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1. EDITORIAL

Profª. Dra. Betânia Maria Santos
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Cuidando da saúde mental com qualidade técnica, ética e 
humanização

O cuidado a ser prestado pela Enfermagem no âmbito da Saúde mental deve ser pautada 
nos princípios da Lei Nº 10.216, de 06 de abril de 2001 que prioriza os atendimentos realizados 
no território e na comunidade, assegurando o acesso à saúde com qualidade, consentâneo 
às necessidades singulares das pessoas. Acrescenta-se, ainda o interesse de se estabelecer 
intervenções propulsoras da inserção no território, nas ruas, assim como a inclusão laboral.

Buscando atender a esses princípios, o cuidado em saúde mental deve ocorrer nos pontos 
de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que compreendem todos os níveis de 
Atenção à saúde e, ainda se articulam aos dispositivos intersetoriais. Nesse contexto, as 
iniciativas cuidativas devem transcender a assistência individualizada atingindo familiares e 
comunidade.

Pensar na reforma psiquiátrica e no cuidado da enfermagem sob tal reflete em um cuidado 
potente a luz do protagonismo e empoderamento sobre as ações de gestão do cuidado por 
parte dos enfermeiros e consequentemente uma projeção ascendente na qualidade de vida 
das pessoas assistidas. Desse modo, faz-se necessário estabelecer novas práticas que se 
contraponham ao paradigma biomédico e considere a grave crise sanitária contemporânea. 
Sendo assim, a superação de espaços terapêuticos clássicos (hospitalar/ambulatorial) é essen-
cial para se preconizar um acolhimento resolutivo ao sujeito.

Nesse sentido, a importância de se proporcionar um cuidado de enfermagem integral e que 
as questões relacionadas à saúde mental são condições crônicas que demandam atendimento 
continuado em seus diferentes níveis de complexidade do sistema de saúde, com práticas 
acolhedoras e sensíveis ao sofrimento psíquico, os Enfermeiros Terapeutas de Saúde mental, 
maioria atuantes no Programa Enfermagem Solidária, elaboraram diretrizes de assistência à 
saúde mental para nortear tecnologias que qualifiquem a assistência prestada.

Destaca-se que quadros psíquicos, ao longo do tempo, podem agudizar e isso faz com 
que as pessoas que estão em crise tenham que buscar por serviços não especializados em 
saúde mental, o que expressa a necessidade de atendimento específico e imediato pela equipe 
de saúde, que tem, entre seus profissionais, a equipe de enfermagem. Nessa perspectiva, 
reforça-se a importância de diretrizes que se fundamentem nos pressupostos éticos, técnicos e 
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científicos e, por conseguinte favoreçam a humanização do cuidado da enfermagem no âmbito 
da saúde mental. 

Essa realidade fez com que a Coordenação de Saúde Mental do Conselho Federal de 
Enfermagem estabelecesse temáticas prioritárias para a prática humanizada e integral da 
enfermagem, as quais foram abordadas neste E-book, o que foi aprovado pela Plenária do 
referido Conselho com vistas à garantia da melhoria da qualidade da assistência de enferma-
gem em saúde mental. 

Arrancaram o cadarço de teus sapatos, tuas facas, tuas casas, teus jardins. 
E como não bastava, perseguiram-te, acossaram-te: sobre tuas mãos, sobre 
teus pés, teus olhos repousaram em busca do absurdo. 
E não foi bastante: fecharam-te portas sucessivas, e ainda não bastou, 
tomavas demasiado espaço, ouviam-te a voz, ouviam-te os passos. 
Vieram por trás, atacaram-te, cobriram teu corpo do pano do falso sono. 
Mas não bastava ainda, lançaram sobre ti a sombra e os muros que te 
haviam deixado. Teriam desejado murar-te os gritos, os olhos, teriam dese-
jado que desaparecesses.

                                      Andrè Henry
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2. APRESENTAÇÃO

O enfrentamento da pandemia do COVID-19, em nosso país, tem sido possível devido à 
consolidação do SUS e de ao empenho de seus trabalhadores. Estamos falando de profis-
sionais atuando na assistência direta à população em hospitais e ambulatórios, na ciência e 
tecnologia produzindo e disponibilizando saberes, conhecimentos, tecnologia e insumos, na 
gestão pública, prestando serviços de alto valor social.

Diante dessa situação emergencial, o Conselho Federal de Enfermagem junto à Comissão 
Nacional de Enfermagem em Saúde Mental creiou um projeto Enfermagem Solidária, para efeti-
var o atendimento emocional de Enfermeiros especialistas em Saúde Mental, maioria , mestres 
ou doutores aos profissionais de Enfermagem em linha de frente na atuação da pandemia.

O objetivo era o oferecimento de apoio emocional online aos profissionais de Enfermagem 
processo iniciou em 26 de março de 2020 e hoje 25 de setembro de 2021 ainda está em curso.

Esse processo de atendimento online foi criando um clima amistoso entre os Enfermeiros 
Terapeutas uma união que denominei Comunidade de Destino”, representando a vontade da 
projeção para um fim coletivo. Os interesses e o destino das pessoas estão estreitamente 
ligados, formando uma estrutura em rede, interligada.

Unidos e atuando, decidimos que era necessário juntos estabelecer as primeiras diretrizes 
para a implementação de medidas de atenção de Enfermagem em saúde mental no atendi-
mento a população.

E cada Enfermeiro terapeuta de Saúde mental, guerreiro se dispôs a apresentar as melho-
res formas de assistência em enfermagem em saúde mental.

A cada guerreiro da Comunidade de destino da “Enfermagem Solidária”, que dedicou tantas 
horas a esse projeto: GRATIDÃO

Dorisdaia Carvalho de Humerez
Coordenadora do projeto Enfermagem Solidária
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3.  POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL: MUDANÇAS 
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A questão da saúde mental mundial é extremamente séria. Estima-se que 3% da população 
necessitam cuidados contínuos em saúde mental, em função de transtornos severos e persis-
tentes (psicoses, neuroses graves, transtornos de humor graves, deficiência mental com grave 
dificuldade de adaptação). Ainda cerca de 10 a 12% da população precisam de cuidados em 
saúde mental, na forma de consulta, aconselhamento, grupos de orientação e outras formas 
de abordagem. Transtornos graves associados ao consumo de álcool e outras drogas (exceto 
tabaco), atingem cerca de 12% da população acima de 12 anos, sendo o impacto do álcool dez 
vezes maior que o do conjunto das drogas ilícitas (1).

A criminalização do consumo agrava a vulnerabilidade dos usuários de drogas, exigindo 
uma articulação efetiva e inventiva entre a rede de cuidados e outras políticas setoriais, como 
justiça, segurança pública, trabalho, educação, ação social. Sem esta articulação e cooperação 
Inter setorial, um acesso efetivo à prevenção e ao tratamento não está assegurado.

No Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas apresentam algum transtorno mental, essa reali-
dade exige uma rede de cuidados densa, diversificada e efetiva. Desde a Reforma psiquiátrica 
iniciou-se na década de 70, marcada de mobilizações e movimentos sociais decisivos nos 
processos democráticos, até os dias atuais. Foram muitos anônimos, médicos, trabalhadores 
dos hospitais, movimentos sociais pela saúde, indivíduos e instituições, que se engajaram na 
luta pela restituição da dignidade necessária às pessoas com transtornos mentais.

Dentre as conquistas dos reformistas podemos citar a Lei 10.216/2001 que possibilitou as 
pessoas com transtornos mentais a possibilidade de tratamento em serviços de saúde “substi-
tutivos” aos hospitalares, garantindo a cidadania, o respeito, e principalmente a liberdade frente 
à atenção psicossocial, incluindo às pessoas com necessidades de saúde decorrentes do uso 
de álcool, crack e outras drogas (2).

Posteriormente, os hospitais psiquiátricos foram sendo gradativamente fechados, em confor-
midade com a lei de desistitucionalização, com a implantação de serviços substituídos, foi neces-
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sário reorganizar a atenção psicossocial no SUS.  Nesse contexto, os serviços de saúde foram 
inseridos na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que prevê a criação, ampliação e articulação 
de pontos de atenção à saúde para essa população no Sistema Único de Saúde (SUS) (3).

Os avanços no SUS consolidou a Política Nacional de Saúde Mental num modelo de 
atenção de base comunitária. A proposta visa garantir a atenção psicossocial das pessoas 
com transtornos mentais articulados nos serviços de saúde, na comunidade, e no território. A 
Rede é composta por serviços e equipamentos de saúde, tais como: os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência 
e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral (em Hospitais 
Gerais, nos CAPS III). Faz parte dessa política o programa de Volta para Casa, que oferece 
bolsas para pacientes egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos (4).

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de atenção para o atendi-
mento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e 
outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS). Os serviços de saúde da RAPS 
devem ser articulados, de tal maneira, que as pessoas com transtornos mentais e/ou usuários de 
substâncias psicoativas sejam assistidos conforme as suas demandas assistenciais. Portanto, 
às internações seguem critérios estabelecidos pela Política Nacional de Saúde Mental.

Durante a construção da RAPS, o Ministério da Saúde inseriu alguns programas para auxi-
liar na desistitucionalização dos pacientes moradores de hospitais psiquiátricos, com o objetivo 
de inseri-los na sociedade. Podemos destacar o programa De Volta Para Casa, que teve o 
seu início em 2003, que consistia no auxílio financeiro mensal (per capita) de R$ 412 para os 
pacientes com transtornos mentais que receberam alta hospitalar após um longo histórico de 
longa internação psiquiátrica.

Assim como os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), implantados para responder 
às necessidades de moradia de pessoas com transtornos mentais graves, que ficaram longo 
período internadas. Eles garantem residência e ajudam na reinserção dos moradores na rede 
social existente (trabalho, lazer e educação).

  Ampliando o atendimento para todos os cidadãos brasileiros, e com o objetivo de pres-
tar assistência às pessoas com maior vulnerabilidade social da população em situação de rua, 
o Ministério da Saúde elegeu a Estratégia dos Consultórios na Rua, composta por equipes 
multiprofissionais, com o apoio das Unidades Básicas de Saúde.

O processo demonstrou ser um dispositivo fundamental para a indução e efetivação da 
política de redução de leitos psiquiátricos e melhoria da qualidade da assistência hospitalar em 
psiquiatria. Em muitos estados e municípios, o PNASH/Psiquiatria exerceu a função de ser o 
desencadeador da reorganização da rede de saúde mental, diante da situação de fechamento 
de leitos psiquiátricos e da consequente expansão da rede extra-hospital ar.
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As mudanças na atenção psicossocial mostraram-se eficazes quanto à assistência em 
serviços de saúde territoriais. É necessário eleger os territórios como parte viva dos moradores 
que ali estão, articulando-se como sociedade, das instituições, das redes e dos cenários nos 
quais se dão a vida comunitária.

Trabalhar no território não equivale a trabalhar na comunidade, mas a trabalhar com os 
componentes, saberes e forças concretas da comunidade que propõem soluções, apresentam 
demandas e que podem construir objetivos comuns. Trabalhar no território significa resgatar 
todos os saberes e potencialidades dos recursos da comunidade, construindo coletivamente as 
soluções, a multiplicidade de trocas entre as pessoas e os cuidados em saúde mental. É a ideia 
do território, como organizador da rede de atenção à saúde mental, que deve orientar as ações 
de todos os seus equipamentos.

Além das Unidades Básicas de Saúde, e Equipes de Estratégias da Saúde da Família, 
consideradas portas de entrada para os demais serviços articulados da RAPS, os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor 
estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira.

É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a possibilidade de organização 
de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. São funções dos CAPS prestar 
assistência psicossocial, desde atendimentos individualizados, em grupos e/ou familiares as 
pessoas com transtornos mentais, reduzindo as internações em hospitais psiquiátricos; além de 
promover a inserção social por meio de ações Inter setoriais; e dar suporte à atenção à saúde 
mental na rede básica (4).

Aprofundando as estratégias já estabelecidas para a redução de leitos em hospitais psiquiá-
tricos e para o incremento dos serviços extra-hospitalares, o Ministério da Saúde aprovou em 
2004 o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar no SUS (PRH).

A principal estratégia do Programa era promover a redução progressiva e pactuada de leitos 
a partir dos macro hospitais (acima de 600 leitos, muitas vezes hospitais-cidade, com mais de 
mil leitos) e hospitais de grande porte (com 240 a 600 leitos psiquiátricos), ou seja, uma redução 
planejada de leitos, evitando a desassistência. Desta forma, procura-se conduzir o processo 
de mudança do modelo assistencial de modo a garantir uma transição segura, onde a redução 
dos leitos hospitalares possa ser planificada e acompanhada da construção concomitante de 
alternativas de atenção no modelo comunitário.

Para tanto, foram definidos os limites máximos e mínimos de redução anual de leitos para 
cada classe de hospitais. Assim, todos os hospitais com mais de 200 leitos devem reduzir no 
mínimo, a cada ano, 40 leitos. Os hospitais entre 320 e 440 leitos podem chegar a reduzir 80 
leitos ao ano (mínimo: 40), e os hospitais com mais de 440 leitos podem chegar a reduzir, no 
máximo, 120 leitos ao ano. Desta forma, buscou-se a redução progressiva do porte hospitalar, 
de modo a situarem-se os hospitais, ao longo do tempo, em classes de menor porte (ideal-
mente, até 160 leitos).
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Ao mesmo tempo, reduções de leitos foram efetivadas, as regiões de saúde foram fortale-
cidas, para adequar e garantir à assistência as pessoas com transtornos mentais. Porém, exis-
tem regiões em que os hospitais psiquiátricos ainda têm grande peso na assistência às pessoas 
com transtornos mentais. Este processo, com ritmo pactuado entre os gestores do município 
e do estado, hospitais e controle social, aumentaram progressivamente os equipamentos de 
saúde, tais, como CAPS, Residências Terapêuticas, Centros de Convivência e a habilitação do 
município no Programa de Volta para Casa (5).

A implementação da política permitiu um espaço para as pessoas em sofrimento psíquico, 
incluindo os de uso abusivo de substâncias psicoativas. A desistitucionalização e a atenção 
psicossocial princípios da Reforma psiquiátrica e centro da política pautada no cuidado em 
liberdade, respeito, dignidade e autonomia das pessoas em sofrimento psíquico.

A proposta da atenção psicossocial está pautada numa assistência, em diferentes densida-
des de atendimento terapêutico, em rede de serviços de base comunitária e territorial (como os 
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS – e as Residências Terapêuticas – RT), substitutivos 
aos hospitais psiquiátricos (manicômios/hospícios), e também investe em processos de traba-
lho interdisciplinares e articulações intersetoriais, que extrapolam o setor saúde.

Em alguns municípios do país, como Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP), vêm se conso-
lidando um dispositivo inovador, concebido no território da cultura e da cidade, que tem se des-
tacado pelo papel estratégico que vem desempenhando na inclusão social das pessoas com 
transtornos mentais: os Centros de Convivência e Cultura. É típico da dinâmica da Reforma 
Psiquiátrica o surgimento, em variados momentos e em diversas regiões, de experiências ino-
vadoras e de novas tecnologias para responder ao desafio do cuidado e da inclusão social.

Os Centros de Convivência e Cultura vem se destacando como uma destas experiências, e 
o Ministério da Saúde vêm conduzindo um debate em torno da viabilidade de aprofundamento 
e expansão deste dispositivo para todo o país.

Os Centros de Convivência e Cultura são dispositivos públicos que compõe a rede de 
atenção substitutiva em saúde mental e que oferecem às pessoas com transtornos mentais 
espaços de sociabilidade, produção cultural e intervenção na cidade. Estes Centros, através da 
construção de espaços de convívio e sustentação das diferenças na comunidade, facilitam a 
construção de laços sociais e a inclusão das pessoas com transtornos mentais. O valor estra-
tégico e a vocação destes Centros para efetivar a inclusão social residem no fato de serem 
equipamentos concebidos fundamentalmente no campo da cultura, e não exclusivamente no 
campo da saúde. Os Centros de Convivência e Cultura não são, portanto, equipamentos assis-
tenciais e tampouco realizam atendimento médico ou terapêutico. São dispositivos públicos que 
se oferecem para a pessoa com transtornos mentais e para o seu território como espaços de 
articulação com a vida cotidiana e a cultura.

Embora não tenha avançado no ritmo que o movimento da Reforma Psiquiátrica e da Luta 
Antimanicomial gostariam, a caminhada foi ininterrupta e os ganhos são inquestionáveis. No 
entanto, temos a convicção de que a saúde mental sempre foi um campo de tensionamentos 
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e disputas políticas importantes. A tramitação por longos doze anos no Senado para aprovar o 
Projeto que se tornou a Lei 10.216/2001, revela esse processo.

Avanços e retrocessos na Reforma Psiquiatra

Há em curso um processo de desmonte dos avanços alcançados pela Reforma psiquiátrica 
desde 2016, ou seja, em 2016, se promoveu a reorientação da PNSM, através da publicação 
de diversas portarias, resoluções, nota técnica e decreto presidencial. Mais recentemente, no 
final de 2020, o Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SEGTS), instituiu um grupo de trabalho para revisão da RAPS. A proposta 
está baseada no documento “Diretrizes para um modelo de atenção integral em saúde mental 
no Brasil”, elaborado pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em parceria com outras 
entidades, majoritariamente médico-conservadoras.

O documento diverge das disposições conceituais e éticas do modelo de atenção psicos-
social, concebidas pela Reforma Psiquiátrica e mostra uma compreensão equivocada sobre a 
atenção psicossocial ao afirmar que o modelo adota como premissas a desvalorização do saber 
psiquiátrico e a redução do papel do psiquiatra.

A atenção psicossocial propõe processos de trabalho de caráter interdisciplinar e coloca 
que a integração de diferentes categorias profissionais deve ser efetiva. Isso não significa a 
desvalorização de saberes e sim, na implicação de todas as categorias profissionais. Como 
parte do SUS, a saúde mental é fundamentalmente um campo de atuação multiprofissional. E 
valoriza o saber do próprio sujeito que está em sofrimento, de tal forma que ele seja protago-
nista do seu cuidado.

Sugere que os CAPS cumpram uma função de reabilitação social, e que as demandas por 
atendimentos psiquiátricos sejam encaminhados para ambulatórios especializados, que não 
operam na lógica do território e da integralidade.  Outros programas também são atingidos: 
os Consultórios na Rua (CnaR) e as Unidades de Acolhimento (UA). As RT e o Programa de 
Volta Para Casa (PVC), fundamental para o processo de desinstitucionalização, também são 
alteradas na proposta.

Em síntese, visa voltar à atenção em saúde mental para os hospitais psiquiátricos que não 
são mais substitutivos, mas equipamentos da RAPs. A revogação dessas portarias coloca em 
risco a extinção das equipes e vai à contramão de um dos princípios do SUS, a universalidade 
do acesso.

Ainda as CTs, embora integrem a RAPS, segundo a Portaria 3.088/11, não deveriam ser 
considerados serviços de saúde, visto que não se faz obrigatório que haja profissionais da 
saúde, além terem ligações diretas com grupos religiosos, principalmente cristãos e evangéli-
cos. Este tipo de dispositivo tem recebido grandes repasses do governo federal, seja por meio 
do FUNAD (Fundo Nacional Antidroga), do MJSP, ou de Emendas Parlamentares.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm
https://outraspalavras.net/privi/Downloads/ABP (1).pdf
https://outraspalavras.net/privi/Downloads/ABP (1).pdf
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidades-cristas-receberam-quase-70-da-verba-federal-para-comunidades-terapeuticas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidades-cristas-receberam-quase-70-da-verba-federal-para-comunidades-terapeuticas/
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Sem a potencialização da rede básica ou atenção primária de saúde, para a abordagem das 
situações de saúde mental, não é possível desenhar respostas efetivas para o desafio da aces-
sibilidade. A qualidade do atendimento deve ser garantida em todas as regiões do país, mesmo 
as mais carentes e distantes dos centros universitários, e pode ser assegurada através de um 
forte programa de capacitação, supervisão e formação de multiplicadores. O distanciamento 
entre as instituições de formação e pesquisa e a saúde pública, no Brasil, agrava as carências 
de formação e qualificação de profissionais.

Apesar de todo o quadro que dificulta o avanço na assistência a saúde mental, outros gran-
des desafios para o processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica Brasileira é a formação 
de recursos humanos capazes de superar o paradigma da tutela do louco e da loucura.

Temos a convicção de que a luta é política e só pode ocorrer em contexto democrático. 
Sigamos na luta por uma sociedade sem manicômios!
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RESUMO
A reforma psiquiátrica brasileira objetiva a inclusão da pessoa com transtorno mental na 

sociedade, sem discriminação e segregação, estando apoiada por dispositivo constitucional 
que exige ações afirmativas do Estado em defesa do usuário. A inclusão somente é possível 
por meio da reconquista da cidadania, ou do respeito aos direitos civis, políticos, econômicos 
e sociais das pessoas com transtornos mentais. O movimento de proteção internacional dos 
Direitos Humanos representa um marco na história da evolução humana. A cidadania plena 
engloba o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais e requer, portanto, esta-
bilidade democrática contínua e instituições que possam garantir a vigência dos direitos civis, 
políticos e sociais. Para atingir o objetivo proposto foi utilizado o método de reflexão teórica a 
partir de uma revisão integrativa de literatura, cujo objetivo é sintetizar um corpo de conheci-
mento obtido por meio de investigações sobre um tema ou questão, de forma estruturada, orde-
nada e abrangente, implicando na incorporação da aplicabilidade de resultados significativos 
na prática. A partir da busca inicial por meio dos descritores da pesquisa, obteve-se 434 artigos 
sobre a temática. Após filtragem pelos critérios de inclusão e exclusão foram encontradas 66 
produções. Dentre os 66 artigos publicados encontrados, foram selecionados para leitura de 
título e resumo 53 publicações, sendo que 13 se encontravam em duplicidade. O cuidado de 
Enfermagem em Saúde Mental deve estar para além do problema, mas incluir os diversos 
âmbitos de vida articulados tanto na compreensão das questões trazidas como nas possíveis 
formas de solução.

Palavras Chaves: Ética; Enfermagem; Direitos Humanos.

Introdução

Compreender a doença mental significa modificar e desconstruir ideologias, crenças e 
valores em relação às patologias mentais, utilizando princípios norteadores do processo de 
transformação institucional através da Lei Nº 10.216 instituída em 06 de abril de 2001, que 
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tem como proposta transformar o modelo assistencial de Saúde Mental através da construção 
de um novo estatuto social para pessoas portadoras de transtornos mentais respeitando os 
princípios fundamentais de cidadania1.

A reforma psiquiátrica brasileira objetiva a inclusão da pessoa com transtorno mental na 
sociedade, sem discriminação e segregação, estando apoiada por dispositivo constitucional 
que exige ações afirmativas do Estado em defesa do usuário2.

A inclusão somente é possível por meio da reconquista da cidadania, ou do respeito aos 
direitos civis, políticos, econômicos e sociais das pessoas com transtornos mentais. O movi-
mento de proteção internacional dos Direitos Humanos representa um marco na história da 
evolução humana. Pressupõem a liberdade de pensamento e de expressão e a igualdade 
perante a lei, com o objetivo de assegurar as necessidades essenciais do ser humano e uma 
vida com dignidade, respeito e cidadania, direitos necessários para que as pessoas consigam 
existir e serem capazes de se desenvolver e de participar plenamente da vida1,2.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma, 
em seu art. 1º, que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direi-
tos”. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade3.

A cidadania plena engloba o exercício dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais e 
requer, portanto, estabilidade democrática contínua e instituições que possam garantir a vigên-
cia dos direitos civis, políticos e sociais. A evolução da concepção de cidadania nos ocorre 
mesmos moldes da maturação dos direitos humanos e corresponde à universalização dos 
direitos individuais, sociais e políticos. A cidadania, relativa ao efetivo exercício dos direitos 
fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, à garantia de ir e vir 
e de manifestar o pensamento, dentre outros4,5.

Assim, este capítulo tem como objetivo tecer reflexões teóricas sobre as questões éticas 
para a Enfermagem em Saúde Mental no cuidado a pessoa com transtorno mental.

Metodologia

Para atingir o objetivo proposto foi utilizado o método de reflexão teórica a partir de uma 
revisão integrativa de literatura, cujo objetivo é sintetizar um corpo de conhecimento obtido por 
meio de investigações sobre um tema ou questão, de forma estruturada, ordenada e abran-
gente, implicando na incorporação da aplicabilidade de resultados significativos na prática6.

Os processos reflexivos relacionados à construção do conhecimento científico possibili-
tam julgamento, problematização e visualização do caráter deste conhecimento, bem como 
de sua fundamentação e seu método7. Assim, para análise crítica da literatura observou-se as 
recomendações e o rigor da ferramenta Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analysis (PRISMA)8.
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Para elaboração da revisão integrativa foram obedecidas seis etapas propostas por Mendes 
et al, (2008): 1) definição da questão de pesquisa; 2) estabelecimento dos critérios de inclusão e 
exclusão com a busca na literatura; 3) definição das informações serão extraídas dos estudos; 
4) avaliação dos estudos incluídos; 5) interpretação dos resultados e 6) síntese dos dados9.

A primeira etapa foi composta pela identificação do tema sobre as questões éticas relacio-
nadas à assistência de enfermagem em Saúde Mental, e pela seleção da pergunta de pesquisa 
usando a estratégia PICo (Populacion, Interest Phenomenon – Context), sendo P = População, 
I = Fenômeno de interesse e Co = Contexto do estudo10.

Tendo a estratégia “PICo” como referência, foram considerados como acrômio “P” a 
Enfermagem em Saúde Mental; como “I” a identificação de estudos sobre a temática ética em 
Saúde Mental; e “Co” representado pela Assistência de Enfermagem a pessoa com transtorno 
mental.

Diante disso, a questão de pesquisa formulada foi: Quais as evidências científicas sobre as 
questões éticas envolvidas na assistência de enfermagem em Saúde Mental prestada junto às 
pessoas com transtorno mental?

Na segunda etapa estabeleceu-se como critério de inclusão os artigos originais, completos 
publicados em periódicos científicos no período de 2016 a 2021, nos idiomas português, inglês 
e espanhol. E como critério de exclusão, foram descartados estudos de revisão, teses e artigos 
em duplicação.

Para nortear o levantamento bibliográfico dos artigos científicos, considerou-se o universo 
de publicações das bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE/PubMed), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), por meio de estratégias de busca baseadas nos 
seguintes descritores: Enfermagem, Transtorno Mental e Ética

Foram utilizados também os operadores boleanos AND e OR. Para selecionar os estudos 
na integra, na terceira etapa, procedeu-se, primeiramente, a leitura de títulos e resumos de 
cada artigo, no sentido de extrair, organizar e sintetizar as informações obtidas. Na quarta etapa 
ocorreu a leitura na íntegra dos artigos selecionados, para a avaliação crítica em relação ao 
objetivo desta pesquisa.

Como quinta etapa, a extração das informações pertinentes em cada estudo foi realizada a 
partir de instrumento já validado, abordando os seguintes itens: autores/idioma/país de origem; 
periódico/ano de publicação; título; objetivo; método; resultados/conclusão. Em seguida, clas-
sificou-se o nível de evidência dos artigos. A seleção dos estudos foi demonstrada, segundo o 
Fluxograma PRISMA . (Figura 1)

Figura 1. Fluxograma do processo de identificação e seleção dos artigos primários nas 
Bases de Dados PubMed/MEDLINE, LILACS e BDENF para compor a amostra da revisão 
integrativa segundo o PRISMA, São Paulo, Brasil, 2021.
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Consideraram-se elegíveis para esta revisão integrativa da literatura 13 estudos primários, 
caracterizados no Quadro 1,



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

35

Q
ua

dr
o 

1:
 D

is
tri

bu
iç

ão
 d

as
 p

ub
lic

aç
õe

s 
de

 a
co

rd
o 

co
m

 A
ut

or
 (e

s)
 /P

aí
s/

Id
io

m
a,

 P
er

ió
di

co
/A

no
, T

ítu
lo

, O
bj

et
iv

o,
 R

es
ul

ta
do

s/
C

on
cl

us
ão

 e
 N

ív
el

 d
e 

Ev
id

ên
ci

a.
 S

ão
 P

au
lo

, B
ra

si
l, 

20
21

.

A
U

TO
R

 (E
S)

 / 
ID

IO
M

A
/P

A
ÍS

PE
R

IÓ
D

IC
O

/
A

N
O

TÍ
TU

LO
O

B
JE

TI
VO

M
ÉT

O
D

O
R

ES
U

LT
A

D
O

S/
 C

O
N

C
LU

SÃ
O

N
ÍV

EL
 D

E 
EV

ID
ÊN

C
IA

C
as

si
an

o 
AP

C
, 

M
ar

co
la

n 
JF

, 
Si

lv
a 

D
A11

.
Po

rtu
gu

ês
Br

as
il

R
ev

is
ta

 d
e 

En
fe

rm
 U

FP
E

on
lin

e.
20

19

Pr
im

ar
y 

he
al

th
ca

re
: 

st
ig

m
a 

ag
ai

ns
t 

in
di

vi
du

al
s 

w
ith

 
m

en
ta

l d
is

or
de

rs

R
efl

et
ir 

a 
re

la
çã

o 
en

tre
 

pa
ci

en
te

s 
po

rta
do

re
s 

de
 tr

an
st

or
no

s 
m

en
ta

is
 

e 
en

fe
rm

ei
ro

s,
 p

el
o 

at
en

di
m

en
to

 n
as

 u
ni

da
de

s 
de

 a
te

nç
ão

 p
rim

ár
ia

 à
 

sa
úd

e

Es
tu

do
 

qu
al

ita
tiv

o,
 d

o 
tip

o 
re

fle
xi

vo

O
 e

st
ig

m
a 

do
 tr

an
st

or
no

 m
en

ta
l t

em
 s

id
o 

al
vo

 d
e 

cr
es

ce
nt

e 
at

en
çã

o 
no

s 
úl

tim
os

 a
no

s 
e 

é 
um

 im
po

rta
nt

e 
fa

to
r, 

da
do

 q
ue

 g
er

a 
so

fri
m

en
to

 p
el

as
 q

ue
st

õe
s 

de
 

au
to

es
tim

a 
e 

re
fle

xo
s 

na
 q

ua
lid

ad
e 

de
 v

id
a.

 O
 e

st
ig

m
a 

so
ci

al
 é

 u
m

a 
re

al
id

ad
e 

qu
e 

ta
m

bé
m

 p
er

te
nc

e 
ao

s 
en

fe
rm

ei
ro

s,
 c

ab
en

do
 a

os
 m

es
m

os
 m

ud
an

ça
s,

 s
en

do
 

ne
ce

ss
ár

ia
 a

de
sã

o 
a 

in
cl

us
ão

 s
oc

ia
l d

es
se

s 
pa

ci
en

te
s,

 
co

m
 d

ire
ito

 a
 a

te
nd

im
en

to
 d

e 
qu

al
id

ad
e,

 re
sp

ei
to

 e
 

ét
ic

a.
 C

on
cl

ui
u-

se
 q

ue
 h

á 
di

st
an

ci
am

en
to

 e
 e

st
ig

m
a 

no
 

at
en

di
m

en
to

 a
 in

di
ví

du
os

 c
om

 tr
an

st
or

no
s 

m
en

ta
is

 n
o 

co
nt

ex
to

 d
a 

at
en

çã
o 

pr
im

ár
ia

 à
 s

aú
de

. E
nf

at
iz

a-
se

 q
ue

 
o 

en
fe

rm
ei

ro
 d

ev
e 

pr
oc

ur
ar

 e
st

ra
té

gi
as

 p
ar

a 
a 

cr
ia

çã
o 

de
ss

e 
ví

nc
ul

o 
co

m
 in

di
ví

du
os

 c
om

 tr
an

st
or

no
s 

m
en

ta
is

 e
 

in
flu

en
ci

ar
 a

 e
qu

ip
e 

na
 a

do
çã

o 
de

ss
e 

co
m

po
rta

m
en

to
.

6

N
av

ar
ro

 P
ér

ez
 

JJ
, C

ar
bo

ne
ll 

M
ar

qu
és

 A
.12

.
Es

pa
nh

ol
Es

pa
nh

a

R
ev

is
ta

 d
a

Es
c 

En
fe

rm
 

U
SP

20
18

Fa
m

ily
 b

ur
de

n,
 

so
ci

al
 s

up
po

rt 
an

d 
co

m
m

un
ity

 h
ea

lth
 

in
 c

ar
eg

iv
er

s 
of

 p
eo

pl
e 

w
ith

 
se

rio
us

m
en

ta
l d

is
or

de
r

Id
en

tifi
ca

r o
 n

ív
el

 d
e 

so
br

ec
ar

ga
 d

os
 c

ui
da

do
re

s 
e 

an
al

is
ar

 o
s 

fa
to

re
s 

as
so

ci
ad

os
 a

o 
cu

id
ad

o 
da

 
fa

m
íli

a 
em

 s
aú

de
 m

en
ta

l.

