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Introdução e Objetivos 
Este trabalho pretende identificar e analisar as 
ações de saúde mental realizadas pelo 
enfermeiro na atenção básica, uma vez que 20 
milhões de pessoas no Brasil necessitam de 
atendimento em situações de transtorno 
mentais menos graves (Brasil,2003); e 56% 
das equipes da Estratégia Saúde da Família 
referem realizar alguma ação de saúde 
mental(Brasil,2004). Dentre as ações 
promotoras de saúde mental, a visita domiciliar 
(VD) ganha destaque pelos profissionais como 
a ação mais eficaz para identificação e 
intervenção nos casos de saúde mental, pela 
compreensão ampliada dessas pessoas, 
oferecendo subsídios para intervenções e 
planejamento de ações com base na 
integralidade, na reabilitação psicossocial e nos 
princípios da Reforma Psiquiátrica visando a 
qualidade de vida do usuário e sua família. 

Métodos/Procedimentos 
A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, 
que permitiu aprofundar o conhecimento no 
tema investigado, facilitando a comunicação da 
prática clínica com as pesquisas (Mendes, 
2008). Foram selecionados 104 trabalhos nas 
bases Lilacs e Bedenf. Mediante a leitura dos 
resumos e os critérios de inclusãodo estudo, 13 
trabalhos da base LILACS selecionados que 
posteriormente foram lidos na íntegra,  a fim de 
responder aos objetivos do estudo.  
 
Resultados 
Os artigos revelaram que as ações de saúde 
mental realizadas na atenção básica são 
abrangentes, entretanto a VD foi referida pela 
maioria dos artigos como ações realizadas pelo 
enfermeiro assim como o acolhimento e a 
escuta. Essas três ações foram analisadas 
como ações promotoras de saúde mental nos 
cenários da reabilitação psicossocial. Na casa , 
é possível compreender as relações dentro 
desta e promover resolução de seus problemas 

(acolhimento). São levantadas questões 
relacionadas à dificuldade de se conciliar 
trabalho  e cuidar de alguém com transtorno 
mental e o trabalho como indicativo das 
famílias da gravidade do transtorno mental do 
seu familiar. A rede social  é onde se pode 
atender a necessidade que o serviço de saúde 
em si não consegue, por isso, se faz importante 
a apreensão do suporte social e sua influência 
nas famílias, além das potências existentes no 
seu território.  

Conclusões 
Observa-se que a VD foi um dispositivo 
destacado no trabalho de enfermagem no 
cuidado de saúde mental, uma vez que ela 
permite “olhar de perto” os problemas da 
família, criar vínculo e identificar necessidades 
veladas, que só são conseguidas através da 
escuta, ampliando os horizontes de 
necessidades que interferem na saúde mental 
Junto a isso, o enfermeiro é um profissional 
que na sua essência, cuidar da pessoa e tem a 
VD enquanto uma ação que caracteriza o seu 
processo de trabalho em saúde. Embora os 
trabalhos sejam de autoria de enfermagem, 
estes estudos não descrevem especificamente 
o trabalho do enfermeiro dentro desta temática. 
Isso significa que é preciso uma reflexão sobre 
as práxis da enfermagem na promoção de 
saúde mental. 
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