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Das muitas evoluções que o tema da saúde mental teve, a luta antimanicomial foi 
uma das mais importantes. No Brasil, desde que a saúde passou a ser um direito 
de todos e dever do Estado, o Ministério da saúde tentou aprimorar seus sistemas 
nacionais de atendimento até chegarmos ao que temos atualmente, o Sistema 
Único de Saúde, e, a partir deste desenvolver ações que visassem à construção 
de um sistema de atendimento a doentes mentais na prática assistencial. Com 
este importante passo, tem-se a criação de Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), uma rede de atenção extra-hospitalar, em substituição aos antigos leitos 
hospitalares. É notável a evolução e a expansão da idéia antimanicomial pelo 
número de Centros distribuídos por todo território nacional em um número 
considerável de municípios, porém, muitos dos atendimentos em saúde mental 
são realizados nos PSF’s (Programa Saúde da Família) e Unidades Básicas de 
Atendimento a Saúde, pois, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) não 
estão implantados em todas as cidades. A idéia original seria que os casos 
identificados no PSF fossem encaminhados para o CAPS, mas apenas aqueles 
que realmente exigissem um cuidado especializado. Por isso, mostra-se 
necessária a capacitação dos profissionais da atenção básica, de forma a suprir a 
necessidade de conhecimento técnico e possibilitar o desenvolvimento de 
habilidades para a construção de uma rede base, visando uma mudança estrutural 
no cuidado com a saúde mental. Diante do que é exposto, o objetivo da presente 
pesquisa é verificar a preparação dos profissionais que atuam nos PSF’s para 
lidarem com as demandas da saúde mental no nível de capacitação e de prática, 
pois afinal, são estes profissionais que identificam e encaminham os usuários para 
o atendimento no serviço especializado, independente de qual seja. Também é 
relevante observar quais são as estratégias que estes profissionais se utilizam 
para a realização de tais atendimentos. O presente estudo é de natureza 
exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa. Sendo assim, busca-se 
descrever os questionamentos propostos na pesquisa através das respostas dos 
sujeitos da amostra, procurando explorar as estratégias de atendimento em Saúde 
Mental dos profissionais de um PSF central cujo município não possui um sistema 
de atendimento específico (CAPS). Para tal foi utilizada uma entrevista estruturada 
elaborada especificamente para a pesquisa, permitindo uma maior explorabilidade 
dos itens questionados, de modo que fosse breve, específica e confiável. A 
população eleita para o presente trabalho são os profissionais que atuam no PSF 
central de um município do oeste de Santa Catarina. Através desta pesquisa foi 
possível a identificação de algumas das dificuldades enfrentadas pelos 
profissionais atuantes na saúde pública. Um dos fatores que chamaram a atenção 
é que o maior contato com a população é feito pelos profissionais com menor nível 
acadêmico, que são os agentes de saúde, fator que não diminui a importância do 
trabalho exercido para com a equipe. Pela falta de conhecimento técnico, 
aspectos importantes relacionados à saúde mental na população que poderiam vir 
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a receber atenção especializada podem passar despercebidos. As formações de 
cursos técnicos e superiores exceto específicos de saúde mental, não dão tanta 
ênfase sobre a atenção em saúde mental, seus aspectos práticos e as 
capacitações disponíveis no local de trabalho demonstram ser insuficientes, uma 
vez que diante da situação real os profissionais se vêem despreparados e sem 
saber como agir, apesar de procurar atender a demanda da melhor maneira 
possível utilizando os recursos disponíveis. Os resultados remetem a necessidade 
do desenvolvimento de estratégias próprias para o melhor atendimento. Os cursos 
de capacitação podem ser uma alternativa, pois podem auxiliar no 
estabelecimento de um diálogo comum que facilite o compartilhar de percepções, 
formas de ajudar permanentes, mas também a nível acadêmico observando a 
demanda dos futuros profissionais, bem como políticos com a disponibilização 
adequada de recursos. 
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