Es
tu

do
 

tra
ns

ve
rs

al
 

de
sc

rit
iv

o

Pa
rti

ci
pa

ra
m

 1
07

 c
ui

da
do

re
s.

 A
s 

pr
in

ci
pa

is
 c

on
tri

bu
iç

õe
s 

re
fe

re
m

-s
e 

à 
pa

rti
ci

pa
çã

o 
at

iv
a 

do
s 

cu
id

ad
or

es
 e

m
 

at
iv

id
ad

es
 a

ss
oc

ia
tiv

as
, d

in
âm

ic
a,

 à
 fr

eq
uê

nc
ia

 
as

 a
tiv

id
ad

es
 p

si
co

ed
uc

a-
ci

on
ai

s 
e 

à 
vi

nc
ul

aç
ão

 
te

rri
to

ria
l n

as
 á

re
as

 m
et

ro
po

lit
an

as
 c

om
 o

s 
re

cu
rs

os
 

da
 c

om
un

id
ad

e,
 q

ue
 p

os
si

bi
lit

am
 a

 d
im

in
ui

çã
o 

do
 n

ív
el

 
de

 s
ob

re
ca

rg
a.

 A
 e

nf
er

m
ag

em
 c

om
un

itá
ria

 é
 a

lta
m

en
te

 
im

po
rta

nt
e 

e 
re

sp
on

sá
ve

l p
or

 p
re

ve
ni

r n
ív

ei
s 

de
 

so
br

ec
ar

ga
 e

 a
um

en
ta

r o
s 

ní
ve

is
 d

e 
sa

úd
e.

 A
lé

m
 d

is
so

, 
m

ui
ta

s 
pr

op
os

ta
s 

sã
o 

fo
rm

ul
ad

as
 n

o 
se

nt
id

o 
de

 fa
vo

re
ce

r 
as

 re
de

s 
de

 a
po

io
 s

oc
ia

l, 
co

m
bi

na
nd

o 
tra

ta
m

en
to

s 
e 

am
pl

ia
nd

o 
os

 p
ro

gr
am

as
 d

e 
sa

úd
e 

pú
bl

ic
a 

no
 c

on
ta

to
 

co
m

 a
 c

om
un

id
ad

e.

5

Si
lv

a 
LA

, 
G

om
es

 A
M

T,
 

Sa
nt

os
 I,

 
So

uz
a 

M
G

G
13

.
Po

rtu
gu

ês
Br

as
il

R
ev

is
ta

 
En

fe
rm

ag
em

 
U

ER
J

20
17

C
hr

on
ic

 
ps

yc
hi

at
ric

 c
lie

nt
: 

so
ci

o-
co

gn
iti

ve
 

re
co

ns
tru

ct
io

n 
in

 
th

e 
in

st
itu

tio
na

l 
ca

re
 p

ro
ce

ss

An
al

is
ar

 a
 re

co
ns

tru
çã

o 
so

ci
oc

og
ni

tiv
a 

do
s 

pr
ofi

s-
si

on
ai

s 
de

 s
aú

de
 

ac
er

ca
 d

o 
cl

ie
nt

e 
co

m
 

en
fe

rm
id

ad
e 

ps
iq

ui
át

ric
a 

cr
ôn

ic
a,

 c
on

te
xt

ua
liz

an
do

 
co

m
 a

 s
ua

 p
er

m
an

ên
ci

a 
in

st
itu

ci
on

al
 e

 
 o

 p
ro

ce
ss

o 
as

si
st

en
ci

al
.

Es
tu

do
 

qu
al

ita
tiv

o,
 c

om
 

ab
or

da
ge

m
 

es
tru

tu
ra

l d
as

 
re

pr
es

en
ta

çõ
es

 
so

ci
ai

s

Fo
ra

m
 e

vo
ca

da
s 

79
5 

pa
la

vr
as

, c
om

 fr
eq

uê
nc

ia
 

m
ín

im
a 

9 
e 

m
éd

ia
 1

7.
 O

 ra
ng

 d
as

 o
rd

en
s 

m
éd

ia
s 

de
 e

vo
ca

çã
o 

al
ca

nç
ou

 2
.9

9.
 F

or
am

 c
on

st
ru

íd
as

 
ci

nc
o 

di
m

en
sõ

es
, a

 s
ab

er
: i

m
ag

ét
ic

a;
 a

fe
tiv

id
ad

e 
po

si
tiv

a;
 a

ss
is

te
nc

ia
l-i

ns
tit

uc
io

na
l; 

af
et

iv
id

ad
e 

m
is

ta
; 

ne
ce

ss
id

ad
e.

 C
om

pr
ee

nd
eu

-s
e 

a 
re

pr
es

en
ta

çã
o 

so
ci

al
 

do
s 

pr
ofi

ss
io

na
is

 d
e 

sa
úd

e 
m

en
ta

l s
ob

re
 o

s 
cl

ie
nt

es
 q

ue
 

en
ve

lh
ec

er
am

 n
os

 e
sp

aç
os

 m
an

ic
om

ia
is

, v
íti

m
as

 d
e 

um
a 

as
si

st
ên

ci
a 

es
tig

m
at

iz
an

te
 e

 e
xc

lu
de

nt
e.

6



4. ÉTICA NA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNOS MENTAIS

36

A
U

TO
R

 (E
S)

 / 
ID

IO
M

A
/P

A
ÍS

PE
R

IÓ
D

IC
O

/
A

N
O

TÍ
TU

LO
O

B
JE

TI
VO

M
ÉT

O
D

O
R

ES
U

LT
A

D
O

S/
 C

O
N

C
LU

SÃ
O

N
ÍV

EL
 D

E 
EV

ID
ÊN

C
IA

G
il 

IM
A,

 
Sa

nt
os

 J
C

P,
 

Lo
ur

ei
ro

 L
M

J14
.

Po
rtu

gu
ês

Po
rtu

ga
l

R
ev

is
ta

 E
nf

er
m

 
U

ER
J

20
16

St
ig

m
a 

am
on

g 
nu

rs
in

g 
st

ud
en

ts
 

be
fo

re
 a

nd
 a

fte
r 

co
nt

ac
t w

ith
 

pe
op

le
 w

ith
 

m
en

ta
l d

is
or

de
rs

An
al

is
ar

 a
s 

cr
en

ça
s 

e 
at

itu
de

s 
do

s 
es

tu
da

nt
es

 d
e 

en
fe

rm
ag

em
 a

ce
rc

a 
do

s 
do

en
te

s 
e 

do
en

ça
s 

m
en

ta
is

 
e 

o 
ef

ei
to

 d
o 

en
si

no
 c

lín
ic

o 
ne

ss
as

 c
re

nç
as

 e
 a

tit
ud

es

Es
tu

do
 p

ré
-

ex
pe

rim
en

ta
l 

qu
e 

co
m

pa
ra

 o
 

es
tig

m
a 

di
sc

en
te

 
an

te
s 

e 
ap

ós
 o

 
en

si
no

 c
lín

ic
o 

de
 

en
fe

rm
ag

em
 e

m
 

sa
úd

e 
m

en
ta

l e
 

ps
iq

ui
at

ria

O
s 

re
su

lta
do

s 
re

la
ci

on
ad

os
 à

s 
cr

en
ça

s 
e 

at
itu

de
s,

 a
nt

es
 e

 
ap

ós
 o

 e
ns

in
o 

cl
ín

ic
o,

 re
ve

la
m

 u
m

 e
fe

ito
 e

st
at

is
tic

am
en

te
 

si
gn

ifi
ca

tiv
o 

m
ai

s 
pa

te
nt

e 
na

 c
re

nç
a 

na
 in

cu
ra

bi
lid

ad
e 

e 
at

itu
de

 d
e 

re
st

riç
ão

 s
oc

ia
l. 

O
 e

ns
in

o 
cl

ín
ic

o 
co

nt
rib

ui
 p

ar
a 

um
a 

pe
rs

pe
ct

iv
a 

m
ai

s 
po

si
tiv

a 
em

 re
la

çã
o 

às
 c

re
nç

as
 e

 
at

itu
de

s 
do

s 
es

tu
da

nt
es

 d
e 

en
fe

rm
ag

em
.

4

An
dr

ad
e 

AC
S,

 
C

ar
do

so
 B

D
, 

So
uz

a 
JE

AP
, 

C
am

po
s 

M
C

, 
Li

m
a 

G
Z,

 
Bu

rio
la

 A
A15

.
Po

rtu
gu

ês
Br

as
il

C
iê

nc
ia

 
C

ui
da

do
 e

 
Sa

úd
e

20
16

Se
nt

im
en

to
s 

de
 fa

m
ilia

re
s 

de
 p

ac
ie

nt
es

 
in

te
rn

ad
os

 n
a 

em
er

gê
nc

ia
 

ps
iq

ui
át

ric
a:

 u
m

 
ol

ha
r s

ob
re

 a
 

fa
m

íli
a

C
om

pr
ee

nd
er

 o
s 

se
nt

im
en

to
s 

do
s 

fa
m

ilia
re

s 
qu

e 
ch

eg
am

 à
 e

m
er

gê
nc

ia
 

ps
iq

ui
át

ric
a 

co
m

 u
m

 
en

te
 e

m
 a

gu
di

za
çã

o 
do

s 
si

nt
om

as
 d

o 
tra

ns
to

rn
o 

m
en

ta
l.

Pe
sq

ui
sa

 
de

sc
rit

iv
a-

ex
pl

or
at

ór
ia

 
co

m
 a

bo
rd

ag
em

 
qu

al
ita

tiv
a.

O
s 

da
do

s 
re

su
lta

ra
m

 e
m

 d
ua

s 
ca

te
go

ria
s:

 A
 in

te
rn

aç
ão

 
no

 s
er

vi
ço

 d
e 

em
er

gê
nc

ia
 p

si
qu

iá
tri

ca
 c

om
o 

al
ív

io
 d

a 
so

br
ec

ar
ga

 fa
m

ilia
r; 

e 
A 

ag
ud

iz
aç

ão
 d

o 
tra

ns
to

rn
o 

m
en

ta
l 

co
m

o 
ge

ra
do

r d
e 

an
gú

st
ia

 e
 tr

is
te

za
 p

ar
a 

a 
fa

m
íli

a.
 D

es
ta

 
fo

rm
a,

 c
om

pr
ee

nd
er

 o
s 

se
nt

im
en

to
s 

pr
ed

om
in

an
te

s 
no

s 
fa

m
ilia

re
s 

do
s 

pa
ci

en
te

s 
no

 a
to

 d
a 

in
te

rn
aç

ão
 n

o 
Se

rv
iç

o 
de

 E
m

er
gê

nc
ia

 c
on

tri
bu

i p
ar

a 
a 

el
ab

or
aç

ão
 

de
 e

st
ra

té
gi

as
 p

ar
a 

a 
co

ns
tru

çã
o 

de
 u

m
a 

at
ua

çã
o 

pr
ofi

ss
io

na
l h

um
an

ís
tic

a 
vi

sa
nd

o 
à 

in
cl

us
ão

 d
a 

un
id

ad
e 

fa
m

ilia
r e

m
 to

da
s 

as
 e

ta
pa

s 
do

 c
ui

da
do

.

6

Fe
rn

an
de

s 
M

A,
 

Pe
re

ira
 R

M
F,

 
Le

al
 M

SM
, d

e 
Sa

le
s 

JM
F,

 S
ilv

a 
JS

16
.

Po
rtu

gu
ês

Br
as

il

R
ev

is
ta

 
En

fe
rm

ag
em

 
U

FP
I

20
16

N
ur

si
ng

 c
ar

e 
to

 p
sy

ch
ia

tri
c 

pa
tie

nt
s 

in
 a

 
ge

ne
ra

l h
os

pi
ta

l 
em

er
ge

nc
y

An
al

is
ar

 o
 c

ui
da

do
 

pr
es

ta
do

 p
el

o 
en

fe
rm

ei
ro

 
no

 a
te

nd
im

en
to

 a
o 

pa
ci

en
te

 p
si

qu
iá

tri
co

 e
m

 
cr

is
e,

 e
m

 u
m

 h
os

pi
ta

l g
er

al
 

de
 u

rg
ên

ci
a

Pe
sq

ui
sa

 d
e 

ab
or

da
ge

m
 

qu
al

ita
tiv

a

O
s 

cu
id

ad
os

 d
e 

en
fe

rm
ag

em
 p

re
st

ad
os

 a
o 

pa
ci

en
te

 
ps

iq
ui

át
ric

o 
en

co
nt

ra
m

-s
e 

fra
gm

en
ta

do
s 

e 
re

ve
la

ra
m

 
al

gu
ns

 fa
to

re
s 

qu
e 

di
fic

ul
ta

m
 a

 a
ss

is
tê

nc
ia

, t
ai

s 
co

m
o 

a 
fa

lta
 d

e 
pr

ep
ar

o 
do

 e
nf

er
m

ei
ro

 e
m

 s
aú

de
 m

en
ta

l, 
be

m
 c

om
o 

a 
ne

gl
ig

ên
ci

a 
do

 h
os

pi
ta

l p
ar

a 
co

m
 e

ss
es

 
pa

ci
en

te
s.

 F
az

-s
e 

ne
ce

ss
ár

ia
 e

du
ca

çã
o 

co
nt

in
ua

da
 p

ar
a 

ca
pa

ci
ta

çã
o 

da
 e

nf
er

m
ag

em
, a

lé
m

 d
e 

um
a 

es
tru

tu
ra

 
m

ai
s 

ad
eq

ua
da

 p
ar

a 
o 

at
en

di
m

en
to

 d
os

 p
ac

ie
nt

es
 

ps
iq

ui
át

ric
os

.

6

O
liv

ei
ra

 A
, 

G
ar

ci
a 

AP
R

F,
 

To
le

do
 V

P17
.

Po
rtu

gu
ês

Br
as

il

R
ev

is
ta

 E
sc

ol
a 

An
na

 N
er

y
20

17

Pa
tte

rn
s 

of
 

kn
ow

le
dg

e 
us

ed
 

by
 n

ur
se

s 
in

 
ca

rin
g 

fo
r t

he
 

pa
tie

nt
 in

 th
e 

fir
st

 p
sy

ch
ot

ic
 

ou
tb

re
ak

C
on

he
ce

r c
om

o 
o 

en
fe

rm
ei

ro
 re

al
iz

a 
o 

cu
id

ad
o 

de
 e

nf
er

m
ag

em
 a

o 
pa

ci
en

te
 e

m
 p

rim
ei

ro
 s

ur
to

 
ps

ic
ót

ic
o 

e 
id

en
tifi

ca
r o

s 
pa

dr
õe

s 
de

 c
on

he
ci

m
en

to
 

de
 B

ár
ba

ra
 C

ar
pe

r n
es

sa
 

aç
ão

.

Es
tu

do
 q

ua
lit

at
iv

o 
de

 a
bo

rd
ag

em
 

fe
nô

m
en

o-
gr

áfi
ca

N
o 

cu
id

ad
o 

de
 e

nf
er

m
ag

em
 a

o 
pa

ci
en

te
 e

m
 p

rim
ei

ro
 

su
rto

 p
si

có
tic

o 
id

en
tifi

ca
ra

m
-s

e 
os

 p
ad

rõ
es

 d
e 

co
nh

ec
im

en
to

 e
m

 e
nf

er
m

ag
em

 (e
m

pí
ric

o,
 e

st
ét

ic
o,

 é
tic

o 
e 

pe
ss

oa
l) 

de
 B

ár
ba

ra
 C

ar
pe

r. 
N

ot
ou

-s
e 

qu
e 

qu
an

do
 

os
 p

ad
rõ

es
 d

e 
co

nh
ec

im
en

to
 s

ão
 a

ss
um

id
os

 d
e 

fo
rm

a 
is

ol
ad

a 
im

pl
ic

am
 n

um
a 

pr
át

ic
a 

fra
gm

en
ta

da
, r

efl
et

in
do

 
em

 a
çõ

es
 e

sp
ec

ífi
ca

s 
do

 tr
ab

al
ho

 e
m

 e
nf

er
m

ag
em

, c
om

o 
o 

Pr
oc

es
so

 d
e 

En
fe

rm
ag

em
 e

 s
ua

s 
et

ap
as

.

6



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

37

A
U

TO
R

 (E
S)

 / 
ID

IO
M

A
/P

A
ÍS

PE
R

IÓ
D

IC
O

/
A

N
O

TÍ
TU

LO
O

B
JE

TI
VO

M
ÉT

O
D

O
R

ES
U

LT
A

D
O

S/
 C

O
N

C
LU

SÃ
O

N
ÍV

EL
 D

E 
EV

ID
ÊN

C
IA

N
ew

m
an

 D
, 

O
're

illy
 P

, 
Le

e 
SH

, 
Ke

nn
ed

y 
C

18
.

In
gl

ês
Irl

an
da

N
ur

se
 

re
se

ar
ch

er
 

[o
nl

in
e]

20
17

C
ha

lle
ng

es
 in

 
ac

ce
ss

in
g 

an
d 

in
te

rv
ie

w
in

g 
pa

rti
ci

pa
nt

s 
w

ith
 

se
ve

re
 m

en
ta

l 
illn

es
s.

R
el

at
ar

 e
 a

na
lis

ar
 u

m
a 

ex
pe

riê
nc

ia
 d

e 
ab

or
da

ge
m

 
do

s 
de

sa
fio

s 
ét

ic
os

 e
 

pr
át

ic
os

 d
e 

en
tre

vi
st

ar
 

pe
ss

oa
s 

co
m

 d
oe

nç
a 

m
en

ta
l g

ra
ve

.

Es
tu

do
 d

e 
ca

so
 

qu
al

ita
tiv

o
4

Bi
ng

ha
m

 H
, 

O
’B

rie
n 

AJ
19

.
In

gl
ês

N
ov

a 
Ze

lâ
nd

ia

In
te

rn
at

io
na

l 
Jo

ur
na

l o
f 

M
en

ta
l H

ea
lth

 
N

ur
si

ng
20

17

Ed
uc

at
io

na
l 

in
te

rv
en

tio
n 

to
 d

ec
re

as
e 

st
ig

m
at

iz
in

g 
at

tit
ud

es
 o

f 
un

de
rg

ra
du

at
e 

nu
rs

es
 to

w
ar

ds
 

pe
op

le
 w

ith
 

m
en

ta
l i

lln
es

s

Ap
lic

ar
 o

 q
ue

st
io

ná
rio

 
AQ

-2
7 

pa
ra

 m
ed

ir 
at

itu
de

s 
pr

é 
e 

pó
s-

in
te

rv
en

çã
o 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 s
e 

a 
in

te
rv

en
çã

o 
ed

uc
ac

io
na

l 
de

 e
xp

er
iê

nc
ia

 c
lín

ic
a 

em
 s

aú
de

 m
en

ta
l g

ui
ad

a 
re

su
lto

u 
em

 m
ud

an
ça

s 
na

s 
at

itu
de

s 
es

tig
m

at
iz

an
te

s.

Es
tu

do
 

cl
ín

ic
o 

qu
as

e-
ex

pe
rim

en
ta

l n
ão

 
ra

nd
om

iz
ad

o,
 

an
te

s 
e 

de
po

is
.

3

U
nh

je
m

 J
V,

 
H

em
 M

H
, 

Va
tn

e 
S20

.
In

gl
ês

N
or

ue
ga

Is
su

es
 in

 
M

en
ta

l H
ea

lth
 

N
ur

si
ng

20
18

En
co

un
te

rin
g 

am
bi

va
le

nc
e 

– 
a 

qu
al

ita
tiv

e 
st

ud
y 

of
 m

en
ta

l 
he

al
th

 n
ur

se
s'

 
ex

pe
rie

nc
es

 w
ith

 
du

al
 re

la
tio

ns
hi

ps

Ex
pl

or
ar

 a
 s

eg
ui

nt
e 

qu
es

tã
o 

de
 p

es
qu

is
a:

 
C

om
o 

os
 e

nf
er

m
ei

ro
s 

de
sc

re
ve

m
 s

eu
 c

on
ta

to
 

co
m

 p
ac

ie
nt

es
 a

tu
ai

s 
e/

ou
 e

x-
pa

ci
en

te
s 

fo
ra

 d
o 

ho
rá

rio
 d

e 
tra

ba
lh

o?

Es
tu

do
 q

ua
lit

at
iv

o 
re

al
iz

ad
o 

po
r m

ei
o 

de
 

en
tre

vi
st

as
 e

 
gr

up
o 

fo
ca

l

6

11
. H

ag
en

 J
, 

H
je

lm
el

an
d 

H
, 

Kn
iz

ek
 B

L21
.

In
gl

ês
N

or
ue

ga

Is
su

es
 in

 
M

en
ta

l H
ea

lth
 

N
ur

si
ng

20
16

R
el

at
io

na
l 

Pr
in

ci
pl

es
 in

 th
e 

C
ar

e 
of

 S
ui

ci
da

l 
In

pa
tie

nt
s:

 
Ex

pe
rie

nc
es

 o
f 

Th
er

ap
is

ts
 a

nd
 

M
en

ta
l H

ea
lth

 
N

ur
se

s

Ex
pl

or
ar

 e
 c

om
pa

ra
r a

s 
ex

pe
riê

nc
ia

s 
de

 te
ra

pe
ut

as
 

e 
en

fe
rm

ei
ra

s 
de

 s
aú

de
 

m
en

ta
l n

o 
cu

id
ad

o 
de

 p
ac

ie
nt

es
 s

ui
ci

da
s 

in
te

rn
ad

os
, à

 lu
z 

da
 é

tic
a 

do
 c

ui
da

do
 e

 d
a 

ét
ic

a 
da

 
ju

st
iç

a.

Es
tu

do
 q

ua
lit

at
iv

o 
ba

se
ad

o 
em

 
en

tre
vi

st
as

 
in

di
vi

du
ai

s

A 
an

ál
is

e 
do

s 
da

do
s 

da
s 

en
tre

vi
st

as
 d

e 
oi

to
 te

ra
pe

ut
as

 
e 

oi
to

 e
nf

er
m

ei
ra

s 
de

 s
aú

de
 m

en
ta

l i
nd

ic
am

 d
ua

s 
ab

or
da

ge
ns

: “
co

ne
xã

o 
e 

cu
id

ad
o”

 e
 “d

ev
er

 e
 c

on
tro

le
”, 

re
fle

tin
do

 a
sp

ec
to

s 
de

 a
m

ba
s 

as
 p

er
sp

ec
tiv

as
 é

tic
as

. 
Ex

is
te

m
 a

lg
um

as
 d

ife
re

nç
as

 e
nt

re
 o

s 
do

is
 g

ru
po

s 
pr

ofi
ss

io
na

is
 e

, à
s 

ve
ze

s,
 p

od
e 

ha
ve

r c
on

fli
to

s 
en

tre
 a

s 
du

as
 a

bo
rd

ag
en

s 
e 

pe
rs

pe
ct

iv
as

 é
tic

as
. A

 p
rá

tic
a 

cl
ín

ic
a 

é 
ca

da
 v

ez
 m

ai
s 

m
ol

da
da

 p
or

 p
ad

ro
ni

za
çã

o 
e 

di
re

tri
ze

s,
 e

 
é 

im
po

rta
nt

e 
pr

om
ov

er
 o

s 
es

fo
rç

os
 d

os
 p

ro
fis

si
on

ai
s 

pa
ra

 
fo

rn
ec

er
 c

ui
da

do
 re

la
ci

on
al

-e
m

oc
io

na
l p

ar
a 

pa
ci

en
te

s 
su

ic
id

as
.

6



4. ÉTICA NA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNOS MENTAIS

38

A
U

TO
R

 (E
S)

 / 
ID

IO
M

A
/P

A
ÍS

PE
R

IÓ
D

IC
O

/
A

N
O

TÍ
TU

LO
O

B
JE

TI
VO

M
ÉT

O
D

O
R

ES
U

LT
A

D
O

S/
 C

O
N

C
LU

SÃ
O

N
ÍV

EL
 D

E 
EV

ID
ÊN

C
IA

12
. O

hn
is

hi
 

K,
 S

to
ne

 T
E,

 
Yo

sh
iik

e 
T,

 
Ki

ta
ok

a 
K22

.
In

gl
ês

Ja
pã

o

N
ur

si
ng

 E
th

ic
s

20
20

Th
e 

ro
le

 o
f 

on
lin

e 
et

hi
cs

 
co

ns
ul

ta
tio

n 
on

 
m

en
ta

l h
ea

lth

R
el

at
ar

 o
 e

st
ab

el
ec

im
en

to
 

da
 C

on
su

lta
 d

e 
Ét

ic
a 

O
nl

in
e 

e 
de

sc
re

ve
r e

 
av

al
ia

r s
ua

 e
fic

ác
ia

.

R
el

at
o 

de
 

Ex
pe

riê
nc

ia
A 

C
on

su
lta

 d
e 

Ét
ic

a 
O

nl
in

e 
fo

i e
st

ab
el

ec
id

a 
pa

ra
 a

ju
da

r 
en

fe
rm

ei
ra

s 
m

or
al

m
en

te
 s

en
sí

ve
is

 a
 re

so
lv

er
 s

eu
s 

pr
ob

le
m

as
 é

tic
os

 p
or

 m
ei

o 
de

 a
co

ns
el

ha
m

en
to

 im
pa

rc
ia

l 
e 

en
co

ra
ja

do
r. 

O
s 

cu
id

ad
os

 d
e 

sa
úd

e 
m

en
ta

l n
o 

Ja
pã

o 
tê

m
 s

id
o 

m
en

os
 d

o 
qu

e 
id

ea
is

: h
os

pi
ta

liz
aç

ão
 s

oc
ia

l 
de

 lo
ng

o 
pr

az
o,

 re
cl

us
ão

 e
 c

on
te

nç
ão

 s
ão

 p
rá

tic
as

 
co

m
un

s 
qu

e 
m

ui
ta

s 
ve

ze
s 

le
va

m
 a

 s
of

rim
en

to
 m

or
al

 
em

 e
nf

er
m

ei
ra

s 
e 

as
 p

er
gu

nt
as

 re
ce

bi
da

s 
re

fle
te

m
 

is
so

. E
st

e 
es

tu
do

 fo
rn

ec
e 

in
fo

rm
aç

õe
s 

es
se

nc
ia

is
 p

ar
a 

o 
es

ta
be

le
ci

m
en

to
 d

e 
um

 re
cu

rs
o 

de
 é

tic
a 

on
lin

e 
cu

ja
 

ad
oç

ão
 te

m
 p

ot
en

ci
al

 p
ar

a 
m

el
ho

ra
r a

 e
xp

er
iê

nc
ia

 d
e 

en
fe

rm
ei

ro
s,

 a
lia

do
s 

de
 s

aú
de

 e
 c

lie
nt

es
 d

e 
se

rv
iç

os
 

de
 s

aú
de

 m
en

ta
l. 

Es
te

 a
rti

go
 te

m
 im

pl
ic

aç
õe

s 
pa

ra
 

os
 s

er
vi

ço
s,

 g
er

en
ci

am
en

to
 d

o 
so

fri
m

en
to

 m
or

al
 d

os
 

en
fe

rm
ei

ro
s 

e 
co

ns
tru

çã
o 

da
 é

tic
a 

na
 to

m
ad

a 
de

 
de

ci
sõ

es
.

5

13
. O

ls
en

 D
P23

.
In

gl
ês

EU
A

Jo
ur

na
l o

f 
th

e 
Am

er
ic

an
 

Ps
yc

hi
at

ric
N

ur
se

s 
As

so
ci

at
io

n
(2

01
6)

Et
hi

ca
lly

 R
el

ev
an

t 
D

iff
er

en
ce

s 
in

 A
dv

an
ce

 
D

ire
ct

iv
es

 fo
r 

Ps
yc

hi
at

ric
 a

nd
 

En
d-

of
-L

ife
 C

ar
e

D
is

cu
tir

 a
s 

di
fe

re
nç

as
 

et
ic

am
en

te
 re

le
va

nt
es

 n
a 

ap
lic

aç
ão

 d
e 

di
re

tri
ze

s 
an

te
ci

pa
da

s 
ao

 fi
m

 d
a 

vi
da

 
e 

cu
id

ad
os

 p
si

qu
iá

tri
co

s

R
efl

ex
ão

 te
ór

ic
a

A 
di

re
tri

z 
an

te
ci

pa
da

 p
si

qu
iá

tri
ca

 (P
AD

) r
ep

re
se

nt
a 

um
a 

m
ud

an
ça

 d
os

 c
ui

da
do

s 
m

ai
s 

co
er

ci
vo

s 
pa

ra
 o

s 
m

ai
s 

or
ie

nt
ad

os
 p

ar
a 

a 
re

cu
pe

ra
çã

o.
 P

er
m

ite
m

 e
m

po
de

ra
r o

s 
pa

ci
en

te
s 

aj
ud

an
do

 a
 p

re
en

ch
er

 a
 la

cu
na

 n
o 

tra
ta

m
en

to
 

de
 p

ac
ie

nt
es

 n
ão

 p
er

ig
os

os
 e

 s
em

 c
ap

ac
id

ad
e 

de
 

to
m

ad
a 

de
 d

ec
is

ão
. O

 b
en

ef
íc

io
 d

o 
us

o 
do

 P
AD

 re
si

de
 n

o 
po

te
nc

ia
l p

ar
a 

m
el

ho
ra

 d
o 

en
vo

lv
im

en
to

 n
o 

tra
ta

m
en

to
 

de
 p

ac
ie

nt
es

 p
si

qu
iá

tri
co

s 
de

 fo
rm

a 
nã

o 
co

er
ci

tiv
a,

 
po

de
nd

o 
ai

nd
a 

re
su

lta
r n

o 
tra

ta
m

en
to

 n
ec

es
sá

rio
 d

ur
an

te
 

os
 p

er
ío

do
s 

de
 in

ca
pa

ci
da

de
. E

m
bo

ra
 s

em
el

ha
nt

es
 

na
 ju

st
ifi

ca
tiv

a 
ét

ic
a,

 a
s 

di
re

tri
ze

s 
an

te
ci

pa
da

s 
pa

ra
 o

s 
cu

id
ad

os
 n

o 
fim

 d
a 

vi
da

 e
 o

s 
cu

id
ad

os
 p

si
qu

iá
tri

co
s 

tê
m

 
di

fe
re

nç
as

 re
ai

s 
na

 s
ua

 a
pl

ic
aç

ão
.

6



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

39

Resultados
A partir da busca inicial por meio dos descritores da pesquisa, obteve-se 434 artigos sobre 

a temática. Após filtragem pelos critérios de inclusão e exclusão foram encontradas 66 produ-
ções. Dentre os 66 artigos publicados encontrados, foram selecionados para leitura de título e 
resumo 53 publicações, sendo que 13 se encontravam em duplicidade.

Depois da leitura dos 53 títulos e resumos, foram descartados 30 artigos por não estarem 
de acordo com os objetivos do estudo. Dessa forma 23 artigos foram elegíveis para leitura na 
integra na busca de dados referentes à pergunta de pesquisa.

Depois da leitura dos artigos na íntegra, foram incluídos na revisão integrativa 13 artigos 
que atenderam aos propósitos deste estudo.

Os 13 artigos foram classificados de acordo com ano de publicação, periódico, país, idioma 
e nível de evidência. Quanto ao ano de publicação observou-se que cinco (38,4%) artigos foram 
publicados em 2016, quatro (30,8%) em 2017, dois (15,4%) em 2018, e um (7,7%) em 2019 e 2020.

As revistas com maior frequência de publicação foram: Revista de Enfermagem da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ e Issues in Mental Health Nursing, cada uma 
com 2 artigos (15,4%).

O idioma predominante foi o inglês (46,2%) seguido do português brasileiro (38,4%), do 
português de Portugal (7,7%) e do espanhol (7,7%).

Quanto ao país de origem dos autores, houve predominância do Brasil, com cinco artigos 
(38,4%) seguido da Noruega, 2 (15,4%) e dos países Espanha, Portugal, Irlanda, EUA, Nova 
Zelândia e Japão, com um artigo cada (7,7%).

Em relação ao nível de evidência identificado nos estudos investigados, observou-se que 
a maioria deles, 8 (61,5%) foi classificado como nível 6, segundo a classificação de Melnyk 
et al., (2005)24 ou seja, representam menor evidência. Vale ressaltar que apesar de menor 
porcentagem, os demais arquivos conseguiram nível de evidência considerável, com escore 
entre 3 e 5, o que significa que esses estudos podem representar evidências importantes para 
a enfermagem em saúde mental.

