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A crítica ao modelo do hospital psiquiátrico foi fortemente influenciada por fatores 

socioculturais, pois durante todo o século XX houve uma crescente preocupação com o 

respeito aos direitos civis e liberdades individuais, além do questionamento dos limites do 

Estado no controle social dos indivíduos.A partir desses diversos questionamentos e embates 

surge a Política de Saúde Mental que propõe a garantia do cuidado ao paciente com transtorno 

mental em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, desconstruindo a lógica das 

internações de longa permanência que tendem a isolar o paciente do convívio com a família e 

com a sociedade. Diante do exposto, a pesquisa tem como objetivo, conhecer a concepção dos 

profissionais de saúde de nível superior da Rede Básica sobre a assistência a pessoas com 

transtornos mentais em um município do Recôncavo da Bahia. E como objetivos específicos, 

traçar o perfil profissional dos participantes da pesquisa; identificar as dificuldades 

encontradas na assistência a pessoas com transtornos mentais e verificar as estratégias usadas 

pelos profissionais para garantir à assistência a pessoa com transtornos mentais. A 

metodologia adotada será, uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e será realizada 

nas Unidades de Saúde da Família localizadas na zona urbana de uma cidade do Recôncavo 

da Bahia. Os participantes deste estudo serão os profissionais médicos e enfermeiros atuantes 

nas unidades selecionadas e a coleta de dados será feita por meio de entrevistas 

semiestruturada. Logo após, será realizada a análise de dados, através da análise de conteúdo 

de Minayo, que se estrutura em três fases, que são pré-analise, exploração do material, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Antes de ser dado início a pesquisa ela será 

submetida a aprovação do comitê de ética e pesquisa e seguirá os princípios da resolução do 

CNS Nº 466/2012 e a de Nº 510/2016. Os resultados encontrados nesse estudo serão de suma 

importância, uma vez que permitirá identificar a atuação dos profissionais e ao mesmo tempo 

nortear a assistência prestada aos pacientes com transtornos mentais de forma humanizada, já 

que este ainda é um público negligenciado pelos serviços de saúde. Espera-se ainda, que 

realizando a devolutiva dos resultados da pesquisa aos participantes, possa contribuir para a 

desmistificação alguns preconceitos que permeiam o campo da saúde mental e acrescentar 

ainda mais cientificidade na conduta de cada profissional a respeito dos transtornos metais, 

contribuindo para uma conduta mais equânime e solidária.  
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