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Os princípios da Atenção Básica preconizam uma relação de aproximação entre usuário e 

profissionais, porém quando se trata de pacientes com transtorno mental ou em sofrimento 

psíquico existe uma dificuldade maior de acontecer. Contudo, o enfermeiro, dada às 

características de sua formação, tem um potencial para compreender melhor o indivíduo na 

sua integralidade, favorecendo uma atuação diferenciada no âmbito da saúde/transtorno 

mental, mesmo sem formação especifica na área. Além disso, faz uso de habilidades e 

conhecimento científico para compreender, acolher e apoiar as pessoas com transtorno mental 

e também atuar na promoção da saúde mental de clientes e familiares atendidos pelas 

Unidades de Saúde da Família. Nessa perspectiva, o estudo buscará conhecer a atuação dos 

enfermeiros da Atenção Básica na assistência aos usuários portadores de transtorno mental. 

Como objetivos específicos: verificar as dificuldades e facilidades encontradas pelo 

enfermeiro frente ao paciente com transtorno mental e conhecer as estratégias desenvolvidas 

por esses para atender essa demanda. Dessa maneira, será adotada a pesquisa de caráter 

descritivo com abordagem qualitativa, tendo como participantes do estudo os enfermeiros que 

atuam nas USF. Será utilizado como instrumento um roteiro de observação e um de entrevista 

semiestruturada. Para avaliar os dados será utilizada a análise de conteúdo temática segundo 

Minayo. Nesse sentido, a pesquisa é relevante por proporcionar aos profissionais uma 

reavaliação da assistência prestada aos usuários portadores de transtorno mental, e também 

para que o poder público possa direcionar melhor ações que vá direto aos aspectos favoráveis 

à assistência, e assim, possibilitar um cuidado humanizado e livre de pré-conceitos, na qual o 

usuário seja visto além da patologia mental. 
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