A leitura do material selecionado proporcionou a reflexão a seguir. As pessoas, especial-
mente de países em desenvolvimento, enfrentam no seu dia a dia uma série de desafios para o 
exercício de sua cidadania. Esta situação se agrava quando fazem parte de grupos vulneráveis 
da população. Estes grupos receberam a atenção especial das Organizações Internacionais, 
estimulando a elaboração de convenções internacionais específicas para a sua proteção, como 
é o caso das pessoas com transtornos mentais.

A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um conjunto de transformações de práticas, saberes, valo-
res culturais e sociais, marcada, no país, por impasses, tensões, conflitos e desafios, no entanto 
culminou com a constituição da Rede de Atenção à Saúde Mental (RAPS), instituída pela Portaria 
MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011, prevê a criação, a ampliação e a articulação de pontos de aten-
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ção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Rede é composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais Gerais. 
Caracteriza-se por ser essencialmente pública, de base municipal e com um controle social 
fiscalizador e gestor no processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica2,4.

Os CAPS são serviços públicos abertos e comunitários do SUS, destinados a acolher os 
pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, estimulando sua integração social e 
familiar, apoiando-os em suas iniciativas de busca da autonomia.

Estudos realizados sobre ações de saúde mental destacam que as práticas realizadas 
pelos agentes do Programa Saúde da Família com pessoas com transtornos mentais eram 
“inadequadas ou pautadas em concepções retrógradas no campo da saúde mental com 
base em três parâmetros”. Diz respeito a ações excessivamente normatizadoras e apoiadas 
no modelo biomédico e hospitalocêntrico com ações de cunho discriminatório e de caráter 
moralista-repressivo4.

A resistência em respeitar os direitos humanos dos portadores de transtornos mentais difi-
culta o exercício da cidadania desse grupo de pessoas.

A proteção contra a discriminação é uma obrigação fundamental de direitos humanos 
expressa em diversos instrumentos internacionais como a Declaração Universal de Direitos 
Humanos (1948), e especialmente no Decreto Legislativo Nº 198, de 2001, que expressa à 
eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiência, esta última foi 
à primeira convenção internacional a tratar especificamente dos direitos de pessoas com trans-
tornos mentais e tem como objetivo prevenir e eliminar todas as formas de discriminação contra 
pessoas com deficiências mentais ou físicas e promover sua plena integração à sociedade4,25.

A existência de legislação não soluciona os vários problemas enfrentados, mas representa 
uma ferramenta que possibilita alcançar esses objetivos. É necessário que os trabalhadores 
de saúde mental adotem o novo modelo, reconstruindo os saberes tradicionais e procurando 
alternativas para efetivar práticas que respondam à realidade.

De acordo com os pressupostos da reforma psiquiátrica, as mudanças preconizadas devem 
permitir que a pessoa com transtorno mental fosse incluída na comunidade, o que remete a sua 
assunção à condição de sujeito de direitos de participar de sua rua, de seu bairro, de sua cidade.

A partir da Lei 10.216/2001 passou a ter direito a uma assistência digna, direito de viver em 
comunidade e direito ao consentimento para o tratamento. Nesse contexto, pensar na inclusão 
social do portador de transtorno mental torna-se mais complexo, na medida em que vive um 
conflito crônico de não inserção pela própria condição de saúde e pelo mundo do trabalho25,26.

Portanto, adverte-se que a cidadania e qualidade de vida do usuário não representam uma 
questão individual, mas uma questão coletiva, baseada em um novo modelo de assistência 
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em que o transtorno mental não seja mais o centro da questão, e sim o corpo social em que 
a experiência de sofrimento é vivida. Dessa forma, o modelo somente será eficaz quando for 
adotado por trabalhadores de saúde mental, em parceria com os usuários e suas famílias.

A Lei 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental explicita que é direito 
de a pessoa portadora de transtorno mental “ser tratada com humanidade e respeito e no 
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção 
na família, no trabalho e na comunidade27.

Nas práticas em saúde mental, o cuidado nos remete a relações com o outro, que envolve 
comprometimento e implicação nos espaços de encontro. Um olhar amplificado também se 
sobressai. A compreensão do sujeito deve englobar as múltiplas dimensões da vida dos usuá-
rios, sua história de vida, os contextos sociais, culturais e econômicos.

Considerações Finais

O cuidado de Enfermagem em Saúde Mental deve estar para além do problema, mas incluir 
os diversos âmbitos de vida articulados tanto na compreensão das questões trazidas como nas 
possíveis formas de solução.

O reconhecimento da singularidade e do lugar social dos usuários também é condição fun-
damental para as relações de cuidado e implica em rompimento epistemológico com saberes e 
práticas tradicionais, pois não lidaremos mais com objetos de estudo ou intervenção, mas sim 
com uma pessoa e a dinâmica de sua vida e do seu modo de existir28.

Cuidar nessa perspectiva significa estar em um processo relacional de constante invenção, 
construção, costura montagem, de projetos de vida singulares.

São as práticas de cuidado que se constituem em potencialidade de produzir transforma-
ções subjetivas, tanto nos usuários como nos profissionais, indica que o espaço do encontro e 
das relações intersubjetivas compõe o âmbito de atuação da assistência de Enfermagem em 
Saúde Mental.

Pode ser o propulsor de novos modos de vida e de reinvenção de si mesmo. A tarefa de 
cuidar se afasta as proposições de cura, tratamento e controle, o que proporciona uma abertura 
para a invenção da saúde e da vida, numa relação de encontro que deve ser pautada por 
movimento, interação, identidade, plasticidade; projeto, desejo, responsabilidade, alegria.

O enfermeiro de Saúde Mental está cada vez mais atuante e consciente de seu papel e tem 
condições de explorar diversas modalidades terapêuticas no desempenho do exercício profis-
sional e esclarecer, não somente aos familiares e a pessoa com transtorno mental, mas a toda 
comunidade da Enfermagem e sociedade, para que se possa reduzir o estigma e o preconceito, 
causados por desconhecimento.
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O cuidado da pessoa é uma reivindicação onde as pessoas simplesmente, desejando ser 
reconhecidas como sujeitos de direito e de participação social, onde o seu sofrimento não 
pode ser negado, mas deve ser acolhido, compreendido, não necessariamente explicado, mas 
compartilhado, para não ter como solução, unicamente o controle de suas ações29.
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5.  CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E 
PSIQUIÁTRICA

Cosme Rezende Laurindo
 Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares

RESUMO
Verifica-se falta de evidências consistentes quanto ao uso do processo de enfermagem na 

saúde mental e psiquiatria, somado a ausência a nível nacional de diretrizes para Consulta de 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria, a elaboração deste instrumento faz-se urgente e 
essência, sendo objetivo deste estudo. As diretrizes construídas atendem às orientações quanto 
a estrutura mínima contando com: resumo; introdução/justificativa; objetivos; metodologia; dis-
cussão; aspectos éticos; descrição das diretrizes; e considerações finais. Para sua elaboração, 
foi montado um grupo de trabalho (GT) composto por profissionais especialistas na área de 
enfermagem em saúde mental e psiquiatria, com experiência de atuação e/ou pesquisa no 
campo, sendo uma enfermeira e três enfermeiros para a primeira etapa (elaboração da minuta) 
e uma enfermeira e um enfermeiro para a segunda etapa (elaboração da diretriz). A elaboração 
desta diretriz contou com reuniões e discussões do GT e realização de uma revisão bibliográfica 
sistemática integrativa. Foram incluídos, ainda, instrumentos para Consulta de Enfermagem em 
Saúde Mental e Psiquiatria que poderão nortear a elaboração de outros, que devem ser cons-
truídos de acordo com a realidade de cada instituição. Ao final, foi possível construir uma diretriz 
de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria, sendo subsídio nacional para a 
padronização e orientação da SAE e do PE na área de saúde mental e psiquiatria.

Introdução

A enfermagem, como qualquer profissão, sempre estruturou princípios, valores e normas 
para guiar sua ação. A proposta mais antiga dessa organização foi feita por Florence Nightingale, 
há mais de um século. A partir de 1950, iniciou-se o movimento de organização formal de 
modelos conceituais e teorias de enfermagem1 a partir da compreensão, na época nos Estados 
Unidos sob influência da Universidade de Columbia, da necessidade de preparar profissionais 
enfermeiros em nível de graduação para as posições administrativas e educacionais2.

No Brasil, o Processo de Enfermagem (PE) foi introduzido pela Professora Wanda de Aguiar 
Horta, na década de 1970, que o definiu como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-re-
lacionadas, visando a assistência ao ser humano. Caracteriza-se pelo inter-relacionamento e 
dinamismo de suas fases ou passos2-4.
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Na Resolução COFEN nº 358/20095 se estabelece uma distinção entre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) e PE. A referida Resolução considera que a SAE organiza o 
trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, sendo então uma metodologia 
ordenada e deliberada, tornando possível a operacionalização do PE. Este, por sua vez, é 
entendido como uma ferramenta metodológica que orienta o cuidado profissional de enferma-
gem e a documentação da prática profissional5.

A aplicação prática de ambos confere autonomia, respaldo científico, legal e satisfação pro-
fissional nas ações desenvolvidas pelo profissional enfermeiro3,6, além de possibilitar comparti-
lhamento de saberes com a equipe e/ou sujeito do cuidado (indivíduo, família ou comunidade)7. 
O PE, materializado na Consulta de Enfermagem, no contexto da saúde mental e psiquiatria, 
torna-se valiosa ferramenta para compor a assistência, ofertando subsídios históricos e rela-
cionais de pessoas em sofrimento7, com possibilidade de diálogo com o Projeto Terapêutico 
Singular (PTS), já de uso habitual na área, devido à similaridade de estrutura8.

Para sua efetivação, faz-se necessário compreender suas características e etapas, de 
maneira a compreender as atribuições de cada membro da equipe de enfermagem. Contudo, 
Garcia et al.9, verificaram falta de evidências consistentes quanto ao uso do processo de 
enfermagem na saúde mental e psiquiatria. Somado a ausência a nível nacional de diretrizes 
para Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria, a elaboração deste instrumento 
faz-se urgente e essencial.

Objetivos

 » Cumprir a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem protegendo a prática clínica do 
Enfermeiro;

 » Qualificar o processo de trabalho do Enfermeiro na saúde mental e psiquiatria a partir das 
evidências;

 » Descrever as etapas do processo de enfermagem no contexto da saúde mental e psiquia-
tria de maneira geral;

 » Garantir subsídios para análise, investigação e tomada de decisão para um atendimento integral.

Metodologia

Trata-se de um estudo metodológico10 voltado para a elaboração de uma diretriz de orien-
tação para Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Entende-se por diretriz 
“recomendações desenvolvidas sistematicamente para auxiliar no manejo de um problema 
de saúde, para uma circunstância clínica específica e delimitada, de preferência baseada na 
melhor informação científica disponível na literatura”11:164.

Estes instrumentos devem refletir questões legais, de desenvolvimento e organização, bem 
como as evidências científicas relacionadas com a atuação da equipe de Enfermagem no tipo 
de serviço ao qual se direcionar. A partir das orientações sobre operacionalização de procedi-
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mentos e a especificação sobre o que, quem e como se faz, pretende respaldar os profissionais 
quanto suas ações e proporcionar atuação padronizada, respeitando as singularidades de cada 
instituição12.

Este PS atende às orientações quanto a estrutura mínima12, contando com: resumo; intro-
dução/justificativa; objetivos; metodologia; discussão; aspectos éticos; descrição da diretriz; e 
considerações finais. Para sua elaboração, foi montado um grupo de trabalho composto por 
profissionais especialistas na área de enfermagem em saúde mental e psiquiatria, com expe-
riência de atuação e/ou pesquisa no campo, sendo uma enfermeira e três enfermeiros para a 
primeira etapa (elaboração da minuta) e uma enfermeira e um enfermeiro para a segunda etapa 
(elaboração da diretriz).

Com vistas a garantir inclusão das evidências científicas mais atualizadas, realizando sín-
tese dos achados, foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática integrativa, conduzida 
a partir das etapas propostas por Cunha13: i) identificação do tema e seleção da questão de 
pesquisa; ii) estabelecimento dos critérios de inclusão e de exclusão; iii) identificação dos estu-
dos pré-selecionados e selecionados; iv) categorização dos estudos selecionados; v) análise e 
interpretação dos resultados; vi) apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

Com vistas a responder à questão “O que há de evidência recente, últimos 5 anos, sobre 
Processo de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria? ”, procedeu-se à busca de referên-
cias nas bases de dados presentes na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), além de busca na 
Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), devido ao perfil deste estudo. Foi construída 
uma estratégia de busca para ambas as fontes de dados, a partir da experiência de pesquisa 
dos autores e dos descritores encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
(Quadro 01).

Quadro 01. Fontes de dado e estratégias de busca utilizadas.

FONTE DE DADO ESTRATÉGIA DE BUSCA

BVS ("Consulta de Enfermagem" OR "Enfermagem no Consultório" OR "Processo de 
Enfermagem" OR "Office Nursing" OR "Nursing, Office" OR "Nursings, Office" OR 
"Office Nursings" OR "Nursing Process" OR "Enfermería de Consulta" OR "Proceso 
de Enfermería") AND ("Saúde Mental" OR "Mental Health" OR "Salud Mental")SciELO

Fonte: elaborado pelos próprios autores.

Os critérios de inclusão foram: artigos científicos publicados em português, espanhol ou inglês; que versassem sobre 

Processo de Enfermagem, contemplando uma a todas as suas etapas; publicados nos últimos 5 anos (2016 - 2020); 

todos os tipos de delineamento de estudo. Como critérios de exclusão teve-se: artigos que porventura apenas citassem 

o PE, mas não trouxessem discussão e/ou reflexão sobre este; outras formas de publicação que não artigos científicos. 

Quando repetidos, os artigos foram contabilizados na fonte de dados em que apareceram primeiro.

Para seleção dos artigos procedeu-se a avaliação de título, resumo, além de leitura na 
íntegra, rejeitando-se aqueles que não preenchessem os critérios de inclusão ou que preen-
chessem os critérios de exclusão. Foi elaborado instrumento simples para extração de dados 
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de interesse, contendo informações referentes a: título do artigo; autores; PE de maneira geral; 
cada etapa do PE; e conclusões.

Além dos artigos encontrados pela revisão, foram incluídos materiais de referência para 
a área da enfermagem provenientes do conselho federal e dos conselhos regionais, levan-
tados a partir das experiências dos autores. A síntese dos achados materializou-se na seção 
de discussão e na descrição da diretriz. Com vistas a agregar este material, foram incluídos, 
ainda, instrumentos para Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria que poderão 
nortear a elaboração de outros, que devem ser construídos de acordo com a realidade de cada 
instituição (Apêndice I, II e III).

Tem-se no Quadro 02 o cronograma deste estudo.

Quadro 02. Cronograma de realização da diretriz de Processo de Enfermagem na Saúde 
Mental e Psiquiátrica.

IDENTIFICAÇÃO DA ETAPA INÍCIO (DD/MM/AAAA) FIM (DD/MM/AAAA)

Revisão da literatura 27/12/2020 12/01/2021

Reunião inicial 29/12/2020

Redação da minuta 29/12/2020 10/01/2021

Reunião de fechamento da minuta 12/01/2021

Revisão e redação do documento final da 
minuta

12/01/2021 15/01/2021

Revisão bibliográfica sistemática 
integrativa

16/01/2021 09/02/2021

Revisão e redação do documento final da 
diretriz

20/03/2021

Envio do documento para o COFEN 20/03/2021

Fonte: elaborado pelos próprios autores.

Como resultado geral da Revisão Integrativa, a partir da estratégia de busca, foram iden-
tificados 60 artigos, sendo que após aplicação dos critérios de inclusão, este número desceu 
para 53. Foram eliminados 15 artigos após a leitura do título, cinco após leitura do resumo e 
cinco após leitura na íntegra, concluindo no total de 28 artigos selecionados para subsidiar a 
elaboração da diretriz.

Discussão

Apesar dos benefícios da Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria para a 
assistência aos sujeitos do cuidado3,6-7 e da sua obrigatoriedade por legislação5,14, verifica-se 
que ainda existem lacunas para a efetivação desta prática nas instituições, as quais podem se 
beneficiar com a existência de uma diretriz Nacional de Consulta de Enfermagem em Saúde 
Mental e Psiquiatria. Pode-se encontrar experiências exitosas a nível local, tal como apresen-
tado por Guedes, Feitosa e Campos11,15.
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Além da ausência de evidências consistentes quanto ao uso do processo de enfermagem 
na saúde mental e psiquiatria que apontam para a sua não consolidação9,16-18, observa-se que 
a construção de diagnósticos, planejamentos e intervenções de enfermagem não se dão de 
forma padronizada e por vezes não seguem nenhuma taxonomia19-22. Este estudo traz diretrizes 
para se superar esta lacuna.

A não padronização da assistência de enfermagem pode ser reflexo da formação dos pro-
fissionais de enfermagem que ainda apresenta limitação quanto ao preparo para identificação 
de sinais e sintomas de transtornos mentais e quanto ao reconhecimento de ações que são da 
saúde mental, pautadas na atenção psicossocial7,23-24. Esta diretriz contribui para a construção 
intervenções que rompam o cunho biomédico e garantam assistência centrada no sujeito do 
cuidado, em seu território e na desinstitucionalização, reorientando a assistência prestada25-30.

Destaca-se, porém, a necessidade da responsabilização por espaços de educação per-
manente e de luta por qualificação da formação acadêmica com abordagem na prática em 
saúde mental7,24. Tem-se ainda que a efetivação da Consulta de Enfermagem em Saúde Mental 
e Psiquiatria tal como depende da qualificação dos profissionais que a exercerão, depende 
também de recursos estruturais adequados e humanos em quantidade suficiente, que deve ser 
avaliado pelas equipes de cada instituição em conjunto com a chefia dos serviços31.

Aspectos éticos

Com a Lei nº 7.498/198632, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem 
e dá outras providências, tem-se o estabelecimento de quem é a equipe de enfermagem, com 
destaque para o Art. 1º que afirma que o exercício profissional da categoria é livre em todo o 
território nacional, desde que observadas as disposições da lei.  Conforme determinação ética 
nos Art. 1º e 4º da Resolução COFEN n° 564/201733, do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, apresentam-se como direitos: “Exercer a enfermagem com liberdade, segurança 
técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natu-
reza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos” e “participar 
da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia 
e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão”.

Assim, a equipe de enfermagem pode estar presente em todos os serviços de saúde, 
devendo prestar assistência de forma qualificada e dentro dos preceitos legislativos da pro-
fissão, sendo que o desenvolvimento da SAE nos serviços de saúde converge com preceitos 
ético-legais da profissão do Enfermeiro previstos na referida lei32, na Resolução COFEN nº 
358/20095 e na Resolução COFEN nº 564/201733, que convergem para a institucionalização da 
SAE e do PE nos serviços de saúde.

De acordo com o Art. 11 Lei nº 7.498/198632 a Consulta de Enfermagem é função priva-
tiva do Enfermeiro, porém os demais integrantes da equipe de enfermagem podem auxiliá-lo 
no cumprimento de tal função, dentro de suas competências técnicas. Durante a Consulta de 
Enfermagem deve o enfermeiro levantar o histórico de enfermagem, através de exame físico 
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e psíquico, e anamnese, para, a partir desse histórico, definir diagnósticos de enfermagem e 
elaborar o plano de cuidados, constando de planejamento, prescrição e avaliação de enferma-
gem5, devendo registrar no prontuário da pessoa assistida34-35.

A Consulta de Enfermagem deve ser realizada pelo Enfermeiro em toda instituição onde 
o profissional exerça atividades assistenciais, seja pública, privada, filantrópica e em todas 
as esferas de atenção, ou seja, na atenção primária, secundária, terciária e quaternária5,36. 
A Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria deverá ser exercida em todos os 
serviços de atenção à saúde mental, sendo prevista enquanto competência do enfermeiro 
pela Resolução COFEN nº 599/201814, que estabelece diretrizes para a atuação da equipe de 
enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria, a fim de assegurar assistência de Enfermagem 
competente e resolutiva.

A Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria trata-se de instrumento impor-
tante para garantia do princípio da integralidade, colaborando com os demais princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde trazidos pela Lei nº 8.080/199037. Pretende-se garantir 
assistência fundamentada na abordagem psicossocial, em acordo com a Política Nacional de 
Saúde Mental38 e com os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira, mediante ações pauta-
das no território e na desinstitucionalização39.

Descrição da diretriz

1. TEORIAS E MODELOS TEÓRICOS

O PE é uma ferramenta que necessita sustentação teórica para a sua utilização, que vem 
para oferecer estrutura e organização ao conhecimento de enfermagem4,40. A preocupação com 
a organização do conhecimento em modelos teóricos/conceituais inicia-se na década de 1950 
sendo mais enfatizado a partir da década de 1960 e 19703.

A teoria de Enfermagem é entendida como um conjunto de afirmações sistemáticas, relacio-
nadas com questões importantes de uma disciplina, que são comunidades de modo coerente40. 
São compostas de conceitos (e suas definições) e de proposições.

As proposições explicam o relacionamento entre os conceitos. Podem pertencer às catego-
rias de necessidades/problemas, interação, sistemas e campo de energia. A atribuição a uma 
categoria é arbitrária, pois muitas delas têm elementos de outras categorias no seu interior2. 
Pode-se observar no Quadro 03 uma forma de categorização das teorias de enfermagem.
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Quadro 03. Categorização das teorias de enfermagem

TEORIAS ORIENTADAS PARA AS NECESSIDADES/
PROBLEMAS TEORIAS ORIENTADAS PARA A INTERAÇÃO

Enfocam as necessidades e os problemas que os sujeitos 
têm, buscando preenchê-los ou corrigi-los utilizando o 
processo de enfermagem.

Enfocam o processo de comunicação no 
preenchimento das necessidades do sujeito.

Nightingale
Abdellah
Horta

Henderson
Orem

Hall
Watson

Peplau
Orlando
Wiedenbach
King

Barker
Paterson e Zderad
Erickson, Tomlin e Swain
Boykin e Schenhofer
Travelbee

TEORIAS ORIENTADAS PARA OS SISTEMAS TEORIAS DO CAMPO DE ENERGIA

Sugerem que o homem é composto de muitas partes ou 
subsistemas que, quando juntos, são mais e diferentes do 
que sua soma.

Acreditam que as pessoas são campos de energia 
em constante interação com o seu ambiente ou com 
o universo.

Johnson
Roy

Neuman
Levine

Leininger Rogers Parse Newman

*Grifados pois são os que possuem discussões mais frequentes associadas à saúde mental e psiquiatria.

Fonte: Adaptado de George2

Existem diferentes teorias e modelos teóricos e todos eles refletem os quatro conceitos cen-
trais ou metaparadigma da Enfermagem (Quadro 04), sendo que cada um dos quatro conceitos 
é apresentado como uma abstração2,40:

Quadro 04. Metaparadigma da Enfermagem

Pessoa Sujeito que recebe cuidado de enfermagem.

Saúde Estado de bem-estar decidido, mutuamente, pelo sujeito e pelo enfermeiro finalidade da 
assistência.

Ambiente Pode representar os arredores imediatos, a comunidade ou o universo com tudo que o 
contém.

Enfermagem Ciência e arte da disciplina, executados por meio de uma metodologia assistencial.

Fonte: Adaptado de George2 e Tannure e Pinheiro40

 Para escolher uma teoria de enfermagem para fundamentar a sua prática, o enfermeiro 
precisa conhecer a realidade do serviço no qual trabalha, o perfil dos profissionais de sua 
equipe, bem como os sujeitos do cuidado, uma vez que essa caracterização deverá estar de 
acordo com os conceitos da teoria selecionada40. Tornar-se fundamental a difusão da teoria 
selecionada entre a equipe, para fins de constatação de que todos estejam dispostos e capaci-
tados a realizar as atividades preconizadas por essa teoria40.

No Quadro 05 encontram-se os resumos das teorias sugeridas para a assistência de 
enfermagem em saúde mental e psiquiatria, como forma de subsidiar o processo de escolha. 
Reforça-se a importância da leitura das obras referentes a cada uma destas teorias para apro-
priação teórica.
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Quadro 05. Teorias sugeridas para a assistência de enfermagem em saúde mental

Teoria do Alcance de 
Objetivos de Imogene 

King

O enfermeiro encontra-se em posição de avaliar o que os sujeitos conhecem sobre 
sua saúde e a forma como elas agem para mantê-la. Através do processo de interação 
humana, equaciona seu conhecimento científico com o SELF do sujeito (pessoa, família 
ou coletividade) para, através da comunicação, fixarem as metas e os meios para o 
alcance dos objetivos.

Teoria do Vir-a-ser 
Humano de Rosimarie 

Parse

Os enfermeiros orientam os sujeitos e as famílias na escolha das possibilidades de mudança 
no processo de saúde. A prática enfoca o esclarecimento de significados e o enfermeiro age 
como guia para escolher as possibilidades nas experiências de saúde em mudança.

Teoria de Enfermagem 
das Necessidades 

Humanas Básicas de 
Wanda Horta

A Enfermagem á a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas 
necessidades humanas básicas, de torná-lo independente desta assistência o quanto 
possível. É fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, ajudar 
quando parcialmente impossibilitado de se autocuidar, orientar ou ensinar, supervisionar 
e encaminhar a outros profissionais/serviços

Teoria do Déficit 
do Autocuidado de 

Dorothea Orem

A teoria geral de Orem é denominada Teoria de Enfermagem do Déficit de Autocuidado, 
composta por três teorias inter-relacionadas: (1) a teoria do autocuidado; (2) a teoria do 
déficit de autocuidado; e (3) a teoria dos sistemas de enfermagem. Justifica a prática da 
Enfermagem a ausência de capacidade do sujeito manter continuamente, quantidade 
e qualidade de autocuidar-se que sejam terapêuticas na manutenção da vida e da 
saúde, na recuperação da doença, dano ou na maneira de enfrentar seus efeitos. Para a 
criança, a condição é a inabilidade dos pais e/ou responsáveis.

Teoria das Relações 
Interpessoais de 
Hildegard Peplau

A Enfermagem estabelece relacionamento interpessoal terapêutico eficaz, visando o 
reconhecimento e resposta às necessidades de ajuda do sujeito (pessoa, família ou 
coletividades).

Teoria da Adaptação 
de Calista Roy

A Enfermagem dá apoio e promove respostas adaptativas em relação aos 04 
mecanismos de adaptação: Necessidades Fisiológicas; Auto Conceito; Função no Papel e 
Interdependência. As respostas adaptativas são aquelas que afetam positivamente a saúde.

Teoria de Sistemas de 
Betty Neuman

Baseia-se em dois principais componentes, que são o estresse e a reação ao mesmo, 
em que o sujeito (indivíduo, grupo, família, comunidade) é constituído por um sistema 
aberto e dinâmico, com ciclos de entrada, processo, saída e retroalimentados contínua 
e organizadamente. Ocorre interação entre indivíduo e ambiente, que se afetam 
um ao outro, com reciprocidade de trocas e ajustes. As influências ambientais são 
denominadas intra, inter e extrapessoais. As variáveis apresentadas no modelo são: 
fisiológicas, psicológicas, socioculturais, desenvolvimentistas, espirituais, estrutura 
básica e recursos de energia, linhas de resistência, linha normal de defesa, linha 
flexível de defesa, estressores, reação, prevenção primária, secundária e terciária, 
fatores interpessoais, reconstituição com o ambiente, saúde e enfermagem incluídas no 
processo.

Teoria da Teoria 
da Diversidade e 

Universalidade do 
Cuidado Cultural 
de Madeleine M. 

Leininger

Trata-se de uma teoria que propõe intervenção consciente nos cuidados, potencializando 
a cura e a integridade. Não descarta a ciência convencional ou práticas de enfermagem 
modernas, mas é um complemento às mesmas. Descreve a conscientização voltada 
ao levantamento de quaisquer questões sobre o que significa cuidar, estar enfermo e 
ser cuidado/curado. Prioriza a preservação da saúde e procura meios para proteger, 
melhorar e preservar a dignidade, humanidade, integridade e harmonia interior de uma 
pessoa

Teoria do Cuidado 
Transpasso-a de Jean 

Watson

A teoria de Watson defende o cuidado como uma ciência humana desenvolvida a partir de 
uma perspectiva humanística em combinação com a base de conhecimentos científicos. 
Essa perspectiva é baseada em uma relação ontológica por estar atrelada a uma visão 
mundial de unidade, aliando fundamentos filosóficos e sistemas de valores humanistas.

Modelo de relação 
Pessoa-a-Pessoa de 

Joyce Travelbee

A teoria propõe que a relação entre o entre o enfermeiro e a pessoa assistida aconteça 
por meio de uma interação harmônica, seja esta harmonia ocorrendo através de um 
processo, acontecimento ou experiência, simultânea ou não na relação. Pressupõe 
que o enfermeiro use seu SELF consciente para possibilitar que o sujeito do cuidado 
passe pelo sofrimento ou doença através da terapêutica estabelecida, assentando-se 
sobre os princípios de empatia, buscando encontrar significado ao longo do encontro 
da harmonia. Destaca três capacidades essenciais no cuidado em saúde mental: 
capacidade de amar; para enfrentar a realidade; e para descobrir um propósito ou 
sentido na vida.

Tidal Model (ou Teoria 
da Maré), de Phil 

Barker

Esta teoria pressupõe que cada indivíduo, representado pelo plano físico, emocional, 
intelectual, social e espiritual, apresenta um valor inerente e potencial para mudança, 
com capacidade de autonomia na produção de saúde. Entende que cada ser é capaz de 
suprir as próprias necessidades físicas básicas, com a enfermagem atuando enquanto 
mediadora dos caminhos de escrita de história destas pessoas, respeitando o conceito 
próprio do indivíduo de saúde e doença. Caracteriza-se, essencialmente, por um cuidado 
pautado em "cuidar com", incorporando a necessidade de "cuidar sobre" e "cuidado 
para" a pessoa. Fundamenta-se no cuidado colaborativo e na analogia das marés para 
compreensão do sofrimento psíquico.

Fonte: COREN-BA41, George2, Teixeira et al.42 e Waidaman, Elsen e Marconi43.
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2. PROCESSO DE ENFERMAGEM E SUAS ETAPAS

De acordo com a Resolução nº 358/2009 do COFEN5, o PE organiza-se em cinco etapas 
inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes (Figura 01): Coleta de dados de Enfermagem 
(ou Histórico de Enfermagem); Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; 
Implementação; Avaliação de Enfermagem.

Figura 01. Esquematização do Processo de Enfermagem

Fonte: George2:23

O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na 
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 198632, participam da execução do Processo de Enfermagem, 
naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro5.

Para melhor aplicação da SAE e do PE nos serviços, recomenda-se que já se tenha ou que 
seja realizado o diagnóstico situacional (DS). Trata-se de uma ferramenta de gestão através da 
qual torna-se possível reconhecimento da estrutura organizacional do serviço e compreensão 
das fragilidades e potencialidades do local, além da clientela assistida. Com o uso desta ferra-
menta potencializa-se a construção e efetividade das ações a serem realizada44. No Apêndice 
IV encontra-se um modelo de instrumento para auxílio na realização do DS em Centros de 
Atenção Psicossocial, em caráter de contribuição para que sejam pensados instrumentos con-
dizentes com a realidade de cada um dos serviços, construídos em conjunto da equipe de 
enfermagem do local.

3.1 COLETA DE DADOS DE ENFERMAGEM (OU HISTÓRICO DE 
ENFERMAGEM)

Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre o sujeito do cuidado e sobre 
suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença5,7,27, constituindo o alicerce 
no qual se baseiam as etapas seguintes1,4,40.

Essa etapa do processo diz respeito, basicamente, a três atividades: coleta de dados atra-
vés de entrevista, juntamente à realização de avaliação física e psíquica/mental; organização 



5. CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

56

dos dados coletados; e documentação metódica. Seu propósito é identificar e obter informações 
pertinentes sobre o sujeito do cuidado1,7,9,40-41.

A ênfase dada à entrevista realizada pelo enfermeiro tem como objetivo estabelecer con-
tato, ou seja, desenvolver um relacionamento caracterizado pela confiança mútua, além de 
levantar dados importantes que irão nortear a assistência26,30. Deve ser realizada em caráter 
de entrevista compreensiva, que propicia a compreensão de como o sujeito é, de como encara 
o processo saúde-doença, quais são suas perspectivas em relação ao cuidado e como pode 
participar do plano de cuidados que será pactuado1,4,7.

