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1. Objetivos 

A nova concepção do processo saúde-doença, 
resultado de fatores relacionados às formas de 
viver e trabalhar dos indivíduos, traz em si a 
perspectiva de que território é o local destinado 
à construção da rede de atenção à saúde 
mental. Rede que deve articular diferentes 
níveis de intervenção e desenvolver ações de 
saúde integradas, que evitem ao máximo a 
internação do usuário, trazendo-o de volta ao 
seu convívio social. Para construir uma rede 
coletiva de informação, integração e ação em 
saúde e cidadania, mediante a articulação dos 

equipamentos sociais; busca-se identificar as 
ações, estratégias e cuidados em saúde mental 
realizados pelos enfermeiros na atenção básica 
e analisar as ações realizadas com base nos 
conceitos de rede social em saúde. 

2. Método 

O estudo utiliza a revisão integrativa. Foi feito 
levantamento bibliográfico pelas bases LILACS 
e BDENF, utilizando-se as palavras: saúde 
mental, saúde da família, atenção básica, 
promoção em saúde, enfermagem, cuidado, 
redes comunitárias e trabalho.  

3. Resultados parciais 

A partir do levantamento bibliográfico foram 
encontradas 41 pesquisas, na qual 11 estudos 
estavam contidos nos critérios de inclusão; ser 
artigo científico nacional, estar publicado entre 
os anos de 2000 a 2010, ser estudo que 
aborda saúde mental, que trata de saúde na 
atenção básica, que se relaciona com o 
trabalho de enfermagem. Nota-se que oito 
artigos estão publicados em revistas de 
enfermagem, os outros em revista de saúde 
coletiva e revista de saúde pública. Sete artigos 
têm como população estudada trabalhadores 

do PSF, um artigo tem como população os 
portadores de transtornos mentais, um estudou 
unidades de PSF, um trabalhou com gerentes 
de UBS e um tem como estudo as visitas 
domiciliares. A maioria, busca conhecer, 
analisar ou compreender como ocorrem as 
atividades, ações e estratégias da saúde 
mental na atenção básica de saúde, 
principalmente como se dá pelo Programa de 
Saúde da Família (PSF).  Outros buscam 
compreender o que os trabalhadores do PSF 
entendem por sofrimento mental e suas 
necessidades.  

4. Conclusão 

Nota-se uma preocupação com as ações e 
estratégias utilizadas na atenção básica em 
saúde, particularmente o PSF. As pesquisas 
sobre o trabalho da saúde mental na atenção 
básica pelos enfermeiros são recentes e de 
pouca produção, a busca se estreita quando 
incluído o contexto das redes sociais. A 
necessidade da articulação das redes de apoio 
social na atenção à saúde é uma realidade 
cada vez mais visível para o enfrentamento dos 
problemas de saúde e os profissionais de 
enfermagem são agentes deste trabalho. 
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