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1 Resumo 
A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de cunho político, 

social e econômico influenciado por grupos dominantes. O exercício da reforma 
psiquiátrica faz parte do cotidiano de um número razoável de profissionais de que se 
dedicam à saúde mental. A Reforma Psiquiátrica, traz uma nova perspectiva de 
tratamento baseada na valorização do ser humano e no entendimento de que o 
transtorno mental pode não ser apenas uma doença, mas também um problema 
social. Em um novo contexto de pensamentos toma forma uma rede de assistência 
psicossocial, que traz progressos, mas que também sofre críticas. A saúde mental 
na atenção primária consiste em um nível de atenção complexo e que requer 
atuação marcante quanto à responsabilidade sanitária no território, além da 
capacidade de estar apta a dar resolutividade às questões ora apresentadas. É, 
então, ponto estratégico para a transformação e adoção de outras práticas no 
campo da saúde, sendo sua organização primordial para se avançar na direção de 
um sistema de saúde que objetiva a qualidade de vida das pessoas, nesta lógica 
nos inquieta o seguinte questionamento: A equipe multiprofissional está preparada 
para atender e cuidar da demanda de saúde mental na atenção primária?  Este 
estudo pauta-se na pesquisa descritiva e exploratória amparada nos métodos 
quantitativo e qualitativo, utilizando como instrumentos, o roteiro de estudo de caso, 
levantamento do perfil sócio demográfico da demanda de saúde mental e roteiro de 
entrevista para os profissionais que compõem a equipe multiprofissional. A pesquisa 
segue os preceitos éticos da Resolução 466/12, com aprovação sob nº 1.626.029. 
Como resultados preliminares revela-se que a atenção em saúde mental requer 
políticas intersetoriais, integradas, ampliando possibilidades e oportunidades, 
auxiliando o desenvolvimento local com treinamento e capacitação das equipes de 
atenção básica e redimensionando a noção de direito e cidadania, pautadas na 
construção de redes, ou seja, interlocução dos serviços existentes. 

 
2 Introdução 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de cunho político, 
social e econômico influenciado por grupos dominantes. O exercício da reforma 
psiquiátrica faz parte do cotidiano de um número razoável de profissionais de que se 
dedicam à saúde mental. No Brasil, a reorganização da assistência em saúde 
mental é recente. A Reforma Psiquiátrica, traz uma nova perspectiva de tratamento 



baseada na valorização do ser humano e no entendimento de que o transtorno 
mental pode não ser apenas uma doença, mas também um problema social. Em um 
novo contexto de pensamentos toma forma uma rede de assistência psicossocial, 
que traz progressos, mas que também sofre críticas. 

 
3 Objetivos 

Para atingir os propósitos tem-se como objetivos: desvelar o cuidado ofertado 
pela equipe multiprofissional ao portador de transtorno psíquico em duas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de um município do interior paulista; conhecer a demanda 
de saúde mental atendida na atenção básica; analisar as ações da equipe 
relacionando-as com as propostas da Reforma Psiquiátrica; compreender as ações 
desenvolvidas frente ao cuidar, no modelo de atenção psicossocial e conhecer o que 
facilita e dificulta a equipe em seu processo de trabalho. 

 
4 Metodologia 

Este estudo pauta-se na pesquisa descritiva e exploratória amparada nos 
métodos quantitativo e qualitativo, utilizando como instrumentos, o roteiro de estudo 
de caso, levantamento do perfil sócio demográfico da demanda de saúde mental e 
roteiro de entrevista para os profissionais que compõem a equipe multiprofissional. A 
pesquisa segue os preceitos éticos da Resolução 466/12, com aprovação sob nº 
1.626.029. 

 
5 Desenvolvimento 

Em um novo contexto de pensamentos toma forma uma rede de assistência 
psicossocial, que traz progressos, mas que também sofre críticas. Estudos nacionais 
e internacionais, indicam uma estimativa de 32 a 50 milhões de pessoas com algum 
transtorno mental, sendo que as doenças mentais graves e persistentes atingem 6 e 
3,1% dos brasileiros respectivamente. Já a prevalência de transtornos mentais, para 
toda a vida, aponta os transtornos de ansiedade, estados fóbicos, transtornos 
depressivos e a dependência ao álcool como os mais frequentes, nessa população. 
A saúde mental na atenção primária consiste em um nível de atenção complexo e 
que requer atuação marcante quanto à responsabilidade sanitária no território, além 
da capacidade de estar apta a dar resolutividade às questões ora apresentadas. É, 
então, ponto estratégico para a transformação e adoção de outras práticas no 



campo da saúde, sendo sua organização primordial para se avançar na direção de 
um sistema de saúde que objetiva a qualidade de vida das pessoas, nesta lógica 
nos inquieta o seguinte questionamento: A equipe multiprofissional está preparada 
para atender e cuidar da demanda de saúde mental na atenção primária? 

 
6 Resultados Preliminares 

Como resultados preliminares revela-se que a atenção em saúde mental 
requer políticas intersetoriais, integradas, ampliando possibilidades e oportunidades, 
auxiliando o desenvolvimento local com treinamento e capacitação das equipes de 
atenção básica e redimensionando a noção de direito e cidadania, pautadas na 
construção de redes, ou seja, interlocução dos serviços existentes. 
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