Do ponto de vista das dificuldades emocionais no ato de entrevistar alguém, esbarramos 
em dois conceitos básicos: defesas e valores pessoais. Quanto menos defensivos formos, 
maior será a nossa comunicação efetiva com o sujeito do cuidado, que, por sua vez, também 
deixará de lado suas defesas1. No Quadro 06 encontram-se os objetivos da entrevista de coleta 
de dados a partir do descrito por Alba1.

Quadro 06. Objetivos da entrevista de coleta de dados

1 Saber como o sujeito está: condições físicas e psíquicas

2 Situar como o sujeito é, suas características gerais e seus hábitos

3 Conhecer como o sujeito percebe o processo saúde-doença: crenças e valores

4 Identificar as demandas de cuidado: percebidas pelo sujeito e pelo enfermeiro

5 Identificar sinais e sintomas de alterações fisiológicas, emocionais, mentais, espirituais

Fonte: Adaptado de Alba1

Vários autores relatam que a enfermagem não conta com instrumentos de coleta de dados 
universalmente aceitos, os quais podem ser desenvolvidos com base em qualquer uma das 
abordagens teóricas ou conceituais de enfermagem, devendo descrever as características do 
sujeito e suas respostas ao estado de saúde1,9.

A construção de um instrumento, independente de qual etapa do PE envolva, deve refletir a 
cultura da instituição em que ele será utilizado, demonstrando a filosofia de trabalho adotada e 
as crenças da equipe de enfermagem com relação ao cuidado11. É um processo dinâmico, pois 
é necessário que se faça uma constante avaliação daquele que está em uso, adequando-o às 
mudanças do modelo de SAE adotado, às características do sujeito do cuidado, às caracterís-
ticas e às necessidades da equipe de enfermagem e também às mudanças nos processos de 
trabalho adotados pela instituição (exemplo: a informatização do prontuário)1,41.

 Para Alfaro-LeFevre45, existem cinco passos que podem ajudar o enfermeiro a realizar 
uma investigação sistemática e ordenada:

 » Coleta de dados: dados referentes ao sujeito do cuidado, relacionados ao processo de 
saúde-doença.

• Diretos: obtidos diretamente do sujeito do cuidado.
• Indiretos: obtidos por meio de outras fontes



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

57

• Objetivos: observáveis.
• Subjetivos: referidos pelo sujeito.

 » Validação dos dados: comprovação de que os dados foram coletados corretamente, a partir 
de estratégias de confirmação.

 » Agrupamento dos dados: agrupando dados em conjuntos de informações relacionadas, 
mantendo-se o enfoque de enfermagem e aproximando-se os padrões de resposta e fun-
cionamento humanos.

 » Identificação de padrões: a partir dos dados listados e de inferências realizadas, identificar 
as impressões iniciais dos padrões de funcionamento humano e decidir o que é relevante, 
direcionando a investigação para a aquisição de mais informações.

 » Comunicação e registro de dados: os dados significativos devem ser registrados e comuni-
cados, assegurando-se acesso aos demais membros da equipe.

Quadro 07. Sugestão de atribuições na etapa de Coleta de Dados de Enfermagem

ENFERMEIRO E TÉCNICO ENFERMAGEM

Colete e registre toda informação necessária para:
• Prevenir/detecta e controlar os problemas de saúde potenciais ou reais, visando à promoção da saúde, a 

independência e o bem estar da pessoa, família e coletividade;
• Utilize as técnicas da entrevista e exame físico.

Fonte: COREN-BA41:23

3.2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM

Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que cul-
mina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que represen-
tam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou 
intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados5,27.

Para realizar diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro deverá ter capacidade de análise, 
julgamento, síntese e percepção, para adequada interpretação dos dados coletados, bem como 
identificação e listagem por prioridade4,27,40. Apesar da existência de estudos que mapearam 
diagnósticos de enfermagem encontrados no cotidiano da assistência em saúde mental e psi-
quiatria19,46-49, recomenda-se que sejam realizados estudos próprios em cada instituição devido 
à subjetividade dos sujeitos do cuidado e das particularidades de cada serviço.

 Os diagnósticos de enfermagem proporcionam aos enfermeiros uma linguagem 
comum para a identificação dos problemas do sujeito do cuidado e os auxilia na escolha das 
prescrições de enfermagem, bem como na avaliação de tais prescrições40. A padronização 
da linguagem utilizada pelos enfermeiros de saúde mental e psiquiatria pode contribuir para 
a produção de indicadores de saúde que forneçam evidências aos formuladores de políticas 
sobre a contribuição da assistência de enfermagem para a melhoria da saúde da população19.
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 A elaboração de diagnósticos de enfermagem sucede ao levantamento de proble-
mas de enfermagem50, que são aqueles passíveis de atuação do enfermeiro, mediante sua 
competência técnico científica e fundamentos na necessidade de cuidado, elaborados sem 
constatação de taxonomias, sendo então escritos de forma não padronizada, mas ainda se 
configurando enquanto ferramenta do trabalho do enfermeiro.

Os problemas de enfermagem diferem dos problemas colaborativos uma vez que estes 
demandam outros profissionais da equipe multidisciplinar para serem levantados, sendo que as 
intervenções também demandam ações colaborativas50.

3.2.1 Sistemas de Classificação em Enfermagem

A Enfermagem dispõe de vários sistemas de classificação, cujo desenvolvimento está 
relacionado a alguma fase do PE. Os sistemas de classificação, também conhecidos como 
taxonomias, têm contribuído na promoção da autonomia do enfermeiro no julgamento das 
necessidades de cuidado do sujeito (pessoa, família ou coletividade), facilitando o uso dos 
conhecimentos específicos da Enfermagem e possibilitando a realização de estudos sobre a 
qualidade do cuidado de enfermagem.

Dentre as diversas classificações de enfermagem, as mais conhecidas e utilizadas são41,51: 
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), Classificação das Práticas 
de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC®), NANDA Internacional (NANDA-I), Classificação 
de Intervenções de Enfermagem (NIC), Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC), 
Classificação de Cuidados Clínicos (CCC) e Sistema Comunitário de Saúde de Omaha (Quadro 
08).

Quadro 08. Sistemas de Classificações ou Taxonomias em Enfermagem

SISTEMAS DE 
CLASSIFICAÇÕES ELEMENTOS DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM

CIPE® Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem

CIPESC® Diagnósticos e intervenções de enfermagem

NANDA-I Diagnósticos de enfermagem

NOC Resultados de enfermagem

NIC Intervenções de enfermagem

CCC Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem

OMAHA Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem

Fonte: COREN-BA41:25

Dentre os sistemas de classificação, destaca-se a CIPE®41 e a CIPESC®51. Contudo, a 
NANDA-I é a taxonomia mais difundida no país, destacando-se que seu uso tem sido frequente 
nos serviços dos três níveis de atenção (primário, secundário e terciário)19,46-49. Seu uso deve 
ser feito de forma complementar à NOC e à NIC para garantir embasamento para a avaliação 
do estado de saúde mental dos sujeitos do cuidado20,31.
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3.2.2 Tipos de diagnósticos de enfermagem e seus componentes 
estruturais segundo a NANDA-I

Os diagnósticos de enfermagem se dividem em diagnóstico com foco no problema, diag-
nóstico de risco e diagnóstico de promoção da saúde52, sendo que algumas referências permi-
tem ampliar os diagnósticos com foco nos problemas para diagnósticos de enfermagem reais 
e possíveis40,50. Embora de número limitado na taxonomia da NANDA-I, uma síndrome pode 
estar presente52.

O diagnóstico de enfermagem, independentemente do tipo, costuma ter título constituído 
em duas partes, mesmo que haja algumas exceções53:47:

 » Descritor ou modificador;
 » Foco diagnóstico, ou conceito-chave do diagnóstico.

Cada diagnóstico de enfermagem tem um título e uma definição clara. É importante saber 
que apenas o título ou uma lista de títulos é insuficiente. O fundamental é que os enfermeiros 
conheçam as definições dos diagnósticos normalmente utilizados. Além disso, devem conhecer 
os “indicadores diagnósticos” – dados usados para diagnosticar e distinguir um diagnóstico do 
outro. Esses indicadores incluem características definidoras e fatores relacionados52.

3.2.2.1 Diagnóstico de enfermagem real

Presente dentro da classificação de diagnósticos com foco no problema52, mas aparecendo 
por vezes enquanto categoria individual, descreve respostas humanas a condições de saúde/
processos vitais que existem de fato no sujeito do cuidado40,50.

Apresenta, usualmente, três componentes: enunciado diagnóstico, características definido-
ras e fatores relacionados40,50,52. Para estes últimos, tem-se como conceitos52:

 » Características definidoras são pistas/inferências passíveis de observação que se agru-
pam como manifestações de um diagnóstico (p. ex., sinais ou sintomas). Uma coleta de 
dados que identifique a presença de uma quantidade de características definidoras dá 
suporte à precisão do diagnóstico de enfermagem.

 » Os fatores relacionados são um componente que integra todos os diagnósticos de enfer-
magem com foco no problema. Incluem etiologias, circunstâncias, fatos ou influências com 
certo tipo de relação com o diagnóstico de enfermagem (p. ex., causa, fator contribuinte). 
Na análise da história do sujeito é que, normalmente, são identificados os fatores relacio-
nados. Sempre que possível, as intervenções de enfermagem devem voltar-se a esses 
fatores etiológicos para a remoção da causa subjacente do diagnóstico.

________[diagnóstico de enfermagem] relacionado a___________[causa/fatores relacio-
nados], evidenciado por___________[sintomas/características definidoras]

Exemplo: Ansiedade relacionada a etiologia desconhecida, evidenciado por “Não dou valor 
a mim há vários meses”.
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3.2.2.2 Diagnóstico de enfermagem de risco

Presente dentro da classificação de diagnósticos com foco no problema52, mas aparecendo 
por vezes enquanto categoria individual, configura-se enquanto julgamento clínico sobre maior 
vulnerabilidade que um sujeito apresenta para desenvolver um problema, em comparação com 
outros em situação igual ou similar40,50.

 Apresenta dois componentes: enunciado diagnóstico e fatores de risco 40,50,52. Tem-se 
como conceito para este último52:

Os fatores de risco são influências que aumentam a vulnerabilidade de indivíduo, família, 
grupo ou comunidade a um evento não saudável (p. ex., ambiental, psicológico, genético).

Risco de ________[diagnóstico de enfermagem] evidenciado por___________[sintomas/
características definidoras]

Exemplo: Risco de infecção evidenciado por incisão e perda da barreira protetora da pele.

3.2.2.3 Diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde

 Julgamento clínico a respeito da motivação e do desejo de aumentar o bem-estar e 
alcançar o potencial humano de saúde. Essas respostas são expressas por uma disposição 
para melhorar comportamentos de saúde específicos, podendo ser usadas em qualquer estado 
de saúde. As respostas de promoção da saúde podem existir em indivíduo, família, grupo ou 
comunidade52.

Disposição para________[diagnóstico de enfermagem] melhorado(a) evidenciado 
por___________[sintomas/características definidoras]

Exemplo: Disposição para autoconceito melhorado evidenciado por aceitar as limitações, 
qualidades e expressar satisfação com a identidade pessoal.

3.2.2.4 Diagnóstico de enfermagem de síndrome

É um julgamento clínico relativo a um agrupamento de diagnósticos de enfermagem que 
ocorrem juntos, sendo mais bem tratados em conjunto e por meio de intervenções similares52.

________[diagnóstico de enfermagem]

Exemplo: Síndrome da dor crônica.

3.2.2.4 Diagnóstico de enfermagem possível

Defendido por Carpenito-Moyet50, são enunciados que descrevem um problema suspeito 
que demanda dados adicionais. A autora traz que muitos enfermeiros foram orientados a evitar 
para não parecerem em dúvida, mas afirma que a abordagem com base na dúvida não sinaliza 
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fraqueza ou indecisão, mas uma parte essencial do processo. Traz os diagnósticos de enferma-
gem possíveis como opção disponível para enfermeiros.

 A autora traz ainda que para estes, há três possibilidades de caminho:

 » Confirmar a presença de sinais e sintomas principais, denominando assim, um diagnóstico 
real;

 » Confirma a presença de fatores de risco potenciais, categorizando um diagnóstico de risco;
 » Excluir a presença de um diagnóstico (real ou de risco) no momento.

________[diagnóstico de enfermagem] relacionado a___________[causa/fatores 
relacionados]

Exemplo: Possível distúrbio de Autoconhecimento relacionado a perda recente de respon-
sabilidade secundária a diagnóstico de transtorno mental.

Quadro 09. Sugestão de atribuições na etapa de Diagnóstico de Enfermagem

ENFERMEIRO

Analise os dados coletados, tire conclusões e determine se existem:
• Problemas de saúde potenciais ou reais que exigem intervenção e controle de enfermagem;
• Riscos para a segurança ou transmissão de infecção;
• Sinais ou sintomas que necessitam de avaliação de outro profissional da equipe de saúde;
• Necessidades de aprendizado da pessoa, família e coletividade que devem ser abordadas;
• Recursos da pessoa, família e coletividade, pontos fortes e uso de comportamentos saudáveis;
• Estados de saúde que são satisfatórios, mas podem ser melhorados.
Realize o julgamento clínico e estabeleça o enunciado Diagnóstico de Enfermagem que irá subsidiar o 
Planejamento de Enfermagem.

Fonte: COREN-BA41:23

3.3 PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 
Enfermagem5. Diagnósticos de enfermagem altamente prioritários precisam ser identificados 
(isto é, necessidade urgente, diagnósticos com alto nível de coerência com as características 
definidoras, fatores relacionados ou de risco), para que o cuidado possa ser direcionado à 
solução desses problemas, ou redução da gravidade ou do risco de ocorrência (no caso de 
diagnósticos de risco)52.

Um resultado de enfermagem refere-se a comportamento ou percepção mensurável, 
demonstrado por indivíduo, família, grupo ou comunidade, que responde à intervenção de 
enfermagem54,55. Segundo Alfaro-LeFevre45 e Gordon et al.27, o planejamento ou plano de cui-
dados é imprescindível por:

 » Promover a comunicação entre os cuidadores;
 » Direcionar o cuidado e documentação;
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 » Criar um registro que pode ser usado mais tarde em avaliações, em pesquisas e em situa-
ções de cunho legal;

 » Fornecer a documentação das necessidades de atendimento de saúde com a finalidade de 
reembolso do seguro.

É necessário para os resultados esperados40,54:

 » Ser claro e conciso;
 » Ser centrado no sujeito do cuidado;
 » Estar relacionado ao título diagnóstico;
 » Ser alcançável;
 » Conter limite de tempo;
 » Ser mensurável.

A partir dos resultados de enfermagem, elabora-se as intervenções de enfermagem, defi-
nidas como qualquer tratamento baseado no julgamento clínico e nos conhecimentos, que 
um enfermeiro realiza para melhorar os resultados do sujeito, que devem estar contidas nas 
prescrições de enfermagem52,54,56. As prescrições de enfermagem devem incluir a ação a ser 
realizada (os verbos deverão estar no infinitivo), conter uma frase descritiva (o quê, como, 
quando, onde com que frequência, por quanto tempo ou quando), quem deve realizá-la e a 
assinatura do enfermeiro responsável por sua confecção40.

Gonçalves, Sequeira e Silva20 propõe a compreensão das intervenções na saúde mental e 
psiquiatria em 4 tipos: relacionadas à atividades de vigilância/diagnóstico/avaliação, iniciadas 
por “analisar, avaliar, monitorar, supervisionar, inspecionar, observar”; relacionadas à interven-
ções voltadas a informação, iniciadas por “ensinar a, instruir a, educar a, explicar sobre, infor-
mar sobre”; relacionadas a intervenções a serem implementadas, iniciadas por “implementar, 
prover, providenciar”; e relacionadas à intervenções que representam objetivos, intenções ou 
metas, iniciadas por “estimular a, promover, facilitar, diminuir, evitar, previnir”.

Apesar da existência de estudos que mapearam intervenções de enfermagem encontrados 
no cotidiano da assistência em saúde mental e psiquiatria46-47, recomenda-se que sejam realiza-
dos estudos próprios em cada instituição devido à subjetividade dos sujeitos do cuidado e das 
particularidades de cada serviço.

3.3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENFERMAGEM - NOC

A NOC foi desenvolvida com o propósito de conceitualizar, rotular, definir e classificar os 
resultados e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem. A classificação dos resulta-
dos também é estruturada em três níveis: domínios, classes e resultados. A sexta edição da 
NOC contém 540 resultados baseados em pesquisas, direcionados para indivíduos, cuidadores 
familiares, família ou comunidade que podem ser utilizados em diferentes locais e especialida-
des clínicas54.
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Cada resultado da NOC tem uma lista de indicadores para avaliar a condição do sujeito do 
cuidado em relação ao resultado e uma escala tipo Likert de cinco pontos para mensurar seu 
estado. O desenvolvimento da taxonomia da NOC utilizou métodos de pesquisa similares aos 
utilizados para o desenvolvimento da NIC54.

A NOC pode ser usada também para estabelecer metas a serem alcançadas no cuidado 
de cada sujeito do cuidado. Nesse caso, antes de escolher as intervenções, os resultados 
são convertidos em metas por meio da determinação do ponto a ser alcançado na escala de 
mensuração dos indicadores dos resultados54.

3.4.2 CLASSIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM - NIC

A NIC é uma linguagem padronizada que descreve os tratamentos realizados pelos enfer-
meiros. A intervenção é qualquer tratamento, baseado no julgamento e no conhecimento clí-
nico, que seja realizado por um enfermeiro para melhorar os resultados do sujeito do cuidado. 
A sétima edição da NIC possui 565 intervenções de enfermagem baseadas em pesquisa. As 
intervenções são constituídas de título (nome da intervenção), definição da intervenção, uma 
lista de cerca de 10 a 30 atividades que são utilizadas para o desenvolvimento da prescrição 
de enfermagem (ações dos enfermeiros para implementar uma intervenção) e as referências56.

As intervenções de enfermagem podem ser encontradas: em ordem alfabética, quando o 
nome da intervenção é conhecido; por meio dos domínios e classes da classificação, quando 
o objetivo é identificar intervenções relacionadas em tópicos de áreas particulares; por meio 
de especialidades, quando se pretende inserir intervenções para uma população especifica; 
por meio dos diagnósticos de enfermagem, quando o enfermeiro possui um diagnóstico da 
NANDA-I e gostaria de ter acesso a uma lista de sugestões de intervenções3,56.

Quadro 10. Sugestão de atribuições na etapa de Planejamento

ENFERMEIRO

Esclareça os resultados esperados, com base nas prioridades e determine as intervenções/ações (prescrição) de 
enfermagem:
• Intervenções Independentes: não exigem orientações ou prescrições de outros profissionais, são ações 

autônomas, com base científica. Estão relacionadas às atividades da vida diária, educação e promoção da saúde.
• Intervenções Interdependentes: são aquelas que envolvem a participação de outros profissionais, como o 

fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, nutricionista, dentre outros.
• Intervenções Dependentes: são aquelas que requerem a prescrição médica, visando tratar ou controlar 

as alterações fisiopatológicas. O enfermeiro executa essas ações de forma colaborativa, tendo por base as 
prescrições médicas, como por exemplo, a administração de medicamentos.

Fonte: COREN-BA41:23-24

3.4 IMPLEMENTAÇÃO
É a execução, pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem), 

sujeito do cuidado ou mesmo família, das atividades prescritas na etapa de Planejamento da 
Assistência. Em outras palavras, é o cumprimento da Prescrição de Enfermagem. Nesta etapa 
coloca-se o plano em ação27,52.
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Os enfermeiros devem centrar as ações no planejamento efetuado, certificando-se de que 
cada atividade implementada é necessária e exigida. É uma etapa que demanda constante 
investigação e reinvestigação, para adequada pactuação de ações entre todos os envolvidos 
no cuidado (a equipe de enfermagem, sujeito do cuidado e familiares) 27,40,55. As evidências 
apontam que apesar de ser recomendado, ainda há falhas quanto a padronização das interven-
ções de enfermagem em saúde mental e psiquiatria 20,55.

Diagnóstico de Enfermagem -> Resultado Esperado -> Prescrição de Cuidados

OU

Problema de Enfermagem -> Resultado Esperado -> Prescrição de Cuidados

Quadro 11. Sugestão de atribuições na etapa de Implementação

ENFERMEIRO E TÉCNICO ENFERMAGEM

Coloque seu plano em ação:
• Realize as intervenções/ações de enfermagem;
• Registre as intervenções/ações de enfermagem e as respostas do sujeito (pessoa, família ou coletividade) no 

prontuário.

Fonte: COREN-BA41:24

3.5 AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para 
determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de 
verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do PE5,27.

A avaliação pode ser de estrutura, de processo ou de resultado. A avaliação de estrutura 
refere-se aos recursos materiais, humanos e financeiros, que garantem um mínimo de qualidade 
à assistência. A de processo inclui o julgamento do cuidado prestado pela equipe e, a de resul-
tado refere-se à satisfação do sujeito durante e após o cuidado; busca-se verificar a mudança 
no comportamento e no estado de saúde da pessoa a partir da assistência prestada3,25,40,54,47.

Deve ocorrer a avaliação a cada etapa do processo de enfermagem, bem como assim que 
for implementado o plano de cuidados. As diversas indagações a serem levadas em conside-
ração incluem27,52,58:

 » Que dados podem ter escapado?
 » Fiz algum julgamento inapropriado?
 » Qual o meu grau de confiança em relação aos diagnósticos levantados?
 » Preciso consultar alguém mais experiente?
 » Confirmei o diagnóstico com o sujeito?
 » Os resultados estabelecidos são adequados a esse sujeito, nesse local de atendimento, 

considerada a realidade da condição do sujeito e os recursos disponíveis?
 » As intervenções baseiam-se em evidências de pesquisas ou na tradição?
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 » Houve melhora ou ganho com o plano de cuidado elaborado?
 » As necessidades de enfermagem do sujeito do cuidado foram atendidas?
 » Quais ações de enfermagem necessitam de revisão?
 » Devo reordenar as prioridades?

O registro da avaliação/evolução pode ser descritivo. Neste caso, o enfermeiro sintetiza sua 
avaliação do sujeito, destacando a resolubilidade ou não dos diagnósticos de enfermagem e/
ou das suas manifestações e fatores contribuintes3. Evidências apontam que a NOC se trata de 
uma ferramenta de enfermagem potente e aplicável ao contexto da saúde mental e psiquiatria, 
sendo recomendado o seu uso não só para o planejamento, mas também para a avaliação e 
reavaliação de enfermagem25,54,57.

Quadro 12. Sugestão de atribuições na etapa de Avaliação

ENFERMEIRO E TÉCNICO ENFERMAGEM

Faça uma investigação abrangente do sujeito (pessoa, família ou coletividade) para decidir se os resultados esperados 
foram alcançados ou se surgiram novos problemas:
• Decida se modifica, mantem ou encerra o plano de cuidados;
• Realize investigação contínua até a alta do sujeito (pessoa, família ou coletividade), sempre revisando os 

enunciados de diagnósticos e intervenções de enfermagem.

Fonte: COREN-BA41:24

CONCLUSÃO
Construiu-se uma diretriz de Consulta de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria 

enquanto subsídio nacional para a padronização e orientação da SAE e do PE na área de 
saúde mental e psiquiatria. Trata-se de um instrumento com objetivo de nortear a prática pro-
fissional, trazendo elementos referentes à aplicação teórica e do desenvolvimento da SAE e do 
PE, contribuindo para o posicionamento da enfermagem enquanto ciência autônoma.

A partir deste instrumento espera ser possível construir, aplicar e sistematizar a Consulta 
de Enfermagem nas mais variadas intuições de saúde mental e psiquiatria, contribuindo para 
a qualificação do cuidado de enfermagem. Tem-se diretriz para o acompanhamento, avaliação 
e revisão da assistência prestada pelos enfermeiros, servindo também como material para 
diálogo com a equipe multidisciplinar e colaboração para a efetividade da condução do PTS, de 
uso há habitual por serviços e equipes da saúde mental e psiquiatria.



5. CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

66

Referências
1. Alba ALBL. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed; 2016. 472 f.

2. George JB. Teorias de Enfermagem: os fundamentos à prática profissional. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed; 2000. 355 f.

3. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP). Processo de enfermagem: 
guia para a prática. São Paulo: COREN-SP; 2015. 113 p.

4. Horta VA. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU; 1979.

5. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009. 
Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo 
de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, e dá outras providências [Internet]. Brasília: COFEN; 2009 [cited 2021 Aug 23]. 
Available from: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html

6. Universidade Federal do Paraná (UFPR). Hospital de Clínicas. Diretoria de Enfermagem. 
Comissão de Sistematização da Assistência de Enfermagem (COMISAE). Avaliação de enfer-
magem: anamnese e exame físico (adulto, criança e gestante). Curitiba: Hospital de Clínicas; 
2014. 35 p.

7. Bolsoni EB, Heusy IPM, Silva ZF, Rodrigues J, Peres GM, Morais R. Consulta de Enfermagem 
em Saúde Mental: Revisão Integrativa. SMAD, Rev Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog 
(Ed. port.) [Internet]. 2016 [cited 2021 Aug 23];12(4):249-259. doi: 10.11606/issn.1806-6976.
v12i4p249-259

8. Rocha EN, Lucena AF. Projeto Terapêutico Singular e Processo de Enfermagem em uma 
perspectiva de cuidado interdisciplinar. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 
23];39:e20170057. doi: 10.1590/1983-1447.2018.2017-0057

9. GarciaI, APRF, Freitas MIP, Lamas JLT, Toledo VP. Processo de enfermagem na saúde mental: 
revisão integrativa da literatura. Rev Bras Enferm [Internet]. 2017 [cited 2021 Aug 23];70(1):220-
230. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0031

10. Polit DF, organizer. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências 
para a prática de enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2011.

11. Guedes D, Feitosa FB, Campos FAAC. A construção do protocolo de enfermagem para 
operacionalizar o processo de enfermagem em saúde mental para Caps AD III. Saúde Redes 
[Internet]. 2019 [cited 2021 Aug 23];5(1):163-179. doi: 10.18310/2446-4813.2019v5n1p163-179

12. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Diretrizes para elaboração de protocolos de 
Enfermagem na atenção primária à saúde pelos Conselhos Regionais. Brasília: COFEN; 2018a.

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html


DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

67

13. Cunha PLP. Manual Revisão Bibliográfica Sistemática Integrativa: a pesquisa baseada em 
evidências. Belo Horizonte: Grupo Anima Educação; 2014.

14. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 599, de 19 de dezembro de 
2018. Aprova Norma Técnica Para Atuação da Equipe de Enfermagem em Saúde Mental e 
Psiquiatria. Brasília: COFEN; 2018b [cited 2021 Aug 23]. Available from: http://www.cofen.gov.
br/resolucao-cofen-no-599-2018_67820.html

15. Guedes D, Feitosa FB, Campos FAAC. Protocolo de processo de enfermagem para um 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. In: Andrade DF, publisher. Tópicos em Ciências 
da Saúde - Volume 18. Belo Horizonte-MG: Editora Poisson; 2020. Cap. 21. p. 153-165.

16. Marcos ACA, Oliveira JL, Souza J. Percepção da equipe de enfermagem quanto à sistema-
tização da assistência de Enfermagem em um serviço de emergência psiquiátrica. REME – Rev 
Min Enferm [Internet]. 2016 [cited 2021 Aug 23];20:e961. doi: 10.5935/1415-2762.20160031

17. Moreira DFN, Santos IL, Azevedo BMEP, Araújo DD, Gusmão ROM. Diagnósticos de 
Enfermagem identificados em usuários de álcool e outras drogas. Enferm Foco [Internet]. 2020 
[cited 2021 Aug 23];10(5):103-108. doi: 10.21675/2357-707X.2019.v10.n5.2623

18. Myklebust KK, Bjørkly S, Råheim M. Nursing documentation in inpatient psychiatry: The 
relevance of nurse–patient interactions in progress notes—A focus group study with mental 
health staff. J Clin Nurs [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 23];27(3-4):e611-e622. doi: 10.1111/
jocn.14108

19. Gonçalves PDB, Sequeira CAC, Silva MATCP. Content analysis of nursing diagnoses in 
mental health records in Portugal. Int Nurs Rev [Internet]. 2019a [cited 2021 Aug 23];66(2):199-
208. doi: 10.1111/inr.12493

20. Gonçalves PDB, Sequeira CAC, Silva MATCP. Nursing interventions in mental health and 
psychiatry: Content analysis of records from the nursing information systems in use in Portugal. J 
Psychiatr Ment Health Nurs [Internet]. 2019b [cited 2021 Aug 23];26(7-8):199-211. doi: 10.1111/
jpm.12536

21. Martinez Esquivel D. Abordaje de enfermería basado en el modelo de Peplau sobre el 
control de impulsos ineficaz. Av Enferm [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 23];38(1):87-94. doi: 
10.15446/av.enferm.v38n1.80576

22. Oliveira A, Garcia AARF, Toledo VP. Padrões de conhecimento utilizados por enfermeiros no 
cuidado ao paciente em primeiro surto psicótico. Esc Anna Nery [Internet]. 2017 [cited 2021 Aug 
23];21(3):e20170001. doi: 10.1590/2177-9465-EAN-2017-0001

23. Almeida PA, Mazzaia MC. Consulta de Enfermagem em Saúde Mental: vivência de enfer-
meiros da rede. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 23];71(supl. 5):2282-2289. 
doi: 10.1590/0034-7167-2017-0678

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-599-2018_67820.html
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-599-2018_67820.html


5. CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

68

24. Silva TG, Santana RF, Dutra VFD, Souza PA. Implantação do processo de enfermagem na 
saúde mental: pesquisa convergente-assistencial. Rev Bras Enferm [Internet]. 2020 [cited 2021 
Aug 23];73(suppl. 1):e20190579. doi: 10.1590/0034-7167-2019-0579

25. Amad Pastor M, Canovas Tomas MÁ, Diaz Garcia, I. ¿Cómo ayuda la aplicación del proceso 
enfermero a las mujeres con diagnóstico ansiedad? Enferm glob [Internet]. 2017 [cited 2021 
Aug 23];16(46):389-405. doi: 10.6018/eglobal.16.2.259881

26. Badin M, Toledo VP, Garcia APRF. Contribution of transference to the psychiatric nursing 
process. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 23];71(supl. 5):2161-2168. doi: 
10.1590/0034-7167-2016-0640

27. Gordon JM, Gaffney K, Slavitt HC, Williams A, Lauerer JA. Integrating infant mental health 
practice models in nursing. J Child Adolesc Psychiatr Nurs [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 
23];33(1):7-23. doi: 10.1111/jcap.12262

28. Green C. Using instrumentation in psychiatric nursing to assess documentation of the nur-
sing process for emergent non-psychiatric patient events. Arch Psychiatr Nurs [Internet]. 2018 
[cited 2021 Aug 23];32(5):702-706. doi: 10.1016/j.apnu.2018.04.001

29. Silva AV, Santos I, Kestenberg CCF, Caldas CP, Berardinelli LMM, Silva LPS. Plantão de 
escuta: uma aplicação da Teoria Humanística no processo clínico de enfermagem. Rev enferm 
UERJ [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 23];26:e33586. doi: 10.12957/reuerj.2018.33586

30. Teixeira LA, Freitas RJM, Moura NA, Monteiro ARM. Necessidades de saúde mental de ado-
lescentes e os cuidados de enfermagem: revisão integrativa. Texto Contexto Enferm [Internet]. 
2020 [cited 2021 Aug 23];29:e20180424. doi: 10.1590/1980-265X-TCE-2018-0424

31. Araújo JNM, Gomes ATL, Medeiros RAC, Fernandes APNL, Santos VEP, Vitor AF. Processo 
de enfermagem aplicado ao paciente com tetralogia de Fallot. Cultura de los Cuidados 
[Internet]. 2017 [cited 2021 Aug 23];21(47):165-174. Available from: https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/65773/1/CultCuid_47_14.pdf.

32. Brasil. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União. 1986 June 26;(seção 1):9273.

33. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 564, de 06 de novembro de 2017. 
Aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Brasília: COFEN; 2017 [cited 
2021 Aug 23]. Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html

34. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 429, de 30 de maio de 2012. 
Dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros docu-
mentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou eletrônico. 
Brasília: COFEN; 2012 [cited 2021 Aug 23]. Available from: http://www.cofen.gov.br/resoluo-co-
fen-n-4292012_9263.html

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/65773/1/CultCuid_47_14.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/65773/1/CultCuid_47_14.pdf
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html


DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

69

35. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 514, de 5 de maio de 2016. 
Aprova o Guia de Recomendações para registros de enfermagem no prontuário do paciente, 
disponível para consulta no sítio eletrônico do Conselho Federal de Enfermagem. Brasília: 
COFEN; 2016 [cited 2021 Aug 23]. Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-
-no-05142016_41295.html

36. Silva JVS, Brandão TM, Oliveira KCPN. Ações e atividades desenvolvidas pela enfermagem 
no centro de atenção psicossocial: revisão integrativa. Rev Enferm Atenção Saúde [Internet]. 
2018 [cited 2021 Aug 23];7(3);137-149. doi: 10.18554/reas.v7i2.3115

37. Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a pro-
moção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços cor-
respondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União. 1990 Sep 20;127(182 seção 
1):18055.

38. Brasil. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pes-
soas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
Diário Oficial da União. 2001 Apr 9;(seção 1):2.

39. Amarante P, Nunes MO. A reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem 
manicômios. Ciênc saúde colet [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 23];23(6):2067-2074. doi: 
10.1590/1413-81232018236.07082018

40. Tannure MC, Pinheiro AM. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): Guia 
Prático. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2019.

41. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA). Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE): um guia para a prática. Salvador: COREN-BA; 2016. 40 p.

42. Teixeira LA, Monteiro ARM, Guedes MVC, Silva LF, Freitas MC. Teoria da Maré: análise pau-
tada na perspectiva de Meleis. Rev Bras Enferm [Internet]. 2018 [cited 2021 Aug 23];71(2):457-
462. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0394

43. Waidaman MAP, Elsen I, Marconi SS. Possibilidades e limites da teoria de Joyce Travelbee 
para a construção de uma metodologia de cuidado à família. Rev Eletr Enf [Internet]. 2006 [cited 
2021 Aug 23];8(2):282-291. doi: 10.5216/ree.v8i2.7043

44. Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG). Plano de trabalho do 
Enfermeiro: subsídios para a realização do Diagnóstico Situacional do Serviço de Enfermagem 
e Proposição de Plano de Ação Estratégico. Belo Horizonte-MG: COREN-MG; 2020.

45. Alfaro-Lefevre R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do cuidado colabora-
tivo. 5. ed. Porto Alegre: Artmed; 2005. 283 p.

46. Bard ND, Feijó IO, Ipuchima JR, Paz AA, Linch GFC. Diagnósticos e intervenções de 
enfermagem em saúde mental utilizados em unidades de internação hospitalares: revisão 



5. CONSULTA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA

70

integrativa. R pesq: cuid fundam online [Internet]. 2020 [cited 2021 Aug 23];12:1165-1171. doi: 
10.9789/2175-5361.rpcfo.v12.8029

47. Bruggmann MS, Souza AIJ, Costa E, Schneider DG, Schmitz EL, Mazera MS. Construção 
de um saber coletivo para implantação do processo de Enfermagem em um hospital psiquiá-
trico especializado. REME – Rev Min Enferm [Internet]. 2019 [cited 2021 Aug 23];23:e-1270. 
doi: 10.5935/1415-2762.20190118

48. Moll MF, Matos A, Botelho MTM, Oliveira MGM, Dias MAM, Santos MC, et al. Diagnósticos 
de enfermagem após avaliação psíquica. Rev enferm UFPE on line [Internet]. 2020 [cited 2021 
Aug 23];14:e243869. doi: 10.5205/1981-8963.2020.243869

49. Silva TG, Santana RF, Souza PA, Dutra VFD. Diagnósticos de enfermagem identifica-
dos em instituições psiquiátricas. Rev enferm UFPE on line [Internet]. 2019 [cited 2021 Aug 
23];13:e238502. doi: 10.5205/1981-8963.2019.238502

50. Carpenito-Moyet LJ. Manual de diagnósticos de enfermagem. 15. ed. Porto Alegre: Artmed; 
2018. 852 p.

51. Nichiata LYI, Padoveze MC, Ciosak SI, Gryschek ALFPL, Costa AA, Takahashi RF, et al. 
Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva — CIPESC®: 
instrumento pedagógico de investigação epidemiológica. Rev Esc Enferm USP [Internet]. 2012 
[cited 2021 Aug 23];46(3):766-771. doi: 10.1590/S0080-62342012000300032

52. Nanda International (NANDA-I). Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e 
classificação 2021-2023. 12. ed. Porto Alegre: Artmed; 2021.

53. Nanda International (NANDA-I). Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e clas-
sificação 2015-2017. Porto Alegre: Artmed; 2015.

54. Swanson E, Johnson M, Maas ML, Moorhead S. NOC - Classificação dos Resultados de 
Enfermagem. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: GEN Guanabara Koogan; 2020.

55. Silva TG, Santana RF, Souza PA. Intervenções de Enfermagem para idosos que envelhe-
ceram em instituições psiquiátricas: mapeamento cruzado. Rev Eletr Enf [Internet]. 2020 [cited 
2021 Aug 23];18:e1185. doi: 10.5216/ree.v18.39049

56. Wagner CM, Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM. NIC - Classificação das 
Intervenções de Enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: GEN Guanabara Koogan; 2020. 440 p.

57. Pires AUB, Lucena AF, Behenck A, Heldt E. Resultados da Nursing Outcomes Classification/
NOC para pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo. Rev Bras Enferm [Internet]. 2020 
[cited 2021 Aug 23];73(1):e20180209. doi: 10.1590/0034-7167-2018-0209

58. Sparks S, Taylor CM. Manual de diagnósticos de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2009. 526 p.



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

71

Espaços de aplicabilidade: De acordo com a temática poderá ser utilizado no âmbito da 
Atenção Básica, Média Complexidade (CAPs I, II, III e IV, Centros de convivência, Unidade de 
internação em Hospital geral Consultório na Rua) e Alta Complexidade (PS PQ; resgate, entre 
outras).

APÊNDICE 1 – Modelo para Consulta de Enfermagem em 
Saúde Mental e Psiquiatria
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APÊNDICE 2 – Modelo para Consulta de Enfermagem em 
Saúde Mental e Psiquiatria, ênfase em álcool e outras drogas: 
1ª consulta
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APÊNDICE 3 – Modelo para Consulta de Enfermagem em 
Saúde Mental e Psiquiatria, ênfase em álcool e outras drogas: 
retorno
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APÊNDICE 4 – Modelo para Instrumento de Coleta de Dados 
para Diagnóstico Situacional: Centro de Atenção Psicossocial 
– CAPS
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6.  ELABORAÇÃO DO PROJETO  
TERAPÊUTICO SINGULAR – PTS

Edilene Maria da Silva Barbosa
Lívia Gouveia da Silva

RESUMO
O objetivo dessa diretriz é desvelar o Projeto Terapêutico Singular como dispositivo de 

cuidado em saúde mental e de organização dos serviços. A metodologia usada foi a revisão 
de literatura, em bases como Scielo, Lilacs, Google Scholar e teses USP, sobre a importância 
do enfermeiro na prática do Projeto Terapêutico Singular no Brasil e propostas para construção 
do PTS. Os resultados revelaram a produção do Projeto terapêutico singular nas seguintes 
dimensões: Dimensões do autocuidado; dimensões laborais; dimensões - afetivo e social. A 
conclusão é de que o PTS deverá ser desenvolvido a partir de uma escuta singular e tera-
pêutica sendo acompanhado pelo enfermeiro a partir do conteúdo demonstrado, o usuário. O 
usuário estará este como protagonista, parte integrante das tomadas de decisão junto à equipe 
de referência. Todas as propostas de cuidado serão desenvolvidas a partir de ações do PTS, 
devendo-se garantir o direito à cidadania do sujeito.

Introdução

O PTS nem sempre é utilizado, de forma correta, porém é uma poderosa ferramenta de cui-
dado quando bem implementado, gerando aos usuários da saúde mental propostas terapêuticas 
singulares, dinâmicas, contextualizadas e com um olhar holístico, sendo estas favorecedoras 
de sua reinserção psicossocial, e de sua reabilitação psicossocial, podendo ser protagonista de 
sua vida e vivendo em liberdade.

Tendo em vista a humanização do cuidado em saúde, dentro dos princípios de integralidade 
e equidade estabelecidos pelo SUS, nasceu no início da década de 1990 o Projeto Terapêutico 
Singular Trata-se de uma estratégia de cuidado, ou seja, um conjunto de propostas de cunho 
terapêutico, que são discutidas e construídas coletivamente por uma equipe multiprofissional. 
Elaborado com intuito de promover a integralidade e a equidade do cuidado, princípios doutri-
nários do SUS. (1)

Podemos afirmar que o PTS surgiu para dar conta dos desafios oriundos da reforma psi-
quiátrica e luta antimanicomial quando e onde o SUS proclama o desmonte de um modelo 
asilar/ manicomial, e chama a atenção para uma reestruturação do fazer em saúde mental. 
Segundo Brasil (2) é um modo de articulação entre a saúde e a sociedade, de determinação/
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estrutura social, cultural, econômica, de poder/política, de saber; de ciência, de modos de expli-
car o mundo, de desejos e de interesses” (3) este entendimento permite ampliar a compreensão 
das práticas de saúde, enquanto práticas sociais.

Sempre que se escreve sobre PTS notadamente há a intenção de proporcionar uma atua-
ção integrada de uma equipe, onde os diferentes saberes dos profissionais possam auxiliar na 
definição de propostas de ações para um sujeito ou grupo (4)

Porém, a Enfermagem, estando apta, passa a possuir estratégias para manejar a sua elabo-
ração e poder considerar o PTS como uma ferramenta potente. Neste momento suas reflexões 
para a intervenção devem considerar sobretudo o projeto, como uma ferramenta assistencial 
que tem como meta, a manutenção de uma situação de saúde e que envolve vários atores e 
dispositivos sociais. (5)

Este projeto é TERAPÊUTICO por ser uma proposta de intervenção, devendo ser com-
preendida para além das patologias ou distúrbios da saúde. Sendo o mesmo SINGULAR, por 
expressar não só a singularidade do “caso” em pauta e tudo que o envolve, por ser único, mas 
sobretudo a singularidade do ser, daquele indivíduo que estamos assistindo. ( 2)

O Ministério da Saúde pressupõe que a construção de um PTS seja dividida em quatro 
etapas: 1) A primeira etapa se baseia no diagnóstico e análise situacional do sujeito ou coletivo 
em questão. Com o objetivo de possibilitar uma conclusão a respeito dos riscos, das vulne-
rabilidades, resiliências e potencialidades do sujeito, suas crenças, desejos e interesses, seu 
trabalho, cultura e rede de apoio familiar e social; 2) Na segunda etapa, definem-se ações e 
metas a curto, médio e longo prazo que serão discutidas e negociadas com o sujeito ou grupo 
a ele vinculado, o objetivo é o  processo compartilhamento  e  de decisões; 3) A terceira etapa é 
a divisão de responsabilidades que se dá a cada um dos participantes do PTS (usuário, equipe 
de atenção psicossocial, NASF ou outra equipe de matriciamento). 4) A quarta e última etapa é 
a reavaliação, em que se discute a evolução do “caso”, os rumos, as alterações, novas metas 
e mudanças (se forem necessárias) ( 2)

Forma-se um círculo de pactuações entre o usuário, familiares e o profissional Enfermeiro 
(a), ambos envolvidos por avaliações e reavaliações, sempre que se fizer necessário. (Brasil, 2007)2

O Enfermeiro (a), deve ser   capacitado (a), para poder direcionar a proposta terapêutica 
singular para esses usuários quando, identifica sua necessidade, e assim poderá potencializar 
e apoiar suas demandas positivamente, gerando satisfação, crescimento pessoal e desenvol-
vimento de autoestima. (6)

 Sendo o PTS um conjunto de propostas e condutas terapêuticas articuladas a partir de uma 
discussão coletiva interdisciplinar, passa a ser uma ferramenta fulcral para o planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas pelo usuário, as orientações e intervenções do profissional 
Enfermeiro (a).

Este é um processo dinâmico onde o usuário é, e sempre será, o protagonista dessas 
atividades.
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Sendo assim, pode-se propor um direcionamento para este usuário, através do uso da 
ferramenta do PTS, considerando a flexibilidade e singularidade de cada ser.

OBJETIVOS GERAL

Despertar a relevância do enfermeiro na prática do Projeto Terapêutico Singular no Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Possibilitar um direcionamento para o profissional Enfermeiro (a) na produção de um PTS 
através de uma diretriz dinâmica e flexível que garanta qualidade ao processo terapêutico.

 
METODOLOGIA

Foram  utilizados   dados, através de revisão de literatura, em bases como Scielo, Lilacs, 
Google Scholar e teses USP, sobre a importância do enfermeiro na prática do Projeto Terapêutico 
Singular no Brasil e propostas para construção do PTS. Obteve-se num primeiro momento dados 
sobre construção do Projeto Terapêutico Singular e propostas teóricas às quais ele deve ser 
baseado. E então a atuação do enfermeiro como um dos atores principais deste cenário.

PRODUZINDO UM PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR - PTS.

Considerações iniciais:

O PTS deve surgir como uma ferramenta que possa ser inserido em um contexto pessoal, 
social e político, percebendo - se suas possibilidades, seu desempenho na vida e na sociedade (7)

O início da produção de um PTS deve acontecer quando se inicia um trabalho com o usuário 
da saúde mental (seja nos espaços dos centros de atenção psicossocial, ou seja, em espaços 
hospitalares) e encerrar quando o usuário e ou seus familiares assumem essa atividade na 
rotina das suas vidas. ( 8 )

A autogestão deve ser incluída pelo Enfermeiro (a), como uma das etapas do PTS. 
Proporcionalmente isso acontecerá na medida que o empoderamento do usuário evoluir.

 O Enfermeiro (a) não pode determinar quais as aptidões do usuário sem que antes estas 
tenha sido percebida. Por isso, é importante que este profissional seja tomado como referência 
do projeto e o acompanhe do início ao término. (7)

O meio social onde o usuário está inserido deverá ser analisado constantemente e intensa-
mente por usuário, família e profissional. ( 9)

Sobre a Família deve-se compreender sua dinâmica e singularidade. Há famílias que acolhe 
e apoia; outras que ainda não estão preparadas para lidar com o adoecimento psíquico de um 
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dos seus membros. Famílias que não aceitam e excluem, e algumas onde alguns membros são 
mais ou menos colaborativos e possam contribuir junto ao usuário. (10)

Para algumas das posições familiares acima faz-se necessário que a Enfermeiro (a) esta-
beleça espaços abertos de diálogo (sempre com o conhecimento do usuário), entre usuários/ 
família/ e profissional, e talvez este PTS, mesmo tendo como protagonista o usuário, poderá ter 
um foco ampliado para outros membros da família que possam estar mais ativos na construção 
e desenvolvimento deste projeto. (11).

A medida que o usuário e família se apropriem mais de uma proposta terapêutica, os pro-
fissionais de saúde deverão se afastar desse monitoramento e readequação das atividades da 
vida da pessoa. O PTS é do usuário e não da equipe de profissionais, esse empoderamento do 
usuário, deve ser base para a autogestão da vida.

Dimensão autocuidado:

1 - Iniciando com os cuidados de saúde:

a. Base teórica clara para construção do PTS, a qual abrange a reabilitação psicosso-
cial pela maioria dos autores

b. O controle de suas medicações e das terapêuticas não farmacológicas: Identificação 
dos efeitos colaterais dos medicamentos, identificação das terapêuticas não farma-
cológicas que existem e lhe proporcionam melhor atuação.

c. Cuidados com a saúde física:
d. Acompanhamentos de atividades de promoção à saúde, atividades físicas, alimen-

tação, higiene pessoal.

2-Atenção à saúde mental:

a. Compreensão dos sintomas que podem sugerir possibilidades de adoecimento. 
Sinais e sintomas de agravos à saúde mental.

b.   Exercício da verbalização de sentimentos.
c. Compreensão de sintomas crônicos e permanentes (delírios, alucinações entre 

outros).
d. Higiene do sono.
e. Práticas de atividades de lazer.
f. Identificação de dispositivos de assistência à saúde mental no seu território. (12)

Dimensão das atividades laborais:

1 -  Identificação de atividades laborais já existentes. O usuário poderá retornar as suas 
atividades de trabalho dos limites que seu adoecimento estabeleça.

Para este estímulo o enfermeiro (a) deverá ter como auxílio o entendimento, junto ao usuá-
rio, de quais as atividades que poderão ser desenvolvidas e analisadas quanto aos benefícios e 
malefícios que essas atividades poderão causar, elencando-as. Cabe ao profissional estimular 
o usuário a fazer essa identificação.
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2 -  Novas atividades de trabalho e renda a serem desenvolvidas deverão ser estimuladas 
para aqueles que não tinham nenhuma produção de trabalho ou renda. As atividades 
são necessárias, mesmos que a renda não seja o principal objetivo, mas sim sua capa-
cidade de produzir e se sentir útil e responsável.

As atividades a serem estimuladas para gerar uma produção de renda devem ter fortes 
características, sendo a primeira a produção de uma atividade prazerosa, seguida pela quali-
ficação individual e terceira que gere renda financeira.  Para isso faz-se necessário identificar 
quais as possibilidades territoriais de qualificação e auxílios de inclusão social entre outras 
políticas públicas nacionais de inclusão social. (13)

Dimensão afetiva e social.

Aqui se inclui os relacionamentos existentes e graus de parentescos a serem identificados. 
Além dos aspectos voltados aos formatos de vida familiar e afetiva preexistentes, como amor, 
vida sexual, paternidade/ maternidade.  E rotinas das dinâmicas familiares.

Novos relacionamentos ou aqueles que precisam ser resgatados deverão ser discutidos 
com a mesma intensidade.

Sentimentos poderão ser explorados e algumas catarses aparecerão. O alívio emocional 
pode ser entendido como um recurso de autoconhecimento e uma estratégia de liberação de 
um sofrimento psíquico talvez ainda não tenha sido experimentada.

É necessário o profissional saber que algumas emoções podem mobilizar o corpo quando 
exacerbadas. Então atividades físicas direcionadas poderão auxiliar neste momento, assim 
como a música, a dança e a linguagem escrita. (13)

Além dos pontos considerados de reabilitação psicossocial que devem guiar o PTS, o apoio 
matricial também se inclui como uma estratégia  que deve dar suporte nessa produção, por pro-
piciar mais um espaço de encontro interdisciplinar entre profissionais da atenção especializada, 
profissionais da atenção básica e usuários/ familiares para discussão e encaminhamento de 
ações integrais favorecendo a construção do PTS pautado na cor/responsabilização, autono-
mia e resolubilidade da atenção.(9)

Considerações finais:

O PTS deverá ser desenvolvido e acompanhado pelo enfermeiro a partir do conteúdo 
demonstrado, porém tratando-se da própria vida das pessoas, deve-se reforçar que deve ser 
um processo dinâmico e flexível, que abrangerá o interesse e aptidão do usuário. Estará este 
como protagonista, parte integrante das tomadas de decisão junto à equipe de referência. 
Essas propostas de cuidado e desenvolvimento de ações do PTS se pautam na então exposta 
tríade psicossocial, moradia, trabalho e redes sociais e, nas orientações desses estudos preli-
minares. Deve-se garantir sempre a empatia, a vida do próprio usuário como centro do projeto 
e a capacidade de adaptá-lo as reais necessidades do cidadão para ser possível garantir seu 
direito à cidadania.
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7.  SEGURANÇA DO PACIENTE EM CENÁRIOS DE 
ATENDIMENTO À PESSOA DIAGNOSTICADA COM 
TRANSTORNO MENTAL

Marissol Carvalho Bastos
Valkiria de Fatima Anacleto

RESUMO
O objetivo dessa diretriz é levantar o conhecimento técnico científico produzido sobre segu-

rança do paciente em saúde mental. A metodologia realizada foi um levantamento de dados 
através da base de dados Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS). Dentre 
os 67 artigos previamente selecionados, após a leitura dos resumos descartarmos de acordo 
com os critérios de exclusão. Os resultados: O dilema da segurança do paciente em saúde 
mental, passa pela dificuldade de definir por causa da inter-relação de ‘transtornos’ e ‘comporta-
mentos’ para pacientes psiquiátricos na prestação de cuidados de saúde. Por exemplo, suicídio 
e automutilação são comportamentos inseguros, não diagnósticos. A segurança do paciente em 
relação à saúde mental deve especialmente evitar danos não intencionais ou iatrogênicos asso-
ciados à saúde mental. A hipótese de diferenças entre os grupos profissionais foi confirmada: 
enfermeiros relataram ter preocupações com a segurança com mais frequência do que médicos 
ou psicólogos. Como conclusão compreendemos que a segurança do paciente é um atributo 
de todos envolvidos no contexto da recuperação do adoecimento mental, que é complexo pelo 
estigma, pelo insight comprometido em diversos transtornos mentais. Portanto a comunicação 
entre equipe multiprofissional, família e paciente demonstra ser o único, possível de execução, 
caminho terapêutico para atender essa demanda do programa e garantir uma assistência de 
qualidade ao portador de transtorno mental.

 Descritores: segurança do paciente, transtornos mentais, erros médicos, serviços de 
saúde mental, hospitais psiquiátricos e gestão de risco.

Introdução

A Aliança Mundial para Segurança do Paciente criada pela OMS em 2004 com o intuito 
de construir um melhor meio de comunicação sobre segurança do paciente para diferentes 
partes do mundo, desenvolveu um grupo composto por especialistas em segurança do paciente 
para desenvolver uma taxonomia internacional denominada Classificação Internacional para 
Segurança do Paciente (ICPS).
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Segurança do paciente pode ser definida como a redução de riscos e danos desnecessá-
rios associados ao cuidado em saúde até um mínimo aceitável, claro que determinar o critério 
mínimo aceitável é controverso por inúmeras razões inclusive morais, entretanto também não 
é possível acreditar que em todas as situações e cenários de atendimento a um usuário do 
sistema de saúde não haverá nenhum tipo de erro e ou engano. Os incidentes com potencial 
de dano ou danosos na área de saúde que acometem anualmente milhares de pacientes em 
muitos países no mundo são evitáveis em sua maioria. Tais incidentes podem gerar problemas 
físicos, psíquicos e sociais tanto ao paciente quanto a seus familiares, além do prejuízo econô-
mico ao sistema de saúde.

Profissionais de saúde enfrentam diversos desafios em suas práticas essenciais, especial-
mente quando refletimos sobre tais práticas voltadas a especificidade do portador de transtorno 
mental, e quando refletimos especificamente em práticas direcionadas a segurança do paciente 
em psiquiatria tanto em cenários de atenção extra-hospitalar, por exemplo, os CAPS (Centros 
de Atenção Psicossocial) quanto nos de atenção intra-hospitalar (unidades de internação psi-
quiátrica em hospital geral ou especializado, pronto-atendimento) observamos uma escassez 
dediretrizes específicas na identificação de necessidades a essa clientela.

 No Brasil, o Ministério da Saúde criou em 2013 o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), cujo objetivo principal é a contribuição do cuidado em saúde em todas as 
instituições de saúde do território nacional. Entre as ações preventivas, salienta-se a implemen-
tação das seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente da OMS 1.

A proposta de atender a necessidade de identificação correta do paciente, presente nas 
orientações do Ministério da Saúde (MS), para a sua segurança é através da elaboração de uma 
pulseira fotográfica com os dados de identificação comuns, um código de barras e o QR-code, 
a ser utilizados em locais onde já foi implantada tal tecnologia 2.

Na segurança do paciente, uma prioridade apontada é a prevenção ao suicídio, assim como 
a escassez da literatura internacional sobre programas que visem a prevenção do suicídio em 
serviços de saúde mental. Há necessidade urgente de modificar tal paradigma para aplicação 
dediretrizes que visem a prevenção de casos de automutilação bem como de tentativas de 
suicídio e o suicídio propriamente. Os autores abordam a especificidade e complexidade da 
gestão de tais situações nas necessidades de cuidados a portadores de transtorno mental 3.

A temática Segurança do Paciente na Saúde Mental ainda é uma prática incipiente.

Um dos objetivos primordiais da assistência de enfermagem psiquiátrica deveria ser articular 
a segurança do paciente, como evitar evasão, atos de automutilação, comportamentos de hete-
roagressividade verbal e ou física e ou sexual, tentativas de suicídio e suicídio, além de recusa 
ao tratamento medicamentoso. Por exemplo, verificar e garantir a aceitação medicamentosa 
não é uma prática institucionalizada manicomial e sim a garantia de adesão ao tratamento 
que perpassa pelo tratamento biológico especificamente o medicamentoso, a manutenção da 
segurança do paciente percorre uma visão manicomial de apenas vigilância e evitação a com-
portamentos inapropriados.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) já evidenciou situações como prevenção de 
evasão, lesão por contenção física e violência como prioritárias que devem ser discutidas no 
âmbito da segurança do paciente 4. Os autores identificam a realização da gestão de risco na 
segurança do paciente portador de transtorno mental como um processo de sistematização 
e aplicação de políticas, procedimentos e práticas para identificação, avaliação, tratamento, 
monitoramento e análise crítica dos riscos envolvendo a participação de toda a equipe tanto 
assistencial como gestora.

Objetivo

Desvelar o conhecimento técnico científico produzido sobre segurança do paciente

Metodologia

 Foi realizado um levantamento de dados através da base de dados Literatura Latino 
Americana em Ciências da Saúde (LILACS). As seguintes etapas foram realizadas:

1. identificação da questão norteadora: conhecer a produção cientifica sobre segurança do 
paciente na psiquiatria.

2. definição dos descritores intercalados com o operador booleano “AND” e indexados nos 
DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): segurança do paciente e saúde mental.

3. seleção da amostragem após a determinação de critérios de inclusão onde foram conside-
rados os seguintes: texto completo disponível online gratuitamente, artigos publicados nos 
idiomas: inglês, português e espanhol; além da seguinte delimitação de assunto principal: 
segurança do paciente, transtornos mentais, erros médicos, serviços de saúde mental, 
hospitais psiquiátricos e gestão de risco.

O processo de seleção dos artigos, de acordo com as etapas anteriormente descritas são 
apresentadas a seguir: foram encontrados 5.773 artigos. A partir dos critérios de inclusão foram 
selecionados 1.126 artigos e após a leitura dos títulos selecionamos 67 artigos. Dentre os 67 
artigos previamente selecionados, após a leitura dos resumos descartarmos de acordo com os 
critérios de exclusão, pois dois não correspondiam aos idiomas dos critérios de inclusão, dezes-
sete estavam indisponíveis na íntegra gratuitamente e vinte não eram relacionados ao tema.

Desenvolvimento

Definir segurança do paciente em saúde mental ocorre pela dificuldade da compreensão 
frequentemente inter-relacionada de ‘transtorno’ e ‘comportamentos’ para pacientes psiquiátri-
cos na prestação de cuidados de saúde. Por exemplo, suicídio e automutilação são compor-
tamentos inseguros, não diagnósticos. Portanto, a segurança do paciente em relação à saúde 
mental deve significar evitar danos não intencionais ou iatrogênicos associados à saúde mental 
(erro no tratamento inadequado ou omissão para detectar um comportamento inseguro).
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Alguns eventos adversos ocorrem por falha na segurança do paciente psiquiátrico que 
são semelhantes aos clínicos, por exemplo, erros de medicação, diagnósticos incorretos e 
acidentes. Em contraste, comportamentos inseguros do paciente, como fuga, violência, auto-
mutilação e suicídio constituem resultados ruins; específicos para psiquiatria. Podendo surgir 
fatores inerentes ao próprio transtorno, originando aumento no risco para o paciente, demais 
pacientes e equipe 5.

 Na saúde mental e na enfermagem psiquiátrica, há falta de concepções sobre o que é 
segurança do paciente. A complexidade da clínica do paciente psiquiátrico, caracterizada pela 
relação enfermeiro-paciente está associada à psicopatologia e comportamentos de risco, tais 
como: ideação suicida; risco para auto e heteroagressividade; prejuízo do juízo de realidade, 
entre outras alterações das funções psíquicas que podem contribuir para a ocorrência de 
eventos adversos 6. Além da insuficiência de diretrizes nacionais de segurança do paciente 
psiquiátrico.

As preocupações com a segurança em hospitais psiquiátricos ocorrem com frequência 
e falar sobre elas pode ser uma importante medida de comunicação para aumentar a segu-
rança do paciente. A hipótese de diferenças entre os grupos profissionais foi confirmada: 
enfermeiros relataram ter preocupações com a segurança com mais frequência do que 
médicos ou psicólogos 7.

O resultado mencionado anteriormente não surpreendeu os pesquisadores do presente 
estudo, pois uma vez que enfermeiros são os que mais se dedicam aos pacientes e, frequente-
mente, coordenam suas tarefas com outros profissionais de saúde. Enfermeiros estão, portanto, 
em uma posição única para observar as situações que podem resultar em danos ao paciente e 
para defender a segurança do paciente 7.

Em Unidades de Emergência ainda é um desafio para enfermeiros acolherem pacientes/
clientes psiquiátricos agitados e/ou agressivos 8.

Dentre os fatores relacionados ao clima de segurança no mesmo hospital, a realidade dos 
recursos humanos apresenta trabalhadores com vínculos empregatícios distintos e, conse-
quentemente, com direitos e condições salariais desiguais. E a carga de trabalho excessiva 
se relaciona à ocorrência de falhas e incidentes de saúde; no Brasil, o número de pacientes 
variou de 9 a 27 por enfermeiro e de 3 a 7 por auxiliar/técnico de enfermagem, de acordo com 
as unidades de internação 9.

Neste contexto, duas dificuldades são claramente apontadas pelos profissionais. A ina-
dequação do ambiente que não garante a privacidade e calma no acolhimento do paciente, 
facilitando também tentativas de convencimento do acompanhante a voltar outro dia ou até 
evasão, diante do movimento excessivo na espera, muitas vezes longa.

A outra dificuldade é quanto ao sentimento de desconforto e temor pela própria segurança, 
por geralmente estar sozinho na ação de acolhimento e o grande risco de sofrer agressão. E, 
tendo em vista que restrições físicas de rotina e medicação involuntária, foram substituídas por 
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abordagens não coercivas, como manejo comportamental, torna-se visível a necessidade de 
criar vínculo pela comunicação interpessoal baseada na teoria do relacionamento interpessoal 
de Peplau 10.

Através de pesquisa-ação em um hospital psiquiátrico no Sudeste do país 11 foram relata-
das prioridades para elaboração de diretrizes: Prevenção de Evasão; Identificação Correta do 
Paciente; Prevenção de Quedas; Prevenção de Lesão por Contenção Mecânica; Higienização 
das Mãos; Prescrição e Administração Corretas de Medicamento e Prevenção de Violência.

Diante deste cenário desafiador, compreendemos a necessidade da inclusão da segurança 
do paciente psiquiátrico independentemente do cenário que o mesmo se encontra: emergên-
cia psiquiátrica em hospital geral ou hospital especializado, unidades de pronto-atendimento 
(UPA), unidades de internação psiquiátrica em hospital geral ou hospital especializado, CAPS e 
independente da modalidade (adulto, álcool e drogas ou infanto juvenil).

Dentre os passos da Segurança do Paciente, o cuidado limpo e seguro, segurança na 
medicação, identificação do paciente, comunicação e segurança podem e devem ser utilizados 
diante a assistência de enfermagem ao portador de transtorno mental, independente do cenário 
que se encontra como no intra ou extra-hospitalar.

 Assim como o cuidado limpo e seguro que envolve a higienização das mãos indispensável 
na administração de medicamentos, aferição de sinais vitais, medição de glicemia, contenção 
mecânica, curativos.

A comunicação e segurança do paciente complementa a comunicação terapêutica frente 
ao paciente e usuário, pois envolve a conversação entre a equipe de enfermagem e equipe 
multiprofissional, através da passagem de plantão, reunião clínica de pacientes, orientação de 
diagnóstico, prognóstico e adesão ao tratamento tanto pelo paciente/usuário quanto família.

 As evidências científicas e reflexões na prática sobre a segurança do paciente na clínica 
vêm aumentando nos últimos anos. Porém, há pesquisas insipientes sobre estas questões na 
área da saúde mental, sendo necessário ampliar pesquisas sobre essa temática, explorando 
todos os cenários de atenção, a fim de evidenciar os principais riscos a que estão expostos e 
quais medidas eficazes de prevenção.

 Profissionais, pacientes e familiares/cuidadores devem estar conscientes de seu papel 
no cuidado, formando uma rede que objetiva a segurança e o bem-estar biopsicossocial do 
paciente. Esta lacuna do conhecimento deve ser superada, com vistas a reduzir a ocorrência 
de danos durante a assistência a pacientes portadores transtorno mental, garantindo um aten-
dimento de qualidade, em qualquer cenário de cuidado em saúde 10.

 Para ilustrar essas ações de segurança do paciente incluímos o diagrama em árvore da 
gestão de riscos na segurança do paciente com transtorno mental 11.
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 Fonte: Elaborado por: VANTIL; LIMA; PRIMO, 2017

A enfermeira Paula Martins aponta que, um dos desafios da enfermagem psiquiátrica é a 
criação de indicadores de qualidade para medir a segurança, porque, enquanto a enfermagem 
de modo geral tem indicadores objetivos, como a perda de cateter, na saúde mental o que conta 
é a medicação e o relacionamento com o paciente. “É preciso monitorar todas as atividades 
e se preocupar com o resgate da autonomia para que o paciente volte ao convívio social no 
menor tempo possível”.(Coren São Paulo, Notícias, 19/11/2010)

 Na entrevista acima, Paula propõe a reflexão da elaboração de um indicador da quali-
dade da assistência: a reinternação, justifica que: “Se o paciente voltou a ser internado, em 
pior estado, o profissional deve investigar o que deixou de ser feito. Será que o profissional 
não ofereceu estrutura psiquiátrica fora da internação, será que não orientou corretamente a 
medicação? Pode ser que o paciente abandone o tratamento, mas é sinal de que ele ainda não 
estava bom”.

Ações de segurança ao paciente portador de transtorno 
mental

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE NO AMBIENTE INTRA-HOSPITALAR:

 Monitorar o indicador de qualidade de número de eventos adversos devido a falhas na 
identificação do paciente

 Adoção de pulseiras com dois identificadores no mínimo.

 A identificação do paciente com a adoção de pulseiras não possui necessidade nos servi-
ços ambulatoriais, assim como não nos CAPS, mas nas UPAs, nas emergências psiquiátricas e 
internações psiquiátricas em hospital geral ou especializado é mais do que necessária.
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 “A ‘Identificação Correta do Paciente é a primeira meta, pode e deve ser considerada a 
pedra angular da assistência segura ao paciente, pois a partir desta todas as outras metas 
poderão ser atingidas” 1. A orientação do uso de pulseiras com pelo menos dois identificadores, 
é o primeiro facilitador ao profissional de saúde, que antes de qualquer procedimento, pode 
checar informações perguntando ao paciente ou acompanhante os dados identificatórios e 
conferir na pulseira 1.

 No que se refere aos pacientes em fase aguda da doença, a falta de colaboração é espe-
rada na utilização da pulseira 1, diante de sua condição clínica/psíquica, o que pode ser mais 
um fator estressante, potencializando os sintomas positivos (alucinações e delírios), resultando 
em retirada.

2. AMBIENTE TERAPÊUTICO:

 A manutenção do ambiente terapêutico visa a adequação de recursos físicos para a pro-
teção da integridade do paciente e profissionais, e não apenas que promova acolhimento e 
privacidade.

O ambiente necessita ser salubre:

 » Higienização constante, com limpeza terminal inclusive após alta do paciente) com paredes 
e pisos laváveis facilmente, com cantos arredondados entre o piso e o teto para evitar o 
acúmulo de sujidade

 » Iluminação, favorecendo até o manuseio, preparo e administração dos medicamentos pela 
equipe, com o máximo de uso de luz natural possível para propiciar melhora na orientação 
temporo-espacial

 » Uso de dispositivos de orientação temporo-espacial: relógio e calendário
 » Privacidade, ofertando entre os pacientes o uso de divisórias como paredes meia lua ou 

biombos entre os leitos na realização de cuidados invasivos de enfermagem
 » Piso antiderrapante na unidade incluindo os banheiros para evitar o risco de quedas
 » Janelas com abertura limitada e a prova de impacto com vidros duplamente laminados ou 

blindados
 » Instalações estruturais que impeçam pacientes de ficarem em suspensão, por exemplo, 

chuveiros curvos ou embutidos
 » Mobiliário com pontas arredondas e ergonômico tanto para os pacientes quanto profissionais

 Alguns profissionais de saúde defendem a utilização de grades nas janelas ao invés da 
substituição por vidros altamente resistente a impactos, o uso de grades remete ao modelo 
manicomial no qual o portador não possuía direitos de pacientes, além do uso de grades ser 
adotado no sistema prisional que no caso não possui nenhuma semelhança a proposta de 
reabilitação psicossocial prevista a portadores de transtorno mental.

3. MEDICAÇÃO/PRESCRIÇÃO:

A adoção de indicador de qualidade através do número de eventos adversos devido aos 
erros na prescrição e administração de medicamentos, assim como a prescrição eletrônica 
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evitando grafias, muitas vezes, ilegíveis ou a comum descrição de psicofármacos ‘’conforme 
necessário”, que interferem na comunicação entre equipes, comprometendo a gestão segura 
de medicamentos.

Verificação de alergias conhecidas a medicamentos, não apenas a psicotrópicos, pelo 
paciente e ou familiares, com sinalização clara no prontuário do paciente e se necessário 
adoção de pulseiras de identificação de alergia medicamentosa.

 A segurança na medicação aborda os passos certos de administração de medicamentos:

 » Paciente certo
 » Dose certa
 » Via certa
 » Hora certa
 » Medicamento certo
 » Anotação correta
 » Orientação ao paciente
 » Compatibilidade medicamentosa
 » Direito a recusar o medicamento.

 O último dos passos certos na administração de medicamentos apresenta-se como um 
dificultador na assistência de enfermagem ao portador de transtorno mental, pois a recusa 
obviamente é um direito do paciente.

 Frente a recusa: o profissional de enfermagem deve analisar o estado metal do paciente 
neste momento. Se a recusa for pela influência de um delírio persecutório, deve ser respeitada; 
ou mudar a abordagem para realizar o convencimento. No caso de aceitação, conferir a ingesta 
quando for via oral.

4. PREVENÇÃO DE DANOS FÍSICOS:

Podemos subdividir em prevenção de risco para quedas, prevenção de risco para automu-
tilação e ou tentativa de suicídio, prevenção de risco para agitação psicomotora e ou heteroa-
gressividade, prevenção de lesão por contenção mecânica

4.1 Prevenção de risco para quedas:

 » Inclusão de indicadores de qualidade de quedas, isto é, índice de quedas (número de 
quedas/número de pacientes-dia) x 1000

 » Número de quedas com e sem danos
 » Adoção de identificação de risco para quedas (idade, uso de psicotrópicos, sexo, etnia, 

comorbidades clínicas) através de placas no prontuário e ou pulseira de identificação com 
cor selecionada para identificação de risco de queda,
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 » Observar lentificação psicomotora causada por medicamentos, vestimentas, revisão de 
calçados, manter pisos da área de circulação sempre higienizados e secos, corrimão nos 
corredores e escadas, barras de segurança em banheiros

4.2 Prevenção de risco para Automutilação e ou Tentativa de suicídio:

 A automutilação é o incidente com maior probabilidade de resultar em morte (geralmente 
por suicídio) e, portanto, é uma preocupação fundamental de segurança 13.

Pacientes com risco de automutilação e ou suicídio devem ser avaliados através de escalas 
validadas para a determinação do grau de risco.

Após a detecção do risco, adotar medidas de evitação a episódios de automutilação e 
tentativas de suicídio.

Ao refletirmos sobre as especificidades do cuidado do portador de transtorno mental, não 
podemos deixar de mencionar a adoção de medidas preventivas quanto a autoagressão e 
tentativa de suicídio, como:

 » Avaliação de ideação, intenção ou plano de suicídio
 » Vigilância de entrada de objetos potencialmente perigosos (lâmina de barbear, cortador de 

unha, pinça, cinto, meias, isqueiros, ...)
 » Banho supervisionado
 » Manutenção de infraestrutura de proteção (janelas com abertura limitada e a prova de 

impacto, portas de acesso ao depósito de material de limpeza – DML, sala de terapia ocu-
pacional e consultórios, na ausência de uso, trancadas)

 Visando examinar as opiniões sobre boas práticas em serviços de saúde mental na 
Inglaterra, um estudo de série de casos com 2.331 médicos alcançaram os seguintes resul-
tados: promover ambientes mais seguros (equipe treinada; avaliação de risco e exame do 
estado mental antes da licença ou alta hospitalar; desenvolvimento colaborativo de planos de 
segurança envolvendo paciente, família e equipe; redução no fornecimento de medicamentos 
fornecidos aos pacientes; culturas de aprendizagem aberta do tipo “sem culpa” que oferecem a 
oportunidade de revisar a prática após a morte de pacientes por suicídio); desenvolvimento de 
um vínculo forte com paciente e família (envolvimento de todos no planejamento da assistência; 
consistência da equipe e profissional de referência; fornecimento de apoio a família enlutada 
por suicídio); fornecimento de suporte e tratamento individualizado (plano de cuidados centrado 
na pessoa; abordagem holística das necessidades psicossociais; acesso facilitado a serviços 
de saúde mental); oferecimento de apoio à equipe após um caso de suicídio 14.

4.3 Prevenção de risco para agitação psicomotora e ou heteroagressividade

Frente a situações de potencial para violência e ou heteroagressividade, deve-se:

 » Avaliação do potencial de agitação psicomotora e de heteroagressividade através de escalas
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 » Evitação de confronto estimulante para agressões verbais e/ou físicas, por parte de profis-
sionais ou outros pacientes (reconhecer o estado da doença)

 » Minimização de estímulos sonoros (diminuir o volume do som ambiente, por exemplo, 
música) e luminosos (uso de luz aconchegante)

 » Promoção no acolhimento
 » Estabelecimento de limites
 » Ambientes reservados da movimentação
 » Postura profissional de confiança e acolhimento
 » Evitação de rota de fuga
 » Uso da comunicação terapêutica
 » Uso da contenção mecânica e química

4.4 Prevenção de lesão por contenção mecânica

Indicadores de qualidade sobre contenção mecânica podem ser adotados contendo 
os dados de quantos pacientes no mês foram contidos, quais as indicações de conten-
ção, tempo de contenção, iatrogenias decorrentes da contenção.

 » Monitorar o indicador de qualidade de contenção mecânica realizada no mês
 » Monitorar o tempo de contenção mecânica
 » Monitorar o indicador de qualidade de número de lesão (ferida ou trauma) por contenção 

mecânica
 » Utilizar o procedimento de contenção mecânica de acordo com diretrizes institucional res-

peitando as Resoluções do COFEN 427/2012 e do CFM 1952/2010
 » Registro em prontuário (mesmo que seja em impresso próprio para esse fim) contendo 

horário da contenção, indicação da contenção mecânica, membros da equipe que participa-
ram do procedimento, número de faixas utilizadas durante o tempo de contenção, número 
de reavaliações da permanência da contenção mecânica, condições de perfusão e integri-
dade cutânea, se houve necessidade de atendimento de necessidades como eliminações, 
reação do paciente durante o procedimento

 » Aplicação de cuidados de enfermagem, como: observação da cor, da temperatura da área 
contida, observar sinais de cianose, avaliar circulação dos membros contidos, proteção da 
pele evitando pressão em saliências ósseas e a compressão de vasos, reconhecimento 
precoce de surgimento de lesões

 » A reavaliação dos cuidados mencionados acima bem como da permanência da contenção 
mecânica não deve ultrapassar uma (1) hora

 » Não passar as faixas de contenção nas grades do leito
 » Monitoramento do nível de consciência
 » Uso de faixas próprias adequadas para esse fim
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5. CUIDADO LIMPO E SEGURO:

Monitorar o indicador de qualidade de número de ações de higiene das mãos realizadas 
pelos profissionais de saúde/número de oportunidades ocorridas para higiene das mãos, mul-
tiplicado por 100.

 » Higienização das mãos na técnica preconizada com água e sabão ou por álcool gel pela 
equipe antes dos procedimentos como aferição de sinais vitais, preparo e administração de 
medicamentos

 » Incentivar o paciente no autocuidado quanto a higiene pessoal através da lavagem de mãos 
adequada e constante, após as eliminações, antes das refeições, higiene oral após as 
refeições, banho, controle do ciclo menstrual

 » Após o término da contenção mecânica as faixas utilizadas são destinadas a lavanderia

6. EVASÃO:

 » Adoção de indicador de qualidade de evasão de paciente com número de evasão de 
pacientes

 » Construção de diretrizes 12 com avaliação de risco
 » Observação constante a pacientes com risco de fuga
 » Medidas preventivas
 » Notificação de evasão em impresso único e os procedimentos em situações de evasão (se 

a evasão é identificada imediatamente como buscar o paciente, já que correr pode gerar 
mais riscos como quedas, atropelamento tanto para o paciente quanto equipe, abertura 
de boletim de ocorrência de desaparecimento, comunicação aos familiares, busca nas 
redondezas)

 » Observação durante o movimento nas visitações

7. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E FAMÍLIA NA SEGURANÇA

A Portaria 529/2013 que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente no:

Art. 3º Constituem-se objetivos específicos do PNSP:

I - Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança 
do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de servi-
ços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de 
Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde;
II - Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente;

Profissionais de saúde em geral, compreendem o desafio de atender essa recomendação 
do programa referente ao portador de transtorno mental, e incluí-lo no seu plano de cuidados, 
pois muitas vezes, este dá entrada ao serviço de saúde mental, com ideação suicida ou após 
uma tentativa de suicídio.
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Compreendemos que a segurança do paciente é um atributo de todos envolvidos no con-
texto da recuperação do adoecimento mental, que é complexo pelo estigma, pelo insight com-
prometido em diversos transtornos mentais.

Portanto, a comunicação entre equipe multiprofissional, família e paciente demonstra ser o 
único caminho terapêutico, possível de execução, para atender essa demanda do programa e 
garantir uma assistência de qualidade ao portador de transtorno mental.

A cultura de segurança do paciente deve ser incluída nos diferentes serviços de atendi-
mento à saúde do portador de transtorno mental.

A comunicação efetiva ao paciente e família sobre segurança do paciente deve ser um tema 
constante de capacitação da equipe multidisciplinar através de oficinas, discussões de estudos 
de caso clínico.

7.SITUAÇOES ESPECIFICAS EM PORTADORES DE DEMÊNCIA:

 Um estudo qualitativo, baseado na fenomenologia hermenêutica, a respeito da segurança 
de pacientes portadores de demência selecionaram os seguintes tópicos de segurança 15:

 » Prevenção de danos físicos: presença preventiva, estar fisicamente o maior tempo possível 
com o paciente; uso de dispositivos de proteção, como recipientes de medicação de dose 
única

 » Prevenção de danos financeiros: gastos desnecessários
 » Prevenção de danos emocionais: solidão; desgaste emocional do cuidador
 » Uso de recipientes de medicação de dose única

A segurança do portador de transtorno mental é um tema pouco aplicado na prática assis-
tencial independentemente do cenário de atendimento ao usuário, seja nos serviços públicos 
e ou privados na atenção intra ou extra hospitalar, por também ser pouquíssimo abordado na 
formação acadêmica dos profissionais de enfermagem na saúde mental .

A temática necessita de aprofundamento para particularizar as demandas do portador de 
sofrimento psíquico em qualquer faixa etária. 

Oferecer uma assistência de enfermagem adotando os passos de segurança ao paciente, 
incluindo novos princípios atrelados a especificidade deste usuário do sistema de saúde também 
é humanização na assistência.
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RESUMO
O presente capítulo tem como objetivo apresentar e sistematizar ferramentas de cuidados 

de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Primária à Saúde (APS), guiados pelos diferen-
tes ciclos de vida das usuárias e dos usuários em seu território. Além disso, as orientações aqui 
apresentadas pretendem ser direcionadas ao acolhimento e ao manejo de transtornos mentais 
e comportamentais mais comuns na APS, característicos nos diversos ciclos de vida (infância, 
adolescência, fase adulta e dos idosos), bem como para situações de urgências, emergências 
e vulnerabilidades surgidas na APS.

Esperamos que, as orientações aqui apresentadas, possam contribuir e colaborar para o 
cotidiano do Processo de Trabalho da Equipe de Enfermagem da APS, apresentando direciona-
mentos para a prática profissional e colaborando para a realização da Consulta de Enfermagem 
para que, a Enfermeira, de forma prática, objetiva e com segurança na sua execução, possa 
acessar as diferentes possibilidades de cuidado em Saúde Mental.

No âmbito do Ensino e Pesquisa, as contribuições serão por meio do levantamento de 
estratégias ao lidar com pessoas em sofrimento psíquico na APS e para o fortalecimento de 
diretrizes que possam guiar o cuidado em Saúde Mental nos diversos ciclos de vida aqui já cita-
dos. Esperamos ainda que esse material possa facilitar a interação entre Ensino e Assistência, 
trazendo para a Academia condutas do cotidiano do trabalho, visando um cuidado singular e 
humanizado para as pessoas em sofrimento psíquico nos serviços da APS.

Introdução

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)1 ainda existe uma grande 
lacuna entre as demandas dos casos de saúde mental, a capacitação dos profissionais e os 
recursos disponíveis nos sistemas de saúde para atender quem busca por esse tipo de cuidado. 
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A OPAS ainda aponta que “quase 1 em cada 10 pessoas tem um transtorno de saúde mental, 
mas somente 1% da força de trabalho em saúde mundial oferece atenção à saúde mental”.

Diante da necessidade de ampliar a oferta de serviços às pessoas em sofrimento psíquico, 
seus familiares e/ou cuidadores - utilizando-se de forma objetiva os poucos recursos financei-
ros existentes em países vulneráveis economicamente - em 2008, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) lançou o mhGAP (Programa de Ação para reduzir as Lacunas em Saúde Mental). 
São os principais objetivos do mhGAP, de acordo com a OPAS1:

 » Reforçar o compromisso de governos, organizações internacionais e outros interessados 
diretos de aumentar a alocação de recursos financeiros e humanos destinados à atenção 
aos transtornos mentais;

 » Alcançar uma maior cobertura com intervenções estratégicas em países de baixa e média 
renda;

 » Oferecer orientação baseada em evidências para profissionais não especialistas em Saúde 
Mental, para que esses também saibam como encaminhar os casos que, por ventura, 
possam surgir em um serviço não especializado.

Em relação à busca de cuidados em saúde mental, no Brasil, a taxa de transtornos mentais 
comuns na APS é extremamente alta. Em uma pesquisa recente, Gonçalves et al.2 apontam 
que a taxa estimada de depressão, ansiedade e condições psicossomáticas variou de 51,9% a 
64,3% em quatro cidades (Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre).

A despeito das conquistas advindas da Reforma Psiquiátrica, a Enfermagem ainda apre-
senta inúmeros desafios no que diz respeito às mudanças dos cuidados em Saúde Mental e, 
principalmente, na assistência psicossocial nos serviços de APS. Para Frateschi e Cardoso3, os 
cuidados em Saúde Mental na APS consistem em um

“Conjunto de ações de caráter individual ou coletivo, de base comunitária, 
voltado para promoção da saúde, prevenção de agravos e tratamento em 
geral, considerando as demandas do território e prezando pela partici-
pação comunitária nos processos de planejamento, operacionalização e 
controle.” (p.160)

A área de Saúde Mental no Brasil teve seu marco importante em 2001, na promulgação da 
Lei 10.2016, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica ou Lei Paulo Delgado (seu principal 
autor). A Lei redireciona e amplia as ações da assistência especializada, privilegiando a oferta 
de tratamento em serviços de base comunitária e substitutivos do modelo hospitalocêntrico e 
manicomial, bem como dispõe sobre “a proteção dos direitos das pessoas com transtornos 
mentais e com os usuários de álcool e outras drogas”4.

Nesse sentido, a Enfermagem, de acordo com Esperidião et al.5 “é uma categoria profissio-
nal essencial na construção de vários espaços de cuidado”. A Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), segundo a Portaria n° 3.088 de 20116, é constituída pelos seguintes serviços: atenção 
básica em saúde, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, aten-
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ção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização 
e reabilitação psicossocial.

Para atuar nesses diversos componentes da RAPS, ainda segundo Esperidião et al.5, há a 
necessidade de se constituir uma equipe mínima de trabalho, onde o profissional de Enfermagem 
é uma figura obrigatória, “pois sua formação contempla competências humanísticas e integrais 
para o trabalho no território, com foco no cuidado à pessoa e suas relações num determinado 
contexto” (p. 186).

Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias e abordagens de 
Enfermagem no cuidado à Saúde Mental dentro da APS e que, consequentemente, reforçarão 
a RAPS no território. Para Soalheiro7, tal demanda deve ser pensada no contexto da desinstitu-
cionalização, resultante de processos sociais complexos que “demandam soluções inovadoras, 
interdisciplinares e intersetoriais”.

A APS é uma importante área no campo da atenção psicossocial. É a porta de entrada 
para o sistema de saúde. Se organiza no território com responsabilidade sanitária para uma 
população adscrita por equipe de saúde da família. É caracterizada por um conjunto de ações 
de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e 
têm como princípios a integralidade, a coordenação do cuidado, o acompanhamento longitudi-
nal e a territorialidade8.

Sendo o primeiro ponto de atenção da RAPS, o cuidado em saúde mental desenvolvido pela 
APS, promove a ampliação do acesso e sua capilarização no cuidado territorial, o que também 
contribui para reinserção social, a redução do estigma ao usuário em sofrimento psíquico e aos 
que necessitam de cuidados por uso abusivo de álcool e outras drogas.

Na APS, a Enfermagem lança mão de atividades em grupos e oficinas, cujo objetivo gira 
em torno do cuidado integral, priorizando ações de promoção e prevenção de agravos à saúde. 
Essas atividades, bem como todo o atendimento de Enfermagem é baseado no acolhimento. 
Este é entendido como um norteador transversal na Rede de Atenção à Saúde (RAS), que se 
configura como um momento vivo em ato, tendo como base a escuta qualificada, realizado pela 
Enfermagem, priorizando o estabelecimento do vínculo, fundamental para o cuidado na APS e 
na Saúde Mental9.

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE: SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1- RELEVÂNCIA

Os transtornos mentais e comportamentais em crianças e adolescentes permaneceram 
por longos anos sob os cuidados de entidades filantrópicas e não-governamentais, entrando 
tardiamente na agenda das políticas públicas10.
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É evidente o desafio da implementação de uma efetiva rede para o acolhimento de crianças 
e adolescentes com transtornos mentais, que possuem suas especificidades atendidas de forma 
rasa. Estratégias de cuidado como os CAPSi (Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) 
necessitam de manutenção e fortalecimento. Outra necessidade iminente consiste na amplia-
ção de estratégias de cunho intersetorial11.

Compreende-se que diversos transtornos mentais apresentam alguma característica ainda 
na infância e adolescência. De acordo com a OMS, são encontrados três grandes núcleos de 
transtornos mentais na fase da infância e da adolescência: Transtornos do Desenvolvimento, 
Transtornos Comportamentais e Transtornos Emocionais12.

No grupo dos Transtornos do Desenvolvimento, encontramos os transtornos de deficiência 
intelectual e do espectro autista (TEA). Neste grupo, o início de sinais e sintomas ocorre na 
infância. Caracteriza-se pelo comprometimento ou atraso nas funções relacionadas ao amadu-
recimento do sistema nervoso central. Possuem um curso constante, diferentemente de outros 
transtornos mentais que apresentam remissões e recaídas1.

Os Transtornos Comportamentais são caracterizados principalmente pelo transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e os transtornos de conduta. Ressalta-se que a 
avaliação médica para o diagnóstico dos transtornos deste grupo é realizada quando o sujeito 
apresenta grau moderado a intenso de prejuízo psicológico, social, educacional ou ocupacional 
em múltiplos ambientes.

Já os Transtornos Emocionais relacionam-se com sintomas de aumento dos níveis de 
ansiedade, depressão, medo, além dos sintomas somáticos.

Diante do exposto, e com base na literatura recente, temos a APS como ponto primordial 
no acolhimento e direcionamento para as famílias que possuem crianças e adolescentes com 
transtornos mentais, ao passo em que dentre os propósitos da APS, temos o cuidado coorde-
nado e longitudinal com base em ações promovedoras do vínculo, construindo a integralidade 
da assistência11.

2-  CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL 
INFANTOJUVENIL

A Enfermagem desempenha atribuições significativas no âmbito da APS, protagonizando 
diversas ações em benefício da gerência do cuidado. Nesse sentido, a atenção à saúde infanto-
juvenil inicia-se logo nas ações de puericultura e continua ao longo de todo o desenvolvimento do 
infante, o que oportuniza a identificação precoce de transtornos mentais e do desenvolvimento.

Para a investigação de possíveis transtornos mentais na população infantojuvenil, a (o) 
Enfermeira (o) deve lançar mão de uma entrevista para coleta de dados com os responsáveis 
e também com a criança ou adolescente, que poderá ser em momentos distintos, preservando 
a subjetividade e o protagonismo do sujeito.
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A identificação e compreensão dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos 
mentais na população infantojuvenil é um importante passo para uma assistência qualificada12:

 » Fatores biológicos: relacionados a lesões, incluindo as lesões durante o parto, infecções, 
desnutrição ou exposição a toxinas;

 » Fatores genéticos: histórico familiar;
 » Fatores psicossociais: vivência familiar, abuso em diversos tipos (sexual, físico, psicoló-

gico, etc.) eventos ou situações indutoras de estresse;
 » Fatores ambientais: violência urbana.

Informações sobre a saúde materna também devem ser coletadas. A(O) Enfermeira(o) deve 
atentar-se para a idade materna quando a criança foi gerada, qual foi a via de parto, complica-
ções durante a gestação e parto, condições de nascimento peso ao nascer, idade gestacional, 
morbidade neonatal, e as informações sobre a atenção à saúde da criança, como o aleitamento 
materno, vacinação, nutrição, sono e se os cuidados paternos estão presentes ou ausentes13.

No quadro 1 consta um panorama de investigação na avaliação da saúde mental 
infantojuvenil1:

Quadro 1: Investigação de sinais e sintomas na consulta de Enfermagem em saúde mental 
infantojuvenil

O que observar? Exemplos

Investigar problemas no desenvolvimento. Marcos do desenvolvimento por faixa etária (fala, 
escrita, marcha, controle de esfíncteres...), dificuldade 
de interação social, dificuldade na adaptação a 
mudanças.

Identificar situações de desatenção ou hiperatividade. Desatenção excessiva, impulsividade excessiva.

Pesquisar sobre a saúde emocional. Choro excessivo, relutância ou recusa em ir para a 
escola, humor irritável, diminuição de interesse em 
participar das atividades.

Explorar situações de comportamento desafiante. Comportamento cruel, desobediência grave e 
persistente, roubos ou furtos.

Conversar sobre o comportamento e as atitudes em 
diversos ambientes: casa, escola (...)

Identificar possíveis estressores nos ambientes: 
doença ou falecimento de familiares, dificuldades 
financeiras, abuso físico, psicológico ou sexual.

Fonte: adaptado do mhGAP1.

Durante a entrevista, torna-se essencial a compreensão da queixa e investigar sinais de 
irritabilidade; comportamento despreocupado; explosões frequentes; retirada social; reclama-
ções físicas. Ao identificar estes itens, deve-se compreender também em qual contexto aconte-
cem, como, por exemplo, somente no ambiente escolar ou apenas diante de um determinado 
membro da família14.

Ademais, considera-se que um padrão de comportamento distraído e desatencioso, muito 
falante e inquieto, pode indicar transtornos relacionados a atenção, enquanto padrões de 
comportamento que apresentam prejuízos na comunicação, falta de reciprocidade emocional, 
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falta de expressões faciais ou contato visual, podem estar relacionados aos transtornos de 
desenvolvimento14.

3 - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

As intervenções de Enfermagem diante dos transtornos mentais e comportamentais carac-
terísticos da infância e da adolescência devem considerar:

 » O indivíduo: compreender o contexto por meio das palavras e atitudes da criança e do 
adolescente, dando a estes o lugar de fala.

 » O(s) cuidador(es): compreender como o cuidador se sente e quais os principais desafios 
relacionados ao cuidado.

 » O ambiente: compreender como é a resposta da criança e do adolescente em diversos 
ambientes (escolar, familiar) com o objetivo de identificar estressores.

 » A rede de apoio: articulação entre os dispositivos da RAPS e entre os dispositivos da rede 
de atenção intersetorial, que envolve parcerias com setores representativos das áreas de 
Educação, Assistência Social, Profissionalização do Trabalho, Conselho Tutelar, Esporte, 
Cultura, Lazer, Saúde, Garantia de Direitos, Justiça e Segurança.

4-  OUTRAS INTERVENÇÕES COM O CUIDADOR E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE:

 » Orientações sobre o bem-estar biopsicossocial e espiritual de quem cuida e de quem 
recebe o cuidado;

 » Incentivar o (s) cuidador (es) a dedicar horas de lazer junto à criança e ao adolescente;
 » Motivar a elaboração de uma rotina de atividades que seja leve, funcional e de acordo com 

a realidade de cada família;
 » Investigar se a criança e o adolescente possuem as necessidades básicas assistidas, como 

necessidade de nutrição, repouso, lazer e segurança;
 » Realizar educação em saúde;
 » Identificar os avanços e incentivar a continuidade;
 » Motivar a procura de apoio mútuo entre grupos de famílias que enfrentam desafios similares.

5-REDE DE ATENÇÃO INTERSETORIAL

A APS também pode buscar apoio nos seguintes serviços:

 » CRAS: o Centro de Referência de Assistência Social é um serviço de proteção básica e 
deve ser acionado nas situações de prevenção de situações de vulnerabilidade social e 
risco nos territórios.

 » CREAS: o Centro de Referência Especializado de Assistência Social é um serviço de aten-
ção especializada que deve ser acionado quando as famílias e indivíduos tiveram seus 
direitos violados
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 » Conselho Tutelar: trata-se de um órgão da instância municipal que é responsável por zelar 
pelos direitos das crianças e adolescentes.

 » Escola: situações de conflitos escolares, dificuldade de aprendizagem e outros relatos 
característicos do ambiente escolar;

 » Outras estratégias: Incentivar atividades no contraturno escolar que envolvam Esporte, 
Cultura e Lazer.

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O TEA engloba uma série de condições que se caracterizam por algum grau de compro-
metimento no comportamento social, comunicação e na linguagem, além de interesses e ati-
vidades compreendidas como únicas para o sujeito que apresenta tal condição, que se dedica 
a realizá-las de modo repetitivo. O TEA é de caráter crônico, com condições aparentes nos 
primeiros cinco anos de vida15.

Destaca-se que os indivíduos acometidos por este transtorno apresentam frequentemente 
outras condições associadas, tais como: epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade (TDAH). Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 50 anos 
apontam para um aumento na prevalência do TEA, dentre as hipóteses levantadas para este 
aumento tem-se a conscientização sobre o tema, a expansão dos critérios diagnósticos, melho-
res ferramentas de diagnóstico e o aprimoramento das informações reportadas.

As evidências científicas apresentam que fatores ambientais e genéticos podem levar à 
condição do autismo. Cabe ressaltar que é inexistente qualquer relação causal entre TEA e 
esquema vacinal15. Apesar de comumente diagnosticado em crianças entre 4 e 5 anos, os 
sinais do TEA podem ser observados pela(o) Enfermeira(o) ainda no primeiro ano do infante, 
enquanto são desenvolvidas as ações de cuidado na puericultura:

Sinais de alerta do TEA

 » 6 meses: pouco contato visual, expressões faciais mínimas, sorriso social ausente, mínimo 
engajamento sociocomunicativo;

 » 9 meses: não balbucia palavras chamando pelos pais ou cuidadores; não direciona o olhar 
quando chamado; não direciona o olhar quando algum adulto indica; ausência ou mínima 
ação de imitação;

 » 12 meses: não balbucia, não apresenta gestos simples (como acenar), não chama pelos 
pais ou cuidadores (mamãe/papai).

Ressalta-se que os pais ou cuidadores podem comparecer a unidade de saúde com dúvidas 
ou queixas que indiquem a necessidade de investigação de TEA e também de outras condições 
sensíveis à saúde16:

Dúvidas/queixas dos pais ou responsáveis:
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 » “Acredito que minha criança é surda”;
 » “Minha criança não indica com o dedo o que deseja”;
 » “Minha criança não sorri para ninguém”;
 » “Minha criança não me responde quando a chamo pelo nome”;
 » “Minha criança é extremamente sensível aos sons”;
 » “Minha criança quase não me olha nos olhos”;
 » “Minha criança não me imita e não busca minha atenção”.

6- INTERVENÇÃO PRECOCE

A intervenção precoce envolve um conjunto de ações terapêuticas que devem ser direciona-
das à criança com suspeita ou diagnosticada com autismo. Tais ações objetivam potencializar 
o desenvolvimento social e a comunicação da criança; proteger o funcionamento intelectual em 
uma perspectiva de redução de danos; otimizar a qualidade de vida e promover competências 
para a autonomia, em prol da diminuição das angústias dos familiares e cuidadores e de gastos 
com terapias sem base científica16.

Contudo, destaca-se que cada criança com TEA é única e apresenta a sua subjetividade. 
Diante disso, são necessárias avaliações que promovam a autonomia do infante para a cons-
trução de um plano individualizado de intervenção16.

(Para mais informações sobre o manejo da saúde mental em adolescentes, VER capítulo 5)

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE DA MULHER

1- RELEVÂNCIA

A população feminina, em uma projeção até 2.060, será de 120 milhões de mulheres no 
Brasil, sendo que atualmente a representação é de 109.876.689, conforme o Departamento 
de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas17. Essa análise do crescimento popu-
lacional feminino permite refletir acerca também do aumento do número de doenças graves, 
doenças crônicas e doenças mentais.

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações de atenção à mulher são priori-
dades e se expressam por meio da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM)18. As linhas de cuidado prioritárias da PNAISM são: atenção obstétrica e neonatal 
qualificada e humanizada baseada em evidências científicas; promoção da saúde sexual e 
reprodutiva de mulheres, desde a adolescência ao climatério, incluindo prevenção e tratamento 
das IST/AIDS; atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e 
sexual; redução da morbimortalidade por câncer de mama e colo uterino5.

A APS tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao 
Sistema de Saúde, inclusive aquelas que demandam um cuidado em saúde mental, sendo 
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assim, a(o) Enfermeira(o) para contribuir de forma efetiva na melhoria da qualidade de vida da 
mulher, necessita, antes de mais nada, compreendê-la como um ser total, maior que a soma 
de suas partes, auxiliando-a no desenvolvimento do exercício da cidadania, o que pode ser 
iniciado durante a consulta de Enfermagem, dependendo de como esse processo é conduzido.

Estas orientações têm como objetivo nortear e oferecer respaldo ético-legal para a atua-
ção dos profissionais da Enfermagem; especificamente na atenção à saúde mental da mulher 
com: depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia e em situação de violência, por meio 
de diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e de estudos baseados em evidências 
científicas.

2-  CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL À MULHER COM 
DEPRESSÃO

De acordo com Carvalho19 a depressão envolve um alto grau de incapacidade gerador de 
sérios danos morais, físicos, psicológicos e financeiros e inúmeros problemas sociais, podendo 
originar um custo mais elevado, tanto para o portador e sua família como para a comunidade.

No público feminino, a depressão se destaca devido das oscilações mensais dos hormônios 
sexuais regulados pelo eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, onde a mulher passa por intensas 
alterações de seu perfil hormonal na puberdade (menarca), na gravidez, no puerpério e no 
climatério20.

Na avaliação de Enfermagem, a(o) Enfermeira(o) que tem contato direto, prolongado e 
constante, está em posição de identificar os sinais indicativos de depressão e realizar os devi-
dos encaminhamentos terapêuticos, e por fim, avaliar:

1. Aparência: expressão facial (tristeza profunda, choro, rima bucal voltada para baixo, olhar 
fixo, quietude, aparência pessoal - principalmente roupas e cabelos);

2. Psicomotricidade: lentidão psicomotora, se na maior parte do tempo fica sentada ou dei-
tada, indagar sobre sensação de fadiga e diminuição de energia e inquietação e, contudo, 
avaliar se apresenta essas repercussões no ambiente de trabalho, nas atividades diárias 
ou no lazer;

3. Fala lenta, em baixo tom de voz, monótona, com respostas somente perguntando;
4. Atenção comprometida e prejuízos de memória;
5. Observar conteúdo do pensamento composto de ideias de inutilidade, culpa, desesperança 

e vazio, muitas vezes de morte ou mesmo suicidas, delírios de ruína, de culpa, hipocon-
dríaco e niilista;

6. Padrão de sono afetado, apresentando sonolência diurna e insônia inicial, terminal ou com 
despertares múltiplos;

7. Aceitação alimentar e libidos diminuídos;
8. Vontade frequentemente comprometida, com ocorrência de hipobulia (capacidade de 

decisão).
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Para o manejo da Depressão na Mulher, é importante uma parceria entre a equipe de 
Enfermagem e os familiares, por meio da educação em saúde, portanto, abaixo seguem as 
principais conduções práticas para a clínica da(o) Enfermeira(o)1:

 » Providencie psicoeducação para a pessoa e os cuidadores;
 » Reduza o estresse e fortaleça apoio social, promovendo o funcionamento nas atividades 

diárias e na vida comunitária;
 » Considere o uso de antidepressivos, caso disponíveis;
 » Considere o encaminhamento a um dos seguintes tratamentos psicológicos breves: terapia 

interpessoal (TIP), terapia cognitivo-comportamental, (TCC), ativação comportamental e 
aconselhamento para solução de problemas e ofereça seguimento periódico.

3 -  CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL À MULHER COM 
TRANSTORNO DE ANSIEDADE

Para o atendimento dessa questão, o acolhimento inicial é o mesmo. Observar na avaliação 
geral se há:

 » Despreocupação com a higiene e vestimentas;
 » Demonstração de inquietação (como o balançar dos pés, o tamborilar dos dedos das 

mãos), fala habitualmente muito rápida, curso do pensamento acelerado, humor deprimido, 
sentimentos de vergonha e culpa e obsessões;

 » Padrão do sono, em geral, comprometido com aumento e perda do apetite;
 » Sintomas de mania, dizer à pessoa e aos cuidadores para suspender imediatamente o 

antidepressivo e voltar para obter ajuda.

4-  CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL À MULHER COM 
ESQUIZOFRENIA

Transtornos esquizofrênicos caracterizam-se, em geral, por distorções fundamentais 
e características do pensamento e da percepção e por afetos inapropriados ou embotados. 
Usualmente, a consciência e a capacidade intelectual permanecem claras, embora déficits 
cognitivos ocorrem ao longo do tempo. Os aspectos sociais como a industrialização e a urbani-
zação favorecem o adoecimento, devido aos fatores estressores gerados, tendo envolvimento 
com o desencadeamento da esquizofrenia21.

Sendo assim, Aquino, Souza e Moura22, apontam as principais questões para avaliação 
da(o) Enfermeira(o):

 » Ensinar ao paciente técnica de relaxamento;
 » Proporcionar um ambiente calmo e seguro;
 » Auxiliar o paciente no controle do sono diurno;
 » Propor medidas de conforto (p.ex., musicoterapia);
 » Orientar sobre a importância do tratamento farmacológico, quando necessário;
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 » Identificar os fatores que influenciam o aprendizado;
 » Promover a confiança e a auto eficácia positivas;
 » Atentar para risco de suicídio;
 » Controlar comportamento auto e/ou heteroagressivo.

Importante Observar

Os fatores associados a um prognóstico melhor incluem:

 » Início súbito dos sintomas;
 » Idade mais avançada quando os sintomas têm início;
 » Um bom nível de habilidades e conquistas antes de ficar doente;
 » Apenas um comprometimento cognitivo leve;
 » A presença de apenas alguns sintomas negativos (por exemplo, a redução das demonstra-

ções de emoções);
 » Um período de tempo mais curto entre o primeiro episódio psicótico e o tratamento.

5 -  CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL À MULHER EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Na APS, o atendimento às mulheres, bem como aos adolescentes ou crianças vítimas de 
violência doméstica e/ou sexual é sempre emergencial e prioritário. A pessoa deve ser atendida 
imediatamente no dia e o acolhimento da(a) Enfermeira(o) é fundamental para identificar as 
demandas e necessidades da mulher e o mais coerente de realizar a notificação obrigatória 
ao serviço de vigilância epidemiológica do município, através do Sistema de Informação para 
Vigilância de Violência e Acidentes (SIVVA)23.

Sabe-se que as mulheres sofrem violência de pessoas com as quais convivem ou com quem 
possuem vínculo afetivo ou familiar: (ex) namorado, (ex) companheiro, pai, tio, avô, colega de 
trabalho, etc, sendo assim, é importante na avaliação da(o) Enfermeira(o), identificar os fatores 
de risco contribuintes, conforme apresentado no Quadro 2 e assim fazer o encaminhamento 
necessário aos demais serviços de saúde de atendimento à mulher.

Quadro 2. Investigação de sinais e sintomas na consulta de Enfermagem em saúde mental 
a mulher em situação de violência

1. Ele controla ou tenta controlar o tipo de roupa que 
você usa? 2. Tenta isolar você de sua família ou de seus amigos?

3. Tem ciúmes excessivos ou imagina traições? 4. Diz que você não precisa trabalhar ou estudar?

5. Controla seus horários? 6. Tem a senha de seu e-mail e/ou redes sociais?

7. Controla as ligações no seu telefone? 8. Você tem ou já teve medo de ficar sozinha com ele?

9. Ele já te agrediu com ações ou palavras na frente de 
outras pessoas ou autoridades?

10. As brigas e discussões tem se tornado mais 
frequentes?
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11. Durante as brigas e discussões ele parece ficar 
sem controle? 12. Ele diz que não tem medo de ser preso?

13. Ele tem envolvimento com organizações criminosas 
e insinua que “alguém fará o serviço sujo por ele”?

14. Se vocês já terminaram, ele insiste com frequência 
para que vocês retomem o relacionamento?

15. Quando você tenta se separar, ele não aceita e lhe 
persegue na escola, faculdade, trabalho, em casa 16. Maltrata ou mata seus animais de estimação?

17. Quando você tenta se separar, ele não aceita e lhe 
persegue na escola, faculdade, trabalho, em casa? 18. Controla seu salário e/ou seus bens?

19. Ele diz que se você não for dele não será de mais ninguém?

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
DAS MULHERES EM PERÍODO GESTACIONAL

1- RELEVÂNCIA

A população feminina já possui maior prevalência de transtornos mentais quando relacio-
nados a população masculina, sendo mais comum nessa população a ansiedade, depressão 
e transtornos somatoformes. Na gestação, a depressão apresenta prevalência de 7% a 15% e 
a ansiedade cerca de 20%. Quando não tratados se configuram como risco aumentado de uso 
de tabaco e outras substâncias psicoativas, além de desnutrição e diminuição da presença às 
consultas de pré-natal, que estão associados ao aumento do risco de mortalidade neonatal24.

O período gestacional é considerado uma fase complexa, que requer um cuidado ampliado e 
atento para as diversas esferas dessa mulher. Nesta concepção, a gestação é considerada fator 
de risco para o desenvolvimento e exacerbação dos problemas relacionados à saúde mental25.

Nesse período da mulher, a APS tem um papel fundamental, pois é a referência das ges-
tantes para o acompanhamento pré-natal. Sendo fundamental um olhar atento para a saúde 
mental dessa mulher.

A mulher, neste período gestacional, tem uma grande aproximação com a equipe da APS, 
visto que de acordo com o Ministério da Saúde (2016), a gestante deve comparecer a pelo menos 
seis consultas durante a gestação, sendo a APS a sua grande referência de vínculo e cuidado18.

2 -  CONSULTA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL À MULHER 
GESTANTE

Considerando que a gestação é um período permeado por medos e incertezas, além de 
alterações hormonais que influenciam no estado emocional dessa mulher, a(o) Enfermeira(o) 
tem um papel crucial na assistência dessa gestante. É fundamental que durante o pré-natal 
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exista uma escuta qualificada e atenta às suas indagações, solucionando o máximo possível de 
dúvidas, deixando-a mais tranquila quanto a fase que está vivenciando26.

É importante que o profissional abra espaço para a mulher falar de si, o cuidado centrado na 
pessoa é fundamental para entender em que contexto sócio-econômico-afetivo aquela mulher 
está inserida, conhecendo-a como um todo.

Saber ouvir é tão importante quanto orientar essa mulher, a possibilidade do vínculo é fun-
damental para a adesão e explanação de seus sentimentos e aflições. É preciso ser empático 
e compreender a realidade que ela está vivenciando, sem juízos de valores e comportamentos, 
transmitindo confiança.

A consulta de Enfermagem proporciona esse diálogo, representando o pilar na relação 
Enfermeira(o)-gestante, tornando-se uma referência para a mulher (e seu(sua) companheiro(a), 
quando houver), para momentos de dúvidas e alterações que possam acontecer nesse período.

Durante as consultas:

 » Acolha a gestante e seu companheiro(a), quando houver;
 » Seja claro nas explicações e orientações;
 » Seja empático e reconheça que a gestação é um período de medos e incertezas;
 » Conheça sua história e em que contexto está gestante vive;
 » Não banalize suas queixas;
 » Saiba que a gestante busca em você apoio e confiança;
 » Com o vínculo estabelecido você será a referência dessa mulher para esclarecimentos de 

dúvidas;
 » Mesmo fora das consultas, seja acolhedor e escute essa mulher, direcionando e esclare-

cendo sempre que necessário;
 » Alguns sentimentos são mais específicos em idades gestacionais diferentes, saiba 

identificá-los:

1º Trimestre
 » Durante esse período são mais comuns sentimentos como:
 » Ambivalência; (querer ou não a gestação);
 » Tristeza (por nem sempre receber o apoio do(a) parceiro(a) e familiares sobre a gesta-

ção não planejada);
 » Ansiedade; (para sentir concretamente um bebe em seu ventre e alterações fisiológicas 

da gestação);
 » Medo; (de abortar, do bebê não nascer saudável);
 » Oscilações do humor; (período de grandes mudanças hormonais).

2º Trimestre
 » Durante esse período são mais comuns sentimentos como:
 » Alterações do desempenho/desejo sexual;
 » Alegria; (maior percepção do bebê e mudanças corporais que permitem perceber a 

gestação);
 » Bem-estar (período de poucos ou ausência de náuseas, vômitos e dores);
 » Maior relação afetiva mãe/feto/pai/mãe;
 » Tranquilidade; (Este é o período mais tranquilo, em que os riscos de aborto são menores).
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3º Trimestre
 » Durante esse período são mais comuns sentimentos como:
 » Ansiedade; (aproximação do parto);
 » Medo; (o parto em si, dores ou alguma intercorrência);
 » Irritabilidade e estresse; (aumento do desconforto devido ganho de peso ocasionando 

em dores difusas);
 » Tristeza; (modificações e limitações do corpo gestante).

3 - FIQUE ATENTO!

 » Estimule a atividade física, liberando hormônios que trazem sensação de bem-estar;
 » Estimule atividades de lazer e momentos de distrações com as preferências da gestante;
 » Incentive projetos de vida;
 » Fique atento para situações de vulnerabilidade social e violência doméstica. Acione a Rede 

Intersetorial como CRAS, CREAS, ONGS dentre outros para auxílio, caso necessário;
 » Identifique a Rede de Apoio dessa mulher e acione-os caso julgar necessário;
 » Estimule a participação em grupos de gestantes, este é um espaço rico para troca de sabe-

res, que consequentemente contribuirá para a diminuição da ansiedade, por se depararem 
com outras mulheres na mesma situação;

 » Acione sua equipe e a de referência em Saúde Mental de seu território caso identifique 
algum comportamento/sentimento de risco.

4 - FATORES DE RISCO

 » Gravidez na Adolescência;
 » Uso de substâncias psicoativas;
 » Histórico prévio de depressão;
 » Histórico de tentativa de autoextermínio;
 » Antecedentes familiares com histórico psiquiátrico importante.

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE PARA PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

1- RELEVÂNCIA

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)17 mostraram que em 2018, o 
número de idosos no Brasil chegou a mais de 28 milhões, com uma projeção para dobrar esse 
número nas próximas décadas. A tendência de envelhecimento da população vem se mantendo 
e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 
anos de idade. Embora as descobertas da ciência, as conquistas econômicas e sociais venham 
garantindo a possibilidade de um tempo de vida maior para a humanidade, associado ao pro-
cesso de envelhecimento, surgem também as doenças crônicas não-transmissíveis e entre 
elas os transtornos mentais, as quais quando não acompanhadas e cuidadas podem contribuir 
com a diminuição da qualidade de vida da pessoa idosa e comprometer sua autonomia e inde-
pendência. As políticas públicas precisam acompanhar e construir respostas às mudanças nos 
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indicadores de saúde com o envelhecimento da população e fortalecer as ações de cuidado 
integral à saúde com aumento da promoção, prevenção, atenção e reabilitação.

É importante, no cotidiano de vida da pessoa idosa, observar e cuidar de algumas condi-
ções de saúde muito comuns neste ciclo, como a presença dos transtornos de humor, do com-
portamento e quadros demenciais, que ocorrem por questões multifatoriais, ou seja, biológicas, 
psicológicas, ambientais, sociais e culturais.

Portanto, a APS tem um papel fundamental no cuidado à saúde integral da pessoa idosa, 
por ter a organização do seu processo de trabalho em rede, no território, com o indivíduo, a 
família e a comunidade, com a concepção ampliada de saúde, com acompanhamentos contí-
nuos e longitudinais de uma população adscrita.

2- CONSULTA DE ENFERMAGEM À PESSOA IDOSA

A consulta de Enfermagem, de acordo com a Resolução COFEN-358/200927, que dispõe 
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), com suas 5 etapas (coleta de 
dados, definição de diagnóstico, planejamento de assistência, intervenções e avaliação) é 
uma das estratégias apresentadas pelo MS para abordagem nos cuidados de Enfermagem 
a saúde integral da pessoa idosa. Contudo, ressaltamos a importância da construção de uma 
boa anamnese com uma entrevista acolhedora e centrada na pessoa. A escuta qualificada, 
sem preconceito, com empatia e compreensão sobre as limitações e desafios deste ciclo de 
vida, deve contribuir para a investigação de todos os aspectos. É importante sempre considerar 
o indivíduo idoso como ativo e capaz de administrar a sua vida. De forma respeitosa, não se 
deve usar adjetivos e sim o nome da pessoa. Avaliar a capacidade funcional e necessidade de 
cuidadores, além de identificar sua rede de apoio (familiares, amigas e amigos), suas atividades 
sociais, culturais, econômicas entre outras28.

A avaliação deve ser global e incluir tanto a história da saúde física quanto de condições 
mentais, neurológicas e uso abusivo de substâncias, para conhecimento das condições atuais 
e necessidades que possam afetar a sua qualidade de vida. Ressaltamos ainda, a importân-
cia de uma atenção minuciosa para os sintomas de depressão e demência, quadros muito 
presentes. À solidão, viuvez ou doenças que levam a perda de autonomia são situações de 
vulnerabilidades que contribuem para o aumento ao risco para depressão e suicídio.

A depressão em idosos apresenta-se muito mais com sintomas somáticos, como dores, 
tonturas, dispneia, palpitação, falta de energia, concentração reduzida e transtornos do sono, o 
que faz com seja pouco diagnosticada e/ou também considerada como algo comum ao enve-
lhecimento. Embora a maioria dos profissionais se sintam receosos em perguntar sobre idea-
ção suicida, é fundamental que todos os pacientes com depressão moderada a grave sejam 
questionados de forma aberta e objetiva sobre ideação, planos e tentativas de suicídio. Abordar 
o usuário sobre ideação suicida não o induz ao suicídio. Demonstra apoio e interesse por sua 
condição de saúde e permite que possa se sentir confiante para falar sobre outros aspectos29.

O ambiente para este acolhimento é fundamental: o ambiente deve ser bem iluminado e 
tranquilo, de forma que permita um bom contato visual e auditivo para facilitar o diálogo que 
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deve ser objetivo e simples (visão e audição são órgãos algumas vezes comprometidos muito 
cedo na pessoa idosa).

QUADRO 3: Pontos essenciais para a etapa de coleta de dados

AVALIAÇÃO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO

Avaliação da saúde Física
Pergunte sobre:
 » Sedentarismo;
 » Alimentação inadequada;
 » Tabagismo;
 » Uso abusivo de álcool e outras 

substâncias;
 » Doenças crônicas;
 » Fatores de risco.

____________________
Avaliação para identificar 
condições Mentais, Neurológicas e 
uso/abuso de Substâncias (MNS).
 » Explora-se a queixa inicial; depois, 

deve-se seguir com a anamnese, 
inclusive com perguntas sobre 
problemas MNS no passado, 
problemas de saúde gerais, história 
familiar de condições MNS e 
história psicossocial;

 » História Clínica geral;
 » História psicossocial.

 » Orientar sobre a importância da atividade física moderada de forma 
regular e, se possível, supervisionada e uma alimentação saudável;

 » Estimular a possibilidade de participação nos grupos e atividades 
realizadas na UBS ou no seu território, caso tenha (atividade física e 
alimentação saudável);

 » Oferecer a possibilidade dos testes e grupos de apoio;
 » Redução de danos para o tabagismo e outras substâncias;
 » Realizar visita domiciliar (VD), caso seja necessário;
 » Avaliar doenças crônicas existentes e considerar um diagnóstico 

diferencial. Descartar as condições físicas e causas subjacentes de 
manifestações (exame físico e exames laboratoriais básicos, quando 
necessários e disponíveis);

 » Identificar as comorbidades. Com frequência, uma pessoa pode ter 
mais de uma condição ao mesmo tempo;

 » Tratar as comorbidades existentes simultaneamente com o transtorno 
mental;

 » Solicitar apoio matricial e/ou encaminhar ao especialista (seguir 
a rotina local) nos casos em que o profissional da APS sentir-se 
inseguro ou nos casos graves;

 » Orientar sobre outros comportamentos de risco (p. ex., sexo 
desprotegido);

 » Realizar avaliações da saúde física e vacinações periodicamente.
 » ______________________________________________________
 » Observar a pessoa (Exame do Estado Mental). Estabeleça um 

diagnóstico diferencial e identifique a condição MNS. Como parte 
da avaliação, faça um exame físico e solicite exames laboratoriais 
básicos de acordo com as necessidades e se estes estiverem 
disponíveis;

 » Queixa inicial Sintoma ou razão principal que levou a pessoa a 
buscar atendimento. Pergunte quando, por que e como começou. 
Nesse estágio, é importante reunir a maior quantidade possível de 
informações sobre os sintomas da pessoa e sua situação;

 » História familiar ou pregressa de condições MNS Explore possível 
história familiar de condições MNS e pergunte se alguém teve 
sintomas semelhantes ou recebeu tratamento para uma condição 
MNS;

 » Perguntar sobre problemas semelhantes no passado, eventuais 
internações psiquiátricas ou medicamentos prescritos para condições 
MNS, bem como sobre eventuais tentativas de suicídio;

 » História clínica geral;
 » Pergunte sobre os problemas de saúde física e os medicamentos 

utilizados;
 »  Faça uma lista dos medicamentos atuais e pergunte sobre alergias a 

medicamentos;
 » História psicossocial;
 » Pergunte sobre fatores de estresse atuais, métodos de enfrentamento 

e apoio social;
 » Perguntar sobre o atual funcionamento sócio ocupacional 

(como é o funcionamento da pessoa em casa, no trabalho e nos 
relacionamentos);

 » Obtenha informações básicas que incluam local de residência, 
escolaridade, história de trabalho ou emprego, estado civil, número e 
idade dos filhos, renda, estrutura doméstica e condições de vida;

 » Pergunte sobre a existência e/ou a necessidade de cuidador ou 
cuidadora. Qual a relação existente.

FONTE: Adaptação do mhGAP 2.01.
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CONSTRUINDO O PTS

1 -  CONSTRUA O PTS EM CONJUNTO COM O USUÁRIO E SUA 
CUIDADORA (O) (CASO TENHA);

 » Intervenções: farmacológicas e/ou psicossociais; – referências; – plano de seguimento; – 
manejo de eventuais condições físicas e/ou outras condições mentais e neurológicas;

2 -  OFEREÇA APOIO A CUIDADORA (O) PARA O FORTALECIMENTO 
DO VÍNCULO E DA REDE SOCIAL;

3 -  SOLICITE O APOIO MATRICIAL (ADAPTAR AO RECURSO DE APOIO 
LOCAL) OU ENCAMINHE AO ESPECIALISTA, QUANDO INDICADO E 
DISPONÍVEL;

4 -  AVALIE REGULARMENTE O PLANO PARA ADAPTAÇÕES 
NECESSÁRIAS.

PROMOÇÃO À SAÚDE:

1. Promover atividades de educação permanente junto a equipe de saúde com apoio do NASF 
e/ou da rede local;

2. Estimular o cuidado em saúde mental como fundamental para o bem-estar geral;
3. Utilizar o genograma e ecomapa como ferramentas de apoio para compreensão visual das 

relações familiares e seus vínculos (famílias funcionais e disfuncionais);
4. Avaliar a sobrecarga para o cuidador e/ou familiar e oferecer cuidado;
5. 5- Avaliar, acompanhar e, quando permitido, propor intervenção no ambiente doméstico e familiar.
6. Supervisionar o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e da equipe de 

Enfermagem.

DEMÊNCIA:

De acordo com o Manual mhGAP 2.01,

“A demência é uma síndrome crônica e progressiva decorrente de altera-
ções encefálicas. Embora possa ocorrer em qualquer idade, é mais comum 
em idosos. É uma causa importante de incapacidade e dependência em 
idosos de todo o mundo; tem impacto físico, psicológico, social e econô-
mico sobre os cuidadores, as famílias e a sociedade em geral. As condições 
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causadoras de demência alteram a capacidade mental, a personalidade e 
o comportamento. São comuns os problemas relacionados à memória e às 
habilidades necessárias para realizar as atividades diárias. A demência não 
faz parte do envelhecimento normal. A doença de Alzheimer é a causa mais 
comum, porém a demência pode ser causada por várias doenças e lesões 
encefálicas. Com frequência, as pessoas acometidas apresentam episódios 
de esquecimento ou se sentem deprimidas.” (p. 93)

Algumas vezes a própria pessoa ou seus cuidadores percebem o início dos problemas de 
saúde e em outros momentos não valorizam e adotam uma postura de negação o que impede 
o diagnóstico precoce que contaria com o benefício do tratamento de apoio que melhora signi-
ficativamente a qualidade de vida da pessoa.

Nesse sentido é importante ficar atento durante a avaliação para presença de alguns sin-
tomas, como: deterioração do controle emocional, do comportamento social ou da motivação, 
problemas de memória (esquecimento acentuado), orientação (consciência relativa ao tempo, 
ao lugar e à pessoa) alteração da personalidade ou do comportamento, confusão, perambula-
ção ou incontinência.

AVALIAÇÃO: Importante realizar o diagnóstico diferencial

1- Avalie se há sinais de demência;

2- Há outras explicações para os sintomas?

 » – Descarte o delirium.
 » – Descarte a depressão (pseudodemência);

3- Verifique se há outros problemas de saúde;

4-  Caso seja necessário, solicite o apoio matricial de acordo com a organização local ou 
encaminhe para o especialista.

ORIENTAÇÕES DE SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO À CRISE E 
EM CASOS DE URGÊNCIA

1- RELEVÂNCIA

A vulnerabilidade, a resiliência e os recursos sociais são características relacionadas à pos-
sibilidade de o indivíduo entrar em crise. Assim, para Esperidião et al.5, a existência dessa crise 
e seu enfrentamento dependem da estrutura psíquica; da gravidade do evento e dos recursos 
sociais e pessoais que o sujeito possui.

O termo “crise” refere-se a “períodos transitórios de perturbação psicológica e comporta-
mental decorrentes de situações de ameaça, perda ou eventos significativos que a pessoa 
pode enfrentar no seu processo de vida”5. Para Costa30, a situação de crise é desencadeada 
quando a pessoa não possui ou possui poucos recursos emocionais diante da necessidade 
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de responder a algumas situações da vida e que, por isso, pode gerar “um rompimento de seu 
equilíbrio psíquico”.

Já as situações de urgência podem ser definidas como sendo momentos bem difíceis e que 
podem restringir a capacidade de decisão e a liberdade da pessoa, impedindo que a mesma 
não aceite o tratamento e os cuidados necessários naquele momento.

2- ATUAÇÃO DA(O) ENFERMEIRA(O) EM SITUAÇÕES DE CRISE

Principais objetivos:

 » Acolher e oferecer segurança;
 » Reduzir a ansiedade do sujeito;
 » Apoiar e dar suporte para superação de problemas;
 » Ajudar o sujeito, criando novas habilidades de enfrentamento dos problemas e conflitos;
 » Possibilitar o retorno do indivíduo ao estágio em que se encontrava anteriormente à crise.

Além disso, as ações de Enfermagem durante uma situação de crise, seja com uma pessoa 
e/ou família, visam amenizar danos físicos e psíquicos, através da identificação de opções e 
perspectivas de vida que, segundo Esperidião et al.5, sirvam de estímulo para a “possibilidade 
de crescimento de novas habilidades de enfrentamento” de algum problema ou de alguma 
situação traumática.

De acordo com as orientações no cuidado em Saúde Mental no contexto da APS do COREN/
RJ23, alguns pressupostos devem ser considerados como norteadores para fundamentar a 
organização da rede de cuidados de pessoas em situação de crise no território:

 » Acolher a situação de crise e avaliar a gravidade;
 » Em situações de urgência/emergência, é indicado que a equipe da APS faça contato ime-

diato com os profissionais de saúde mental do NASF (quando houver) e/ou do CAPS de 
referência, a fim de discutir e realizar condução conjunta da situação e avaliar se o caso 
necessita de encaminhamento para a emergência;

 » Ter conhecimento dos pontos de atenção da RAPS do território para desenvolver interven-
ção nas situações de urgência/emergência;

 » A internação deve ser considerada como último recurso, quando esgotados os recursos 
extra hospitalares. Quando necessária, deve ser incluída como uma etapa do Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) e não como única ação em resposta a uma situação específica;

 » Quando os casos necessitarem de um cuidado intensivo na crise é recomendado que este 
seja realizado prioritariamente nos CAPS responsáveis pelo território, com a lógica do aco-
lhimento integral, de forma articulada com a rede;

 » Não há local específico e unicamente responsável por acolher situações de crise. A abor-
dagem às situações de crise deve acontecer no local onde se encontra o usuário, ou seja, 
em seu circuito de vida ou de cuidado: casa, rua, unidade de APS, CAPS, etc., não sendo 
de exclusividade do profissional médico. (p. 101)
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3- ATUAÇÃO DA(O) ENFERMEIRA(O) EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA

- Principais objetivos:

 » Ter uma escuta qualificada e acolhedora enquanto estabiliza o quadro apresentado;
 » Apresentar uma compreensão do caso;
 » Excluir qualquer tipo de causa orgânica na situação;
 » Encaminhar para dar sequência ao tratamento de forma corresponsável com a RAPS.

De acordo com Esperidião et al.5 (p. 193), em situações de urgência, a(o) Enfermeira(o) 
deve considerar três importantes aspectos:

Aspecto psicopatológico: avaliar a presença e o grau de sintomatologia psíquica grave 
e/ou aguda. Se existe atividade delirante-alucinatória intensa e perturbadora; se o usuário está 
se sentindo perseguido, ouvindo vozes, achando que leem seu pensamento, apresentando 
agitação psicomotora intensa ou pelo contrário, se há lentificação psicomotora acentuada, 
isolamento, estupor ou relatos de ideias ou tentativas mais decididas de autoextermínio ou de 
agressão. Observar se tais sintomas estão prejudicando seu sono e apetite, e outras funções 
fisiológicas;

Aspecto dos laços sócio familiares: a abordagem da crise depende muito do suporte que 
a família e a comunidade podem oferecer. Por isso é importante a(o) Enfermeira(o) verificar se 
a família tem estrutura que lhe permita acolher e ajudar o usuário ou se há outros parentes, 
vizinhos, amigos que possam ajudar. Observar se a postura da família diante da abordagem 
recebida é receptiva, reservada e compromete-se com o tratamento proposto para o usuário;

Aspecto da posição do sujeito em crise: quanto mais receptivo o usuário se mostrar, 
mais fácil será tratá-lo com recursos mais simples. Investigar qual a posição do usuário diante 
de seus sintomas, seus problemas, sua vida.

Iniciando uma intervenção nas situações de urgência:

 » Procure sempre dialogar com o próprio indivíduo, buscando obter sua cooperação;
 » Mantenha uma escuta acolhedora, estabelecendo um vínculo sem julgamentos e não o 

desmentindo, sendo bastante claro e sincero em sua oferta de ajuda;
 » Esteja preparado para mediar conflitos, caso surjam, sem pré-julgamentos da situação 

apresentada;
 » Seja cauteloso e cuidadoso ao se aproximar do indivíduo, recuando se necessário;
 » Evite assustá-lo e não permaneça a sós com ele em espaços fechados, mantendo sempre 

outros profissionais da equipe por perto ou ao lado.

Pontos essenciais para a etapa de coleta de dados nas situações de crise 
e urgências:

Rocha31 descreve que na admissão é importante para a(o) Enfermeira(o) já procurar estabe-
lecer um contato e um vínculo com o indivíduo, sempre utilizando perguntas simples e diretas, 
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“estimulando que ele próprio diga - se quiser e puder - o que está acontecendo, ou seja, por 
que veio buscar ajuda no serviço”. Esperidião et al.5 apontam que nessas situações específicas, 
a(o) Enfermeira(o) deve realizar uma coleta de dados breve da história do quadro do indivíduo:

. Investigar como o usuário vivencia e tenta explicar seus sintomas naquele momento; se 
consegue perceber que não está bem; se aceita ou não receber o cuidado ou se mostra hostil 
e relutante para tal ajuda; se está com medo devido a abordagem dos profissionais da equipe e 
como está agindo diante de seus familiares ou acompanhantes naquele momento;

 » Obter a história do quadro do indivíduo: o que sente, quando e por que começou a sentir-se 
desta maneira e se já apresentou sintomas e sensações semelhantes anteriormente, bem 
como o histórico de tratamentos já feitos e se usa ou não medicamentos, identificando-os 
ou se faz uso ou abuso de outras substâncias;

 » Avaliar se há risco de suicídio; (Para mais informações sobre manejo do Risco de 
Suicídio)

 » Atentar para o que o indivíduo diz, mas também procurar notar como se expressa e o que 
não consegue informar ou o que omite de forma proposital ou não;

 » Procurar saber se o indivíduo possui doenças orgânicas concomitantes;
 » Realizar o exame físico potencializando o cuidado integral;
 » Completar, quando possível, a história do indivíduo com uma entrevista com os familiares 

(na ausência destes, com acompanhantes ou vizinhos) com dados que permitam uma 
melhor avaliação da situação sócio familiar;

 » Ao abordar os familiares (ou acompanhantes ou vizinhos), tranquilizá-los e orientá-los, 
tendo os mesmos como aliados ao cuidado do indivíduo, buscando verificar se possuem 
estrutura que lhes permita acolher e ajudar no momento da crise ou se há outro tipo de rede 
de apoio para esse indivíduo;

 » Registrar todos os dados coletados no prontuário do indivíduo.

Além disso, deve-se avaliar se o sujeito já esteve ou está vinculado a um bom tratamento 
em saúde mental frequentando um CAPS, por exemplo, ou se apenas conhece a internação em 
hospital psiquiátrico como única forma de tratamento e cuidado.

4 -  EM CASOS DE EXTREMA VULNERABILIDADE E QUE ENVOLVAM 
RISCO DE AUTO OU HETEROAGRESSIVIDADE

De acordo com Esperidião et al.5, os princípios gerais para o manejo de uma situação de 
agitação ou violência envolve três níveis distintos de complexidade:

1. Controle de fatores ambientais do próprio serviço - estes fatores podem aumentar o risco 
de agitação ou violência. O espaço físico deve ser organizado de maneira a aumentar a 
segurança do usuário e da equipe, ajudar o indivíduo a controlar seus impulsos violentos e 
evitar a progressão do comportamento violento;
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2. Antecipação e diagnóstico precoce de risco de agitação e violência - para isso, deve-se 
realizar uma intervenção rápida que impeça a escalada do comportamento violento. Requer 
habilidades de comunicação terapêutica;

OBS: A Comunicação Terapêutica, de acordo com Pontes et al.32, facilita a identificação dos 
problemas por parte da(o) Enfermeira(o), permitindo um melhor cuidado ao usuário. O planeja-
mento, o estabelecimento de metas e a seleção das intervenções apropriadas são essenciais à 
elaboração de um plano de cuidados (ou um PTS), bem como a prestação de um atendimento 
qualificado de Enfermagem. Peplau33 aponta que, a comunicação não é simplesmente uma 
troca de mensagens entre a(o) Enfermeira(o) e a(o) usuária(o), mas é uma ação que deve ser 
planejada e individualizada, não sendo realizada somente por impulsos e de forma intuitiva. 
A(O) Enfermeira(o), a partir da comunicação desenvolvida com a(o) usuária(o):

 » - Identifica suas necessidades;
 » - Informa sobre procedimentos ou situações que ele deseja saber;
 » - Promove o relacionamento do indivíduo com outros usuários, com a equipe multiprofissio-

nal ou com familiares;
 » - Promove educação em saúde, troca de experiências e mudança de comportamentos, 

tendo também, principalmente, a(o) usuária(o) como sujeito ativo dessas ações.

3. Intervenção adequada - esta deve ser adequada no caso de um comportamento agitado 
ou violento já instituído. Caso seja prescrita a intervenção química pelo Médico, a(o) 
Enfermeira(o) deverá ter clareza dos possíveis sinais e sintomas indesejáveis.

(Para mais informações sobre o cuidado em situações de uso e abuso de álcool e 
outras drogas, VER capítulo 8)

IMPORTANTE OBSERVAR:

Em relação à contenção mecânica do usuário em crise ou nos casos de urgência e emer-
gência, de acordo com Esperidião et al.5, os profissionais da Enfermagem, somente poderão 
conter o indivíduo sob supervisão direta da(o) Enfermeira(o) e, preferencialmente, em confor-
midade com diretrizes estabelecidos pelas instituições de saúde, públicas ou privadas, a que 
estejam vinculados.

Todo usuário em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela equipe 
de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los 
precocemente.

E, por fim, todos os casos de contenção mecânica destes usuários, as razões para o 
emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, bem como os detalhes relativos 
ao monitoramento clínico devem ser registrados no prontuário do usuário, conforme resolução 
COFEN 427/201234.
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ORIENTAÇÕES PARA A ENFERMAGEM NO MANEJO DOS 
TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS NA APS

1- RELEVÂNCIA

De acordo com o Caderno de Atenção Básica em Saúde Mental - CAB n° 348, “há evidên-
cias que o sofrimento mental comum tem um impacto significativo em alguns dos mais preva-
lentes agravos à saúde. Seja como fator de risco, seja piorando a aderência ao tratamento, ou 
piorando o prognóstico”.

Um a quatro usuários que procuram a APS apresentam algum tipo de transtorno mental, que 
em sua maioria podem receber avaliação e cuidados na própria Unidade Básica de Saúde por 
um profissional da APS e, quando necessário, o atendimento conjunto com o apoio matricial, ou 
outra forma de apoio de acordo com a organização local. Entre as demandas encontradas nos 
territórios da APS, se faz muito constante o que chamamos de transtorno mental comum, que 
são, no geral queixas difusas, relacionadas ao cotidiano. É preciso reconhecer a existência do 
sofrimento psíquico, mas não interferir somente com medicação e sim oferecer outros cuidados 
existentes na APS, como grupo de caminhada, grupo de atividades esportivas, grupos de traba-
lhos manuais, grupo de atividade artísticas, grupos terapêuticos e/ou atendimentos individuais23.

De acordo com Chiaverini et al.35, os transtornos mentais comuns:

“são transtornos mentais menos estruturados e de menor gravidade que 
aqueles atendidos nas unidades especializadas, com muitas queixas 
somáticas, com sintomas mistos de ansiedade e depressão associados a 
problemas psicossociais. Uma parcela significativa de pacientes (30%) tem 
remissão espontânea dos sintomas e apresentam melhoras quando apoia-
dos pelas equipes, individualmente ou nos grupos das unidades da Atenção 
Primária” (p. 112).

O profissional de Enfermagem que atua na APS, por ter um trabalho no território, de acom-
panhamento longitudinal o que favorece o fortalecimento do vínculo com os indivíduos, as 
famílias e comunidade, com possibilidades de um conhecimento maior dos seus usuários, deve 
estar atento a esta demanda de sofrimento psíquico.

Resumindo…

Quais são as maiores dificuldades para detecção e cuidado aos transtornos mentais comuns 
(TMC) pelas Equipes de Estratégia Saúde da Família (eESF)?

“1.  Os pacientes com sofrimento psíquico que procuram as equipes da 
atenção primária são diferentes daqueles atendidos na atenção espe-
cializada. Assim sendo, podemos considerar que existe uma clínica 
específica dos transtornos mentais na atenção primária;
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2.  Na atenção primária é muito mais difícil delimitar a fronteira entre o 
sofrimento emocional considerado ‘normal’, mas que necessita de aco-
lhimento, escuta e suporte, e aquele que é já parte de um transtorno 
mental, ou seja, um processo patológico, com indicação de ampliação 
do tratamento, com inclusão de terapias medicamentosas e intervenções 
psicoterápicas mais especializadas;

3.  Em geral os pacientes com sofrimento mental procuram a equipe da 
atenção primária apresentando sintomas físicos, na maioria das vezes 
queixas sem explicação médica, tais como ‘bolo na garganta’, ‘tremura 
nas carnes’ e diversos tipos de dores;

4.  Essa busca de apoio também pode vir sob forma de códigos e metáforas 
culturalmente determinadas, tais como as queixas de ‘sofrer dos nervos’ 
ou ‘estar nervoso’;

5.  As tradicionais classificações nosológicas, com critérios categoriais, não 
se adaptam a essa realidade. Existem classificações específicas para a 
saúde mental na atenção primária, tais como a Classificação Internacional 
de Doenças 10-Atenção Primária (CID10-AP) e International Classification 
of Primary Care (ICPC)”35 (p. 115).

2 -  A CONSULTA DE ENFERMAGEM NOS TRANSTORNOS MENTAIS 
COMUNS

a) Depressão23

Segundo a OMS, atualmente a depressão é uma das principais causas incapacitantes da 
humanidade. Nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do 
mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer 
e doenças cardíacas, sendo também a doença que mais gera custos econômicos e sociais 
para os governos, devido aos gastos com tratamento e as perdas de produção. A depressão é 
uma doença comum que causa prejuízo também na qualidade de vida do indivíduo, sobretudo 
quando comparada a outras doenças clínicas.

Quando suspeitar que um usuário está com depressão?

 » Casos de isolamento social;
 » Usuários cabisbaixos;
 » Usuários que utilizem poucas palavras/monossilábicos;
 » Usuários com baixo peso ou obesidade;
 » Usuários que demonstrem tristeza ou apatia comportamental e/ou na fala;
 » Usuários que apresentem distúrbios relacionados ao sono (insônia ou sono irregular ou 

sono em excesso);
 » Usuários com queixas múltiplas/poliqueixosos;
 » Usuários com desejo de morte;
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 » Usuários que relatem os seguintes sinais e sintomas: cansaço, fraqueza, perda de ânimo, 
ganho ou perda excessiva de peso, nó na garganta; problemas relacionados ao estômago; 
problemas relacionados ao intestino;

 » Diversos tipos de dores crônicas e/ou difusas.

Em caso de suspeita de depressão, como investigar?

 » Perguntar ao usuário sobre como está sua vida no momento;
 » Manter escuta atenta, buscando identificar se existem relatos relacionados a:

• Isolamento social;
• Perda de interesse por atividades e questões das quais costumava interessar-se 

anteriormente;
• Tristeza frequente;
• Falta de disposição para executar tarefas diárias.
• Questionar que motivos podem estar trazendo as queixas citadas;
• Aplicar escala HAD - Avaliação do nível de ansiedade e depressão (ANEXO 1);
• Aplicar teste de Triagem para Ansiedade, presente no “Cartão Babel” (ANEXO 2).

b) Ansiedade23

Quando suspeitar que um usuário está com transtorno de ansiedade?

• Usuários prolixos/que falam excessivamente;
• Usuários com baixo peso ou obesidade;
• Usuários que demonstrem agitação e impaciência comportamental e/ou na fala;
• Usuários que apresentem distúrbios relacionados ao sono (insônia ou sono irregular ou 

sono em excesso);
• Usuários com queixas múltiplas/poliqueixosos;
• Usuários que relatem os seguintes sinais e sintomas: impaciência, agitação, taquicardia, 

falta de ar, ânsia de vômito, ganho ou perda excessiva de peso, nó na garganta, proble-
mas relacionados ao estômago e outros sintomas relacionados aos seus sentimentos;

• Diversos tipos de dores crônicas e/ou difusas.

Em caso de suspeita, como investigar?

• Perguntar ao usuário sobre como está sua vida no momento;
• Manter escuta atenta buscando identificar se existem relatos relacionados.

Impaciência; estresse desproporcional; inquietude; dificuldade para relaxar e/ou para se 
concentrar; medo; agitação.

 » Questionar o usuário como o mesmo tem se sentido nos últimos dias;
 » Questionar que motivos podem estar trazendo as queixas citadas;
 » Aplicar escala HAD - Avaliação do nível de ansiedade e depressão (ANEXO 1);
 » Aplicar teste de Triagem para Ansiedade, presente no “Cartão Babel” (ANEXO 2).
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c) Transtornos Somáticos, sem causa orgânica23

 » Quando suspeitar de transtornos somáticos?
 » Usuários que apresentem múltiplas queixas sobre sintomas físicos sem correlações clínicas;
 » Usuários com queixas de bruxismo, enurese, encoprese, febre de origem desconhecida, 

especialmente em crianças, dentre outros;
 » Usuários que apresentem reclamações persistentes sobre sintomas físicos sem resolução 

com o tratamento indicado;
 » • Usuários que apresentem queixas de sintomas físicos sem evidência clínica em exames 

físicos e/ou complementares.

Em caso de suspeita de transtornos somáticos, como investigar?

 » Descartar, junto ao médico da equipe as possibilidades clínicas da queixa física;
 » Perguntar ao usuário se tem algo acontecendo ou por acontecer em sua vida que o 

preocupa;
 » Perguntar ao usuário como ele está se relacionando com sua família, amigos, trabalho, 

vizinhos;
 » Construir uma conexão entre as queixas somáticas e o sofrimento psíquico, este processo 

é denominado reatribuição;
 » Esse processo faz parte do cuidado longitudinal do paciente, não se dá em apenas uma 

consulta. As etapas da terapia de reatribuição estão apresentadas de uma forma bem expli-
cativa no Guia de Matriciamento em Saúde Mental35.

Consulta de Enfermagem

Com avaliação positiva para presença de ansiedade, depressão ou somatização:

 » Acolher e ouvir o relato do usuário com atenção. Demonstre empatia e solidariedade com a 
sua dor. Valoriza a sua fala, sem pré-julgamentos, sem estigmatizar e sem dar conselhos;

 » Compreender a estrutura, dinâmica e funcionamento familiar. A construção do familiograma/
genograma poderá facilitar;

 » Verificar o risco para suicídio (Pensamentos, planos e execução); (Para mais informações 
sobre manejo do Risco de Suicídio, VER capítulo 22);

 » Questionar a possibilidade de alguma outra patologia e investigar tratamentos;
 » Descartar causas orgânicas;
 » Mapear e acompanhar os usuários em uso crônico de benzodiazepínicos, através de con-

sulta de Enfermagem, grupos ou oficinas terapêuticas;
 » Pactuar com o usuário o que ele pode fazer hoje. Construir com ele metas possíveis para 

enfrentamento da doença;
 » Estimular a participação do usuário em grupos de escuta, compartilhamento, apoio, que 

permitam reflexão e elaboração, para superação do sofrimento, como as Rodas de Terapia 
Comunitária;
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 » Incentivar a realização de atividades físicas e participação em grupos de atividades (arte-
sanatos, dança, horta, etc);

 » Ensinar técnicas de alívio da ansiedade (respiração profunda, relaxamento muscular pro-
gressivo, meditação, dentre outros);

 » Considerar o uso de Práticas Integrativas e Complementares (PICs); (Para mais informa-
ções sobre PICs, VER capítulo 22)

 » Construir Projeto Terapêutico Singular multidisciplinar, acionando o apoio matricial da 
equipe do NASF ou equipe de saúde mental do território quando considerar necessário.

Dicas para o manejo de Depressão, Ansiedade e Transtornos 
somáticos sem causa orgânica23:

Procure junto ao usuário identificar o fato que deu início a esse estado - Algumas 
situações da vida são demasiadamente fortes e impactantes na vida do sujeito que o coloca em 
uma situação de sofrimento.

 » Pergunte desde quando ele se sente assim e/ou há quanto tempo ele tem se sentido desta forma;
 » Questione se ele se recorda de algum fato difícil ou traumático que possa ter acontecido 

nesta época;

Não diga ao usuário o que você acredita que ele deva fazer - este tipo de atitude exclui 
o usuário da tomada de decisões, que precisa partir do mesmo.

 » Procure fazer perguntas abertas que ajudem o usuário a refletir e encontras as respostas 
necessárias. Por exemplo:

 » “Quando você começou a se sentir assim?”;
 » “Por que você acha que isso tem acontecido?”;
 » “O que você sente diante desta situação?”;
 » “ Você lembra de ter vivido alguma situação parecida com esta antes?”;
 » “ Como você lidou?”;
 » “O que você acha que pode fazer para lidar com esta questão?”;
 » “Esta atitude está ajudando?”;
 » “Você já tentou fazer de outra forma?”;
 » “Como acha que poderia resolver isso?”;
 » “Já tentou conversar com alguém sobre esta situação?”.

Busque conhecer a rede social de suporte com quem o usuário conta- a família, vizi-
nhos, amigos e instituições muitas vezes são grandes parceiros no cuidado.

Possíveis perguntas:

 » “ Você costuma conversar sobre a vida e seus problemas com alguém?”;
 » ” Com quem você conta”?;
 » “De que forma você acredita que esta pessoa possa te ajudar?”;
 » “Você já conversou com ela sobre isso?”.
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Esteja atento a questões relacionadas à escolaridade e renda - muitas vezes o sofri-
mento pode estar associado ao desemprego ou dependência financeira:

 » Busque parceiros que ofereçam cursos de qualificação ou empregos;

Investigue violência sexual e doméstica - Mulheres têm duas vezes mais chances de 
desenvolverem sofrimentos, possivelmente devido à questão de gênero. Considerando 
os altos índices de violência à mulher em nosso país convém investigá-la e notificá-la 
através da Ficha de notificação/investigação individual violência doméstica, sexual e/ou 
outras violências interpessoais.

Implemente ações que promovam aumento da autoestima - a autoestima elevada é 
um fator protetor de sofrimentos mentais:

 » Ajude o usuário a identificar suas qualidades;
 » Realize grupos de valorização da autoestima.

Ofereça suporte, porém sem provocar dependência do usuário ao serviço - é impor-
tante que o usuário perceba que o serviço está disponível para apoiá-lo, porém é neces-
sário que o mesmo seja capaz de seguir sua vida:

 » Busque estabelecer limites;
 » Fale com o usuário sobre o seu projeto de vida e identifique quais são as atividades que 

fazem mais sentido e que lhe dão prazer, para apoiar o usuário a percorrê-las;
 » Estabeleça metas que o indivíduo possa cumprir sozinho.

É importante que a(o) Enfermeira(o) compreenda que muitos dos sintomas apresentados 
pelos usuários comumente não possuem uma causa orgânica. Desta forma, deve auxiliar o 
usuário a associar estes sintomas com possíveis questões emocionais ou psíquicas. Isto é 
essencial para sua adesão ao PTS, pois dá sentido aos que ele sente e ao seu sofrimento.

Ademais, é indispensável que a(o) Enfermeira(o) trabalhe tendo como direção a desmedi-
calização, sempre que possível. Ainda que não prescreva medicamentos de saúde mental, a(o) 
Enfermeira(o) deve se apropriar das informações quanto às medicações mais utilizadas, sendo 
capaz de compreender a forma como funcionam, suas indicações, contraindicações, efeitos 
adversos e possíveis iatrogenias trazidas pelos mesmos. A(o) Enfermeira(o) deve dialogar com 
o usuário quanto à importância de avaliar criteriosamente o benefício do medicamento para seu 
caso específico, assim como os efeitos que podem trazer para sua vida8.

Os transtornos mentais comuns são uma demanda bastante frequente na APS. Sendo 
assim, as estratégias de cuidado devem envolver o acolhimento, a escuta, o vínculo, o trabalho 
multidisciplinar e o apoio matricial.
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TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES
Os transtornos mentais graves caracterizam-se por situações de intenso sofrimento psí-

quico e grande prejuízo em diversas dimensões da vida do sujeito (saúde, afetiva, profissional, 
familiar, social e econômica, por exemplo). São considerados os transtornos mentais graves, as 
psicoses, principalmente a esquizofrenia, e os transtornos graves do humor, como, por exemplo, 
o transtorno afetivo bipolar, depressão grave ou com sintomas psicóticos e depressão bipolar29.

Os transtornos mentais graves podem ser identificados pelas equipes da APS no território 
e a partir do acompanhamento do caso, com uma avaliação conjunta com o CAPS ou serviço 
especializado de referência e construir o cuidado compartilhado para cada dispositivo, sempre 
mantendo a coordenação do cuidado pela equipe de APS.

A APS tem importante papel no diagnóstico e início do acompanhamento precocemente, na 
manutenção do tratamento de quadros estáveis e na reabilitação psicossocial para casos de 
psicose. É importante afirmar que, mesmo sendo acompanhados nos serviços especializados 
((como os CAPS), as usuárias e os usuários devem ser assistidos nas unidades de APS, princi-
palmente em suas necessidades clínicas, mas também visando a construção de uma referência 
de cuidado no território.

FLUXOGRAMA 1 - Fluxo para Atendimento de pessoas com questões de Saúde Mental
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ANEXOS

ANEXO 1 - Escala HAD - Avaliação do nível de ansiedade e 
depressão
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ANEXO 2 - Cartão BABEL
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RESUMO 
A adolescência é uma etapa importante na vida de um indivíduo em que há mudanças biop-

sicossociais. Assim, entender como esse processo do adolescer influencia na Saúde Mental 
dos adolescentes é fundamental para uma abordagem assertiva do enfermeiro que atua na 
Atenção Primária a Saúde. Esses profissionais, com posicionamento estratégico no cuidado 
do indivíduo na comunidade, podem necessitar de qualificação para trabalhar a saúde mental 
na perspectiva da Promoção da Saúde. Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é apresentar 
ações de prevenção e promoção de saúde mental na adolescência no contexto da Atenção 
Primária à Saúde para a assistência de enfermagem focando no cuidado no integral do ado-
lescente em que envolve o indivíduo, sua família e sua rede de apoio. Os temas abordados 
são ações de enfermagem para a promoção da saúde mental na Atenção Primária à Saúde 
e Promoção de saúde mental: reflexão, planejamento e possibilidades. Espera-se que este 
capítulo possa contribuir para discussões e reflexões sobre o fortalecimento da Saúde Mental 
dos adolescentes no contexto da Atenção Primária à Saúde.

Introdução

A adolescência se caracteriza como uma importante etapa do ciclo vital, compreendendo o 
intervalo dos 10 aos 19 anos de idade de um indivíduo(1). É importante destacar que este marco 
não se restringe exclusivamente à classificação etária de um grupo, mas abarca as complexas 
transformações fisiológicas, psicológicas, sociais e culturais que acompanham este período da 
vida, porém, essa classificação é necessária para implementação de políticas públicas para 
essa população(2–4).

Em termos psicossociais, esta fase oferece uma ampla gama de descobertas e oportunida-
des que contribuem para o desenvolvimento de atributos e habilidades socioemocionais(5). Em 
contrapartida, as mudanças, desafios cotidianos e experiências, exigem repertório adaptativo 
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e podem, em alguma medida, impactar na saúde mental do adolescente. Além disso, aspectos 
ambientais, sociais e econômicos podem tornar alguns subgrupos dessa população vulneráveis 
ao sofrimento psíquico(5).

Com isso, pode se dizer que existem fatores de proteção e risco que impactam diretamente 
no desenvolvimento e qualidade de vida do adolescente. Os fatores de proteção envolvem 
características pessoais e contextuais que oferecem suporte no enfrentamento nas diversas 
situações na vida, como por exemplo, bem-estar, autoestima, resiliência, habilidades emocio-
nais, apoio social, apoio familiar, autonomia. Os fatores de risco compreendem situações e 
características negativas que podem acarretar em problemas biopsicossociais, sendo eles uso 
de substâncias psicoativas, bullying, conflitos no núcleo familiar, moradia com condições pre-
cárias, violência sexual, abandono afetivo, além desses, os baixos salários dos responsáveis, 
desemprego, vínculos afetivos pouco estabelecidos e rede de apoio restrita, entre outros(6–8).

O planejamento e implementação de ações voltadas à identificação dos fatores de pro-
teção/risco e o acolhimento das demandas emocionais apresentadas pelos adolescentes, se 
configuram como práticas em potencial a serem exploradas pelos profissionais de enfermagem 
nos diferentes contextos de cuidado, com destaque aos serviços de atenção primária à saúde.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal entrada para a rede de atenção à Saúde 
e desenvolve o cuidado integral do indivíduo através da promoção, prevenção e proteção à 
saúde, entre outros(9). O profissional enfermeiro apresenta uma capacidade ímpar no cuidado 
ao adolescente, que pode se dar por meio do atendimento individual e familiar, promoção de 
atividades em grupo, acolhimento com escuta qualificada, visita domiciliar, e realização de ati-
vidades em espaços comunitários(10), destacando-se a escola(11).

A Promoção da Saúde na APS deve promover a qualidade de vida e a redução da vulne-
rabilidade e riscos à saúde no âmbito individual e coletivo(12). Na promoção da saúde como 
produção social, devem ser valorizados os fatores socioeconômicos, o compromisso político, 
transformações sociais e empoderamento do indivíduo para buscar transformações em deter-
minantes sociais da saúde(2, 13).

O enfermeiro atuante na APS apresenta posicionamento estratégico para a construção do 
empoderamento, conhecimento das vulnerabilidades e potencialidades dos indivíduos e comu-
nidades(10). Entretanto, a literatura destaca que as ações de saúde mental na APS dependem de 
interesses dos profissionais e gestão e são centradas no modelo biomédico e psiquiatrização 
do cuidado. Além disso, comumente os profissionais consideram que sua formação profissional 
em saúde mental é insuficiente(14).

Nesse sentido percebe-se a necessidade de qualificação profissional da APS sobre a temá-
tica saúde mental. Busca-se a construção de um modelo de cuidado que favoreça a autonomia, 
o empoderamento, o gerenciamento das ações, bem como a ressignificação do cuidado em 
saúde mental pautado na promoção da saúde e desenvolvimento integral dos adolescentes(15).
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Esse capítulo apresentará ações de prevenção e promoção de saúde mental na adolescên-
cia no contexto da Atenção Primária em Saúde para a assistência de enfermagem.

Ações de enfermagem para a promoção da saúde mental na APS

As ações de promoção em saúde mental podem ser variadas e precisam ser especificadas 
de acordo com as necessidades e contexto em que os adolescentes estão inseridos. Dividimos 
este tópico em três subtópicos importantes para refletir sobre promoção de saúde mental na 
adolescência no contexto da Atenção Primária em Saúde: 1- Refletindo sobre o cuidado em 
Enfermagem para ações de promoção de saúde mental na adolescência; 2- O enfermeiro, o 
adolescente e a família e 3- A atuação do enfermeiro da APS na escola.

2.1  REFLETINDO SOBRE O CUIDADO EM ENFERMAGEM PARA AÇÕES 
DE PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL NA ADOLESCÊNCIA

O modelo de saúde brasileiro constituído em rede é favorável ao manejo das necessida-
des dos indivíduos, pois favorece a promoção, prevenção e recuperação(17). A constituição de 
marcos legais que visaram o cuidado integral à saúde e o acesso e direitos aos adolescentes 
viabilizaram a construção de redes de atenção para o cuidado holístico e sistêmico a esse 
grupo(2). A coordenação dessas redes, pela atenção primária, permite a organização do sistema 
e o acesso dos usuários aos serviços de atenção básica e especializada(13,17).

A promoção da saúde mental na APS pode ser propiciada por meio de diversas atividades, 
entre as quais, destacam-se a educação em saúde(18,19)e a escuta por meio do processo de 
acolhimento(20,21). O acolhimento pode ser compreendido como uma

“tecnologia, situada no âmbito da micropolítica do trabalho em saúde, em que o processo de 
trabalho se torna espaço público, passível de discussão coletiva e de reorientações, permitindo 
a autogestão de trabalhadores e a construção da autonomia dos usuários”(20).

No acolhimento, a escuta qualificada é uma ferramenta que viabiliza, amplia e constrói 
meios para o cuidado humanizado, holístico e que possibilita a identificação das necessidades 
e organização do processo(21). Será apresentado, a seguir, um modelo sugestivo que favoreça 
o acolhimento e a escuta qualificada.

Quadro 01: Recursos para acolhimento de adolescentes na promoção de saúde mental na APS.

Recursos para o acolhimento Exemplos

Autoavaliação: identificar o seu próprio estado de humor e 
ânimo para a realização da atividade de trabalho

“Como estou me sentindo hoje?”
“Estou desanimado? Gostaria de trabalhar hoje 
com adolescentes?”

Habilidade de comunicação: utilizar preferencialmente 
perguntas abertas para identificação da demanda

“Qual motivo você está aqui?”
“O que você(s) acha(m) que podemos fazer hoje?”
“Como você está se sentindo?”

Despir-se de preconceitos e estigmas
Questionar ideias como: “Trabalhar com 
adolescente é difícil”, “adolescentes são 
revoltados”
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Recursos para o acolhimento Exemplos

Construir um espaço acolhedor:
Possibilitar que o adolescente coloque sua demanda sem 
interrompê-lo
Usar estrategicamente o tempo disponibilizado para escuta, 
acolhimento, construção e resolução, ainda que para este 
último, haja necessidade de prolongamento em outros 
encontros

“Estou aqui para ouvir o você considerar 
importante”

Atente-se ao que o adolescente está lhe dizendo:
Utilize da empatia, evite linguagens verbais e não verbais 
que reprovam ou desqualifiquem a demanda apresentada.

Evite dizer: “Tem outras pessoas que estão 
vivenciando coisas piores que você” ou “você 
ainda não é adulto”

Atente-se ao:
Tom de voz;
Linguagem corporal;
Contato visual;
Reações imediatas a informações apresentadas pelo 
sujeito: “espanto”, “reprovação”.
Evite:
práticas e atendimento hegemônicas e fragmentadas

Exame físico:
Para situações onde haja necessidade da realização do 
exame físico explique qual procedimento e objetivo para 
sua realização.

Planejamento e Encerramento:
Procure estabelecer metas e planos de cuidado junto ao 
adolescente.
Em atividades que extrapolam o espaço do serviço do 
serviço de saúde utilize o feedback para avaliação das 
atividades educativas realizadas.

Utilize de estratégias e práticas que favoreçam a 
continuidade do planejamento assistencial.

Fonte: adaptado de Hospital Sírio Libanês “Comunicação na atenção primária” e VIEIRA et al., 2014

Quadro 02: Intervenções para acolhimento e promoção de saúde mental de adolescentes

INTERVENÇÃO ATIVIDADE

Aconselhamento
• Estabelecer uma relação terapêutica baseada na confiança e no respeito
• Demonstrar empatia, cordialidade e autenticidade
• Estabelecer a duração da relação de aconselhamento
• Estabelecer metas com o adolescente
• Fornecer privacidade e garantir confidencialidade
• Fornecer informação factual conforme necessário e adequado
• Encorajar a expressão de sentimentos
• Auxiliar o adolescente a identificar o problema ou situação que está causando a 

angústia
• Favorecer a reflexão e o esclarecimento para facilitar a expressão de preocupações
• Pedir ao adolescente identificar pessoas significativas
• Construir junto do adolescente uma lista e priorizar todas as alternativas possíveis para 

um problema
• Identificar eventuais diferenças entre a visão do adolescente sobre a situação e a visão 

da equipe de saúde
• Auxiliar o adolescente a identificar os pontos fortes e reforçá-los
• Encorajar o desenvolvimento de habilidades novas, conforme apropriado
• Encorajar a substituição de hábitos indesejáveis por hábitos desejáveis
• Reforçar novas habilidades
• Desencorajar a tomada de decisão quando o adolescente estiver sob forte estresse, 

quando possível
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INTERVENÇÃO ATIVIDADE

Melhora do 
Desenvolvimento: 
Adolescente

• Construir uma relação de confiança com o(a) adolescente e seus cuidadores
• Encorajar o(a) adolescente a estar ativamente envolvido(a) nas decisões sobre sua 

própria saúde
• Discutir com adolescentes e cuidadores os marcos do desenvolvimento e 

comportamentos
• Investigar problemas de saúde relevantes para adolescentes e/ou sugeridos pelo 

histórico do paciente (p. ex., anemia; hipertensão; distúrbios de visão e audição; 
hiperlipidemia; problemas de saúde bucal; amadurecimento sexual anormal; 
crescimento físico anormal; distúrbios de imagem corporal; transtornos alimentares; má 
nutrição; uso de álcool, tabaco e drogas; comportamento sexual prejudicial; doenças 
infecciosas; autoconceito insatisfatório; baixa autoestima; depressão; relacionamentos 
difíceis; abuso; problemas de aprendizagem; ou problemas no trabalho)

• Fornecer orientação e aconselhamento de saúde para adolescentes e seu(s) 
cuidador(es)

• Promover higiene e adequada apresentação pessoal
• Encorajar a participação em exercícios seguros regularmente
• Promover uma dieta saudável
• Facilitar o desenvolvimento da identidade sexual
• Incentivar o comportamento sexual responsável
• Fornecer contraceptivos com instrução de uso, se necessário
• Promover a prevenção do uso de álcool, tabaco e drogas
• Promover a segurança no trânsito
• Facilitar a capacidade de tomada de decisão
• Melhorar as habilidades de comunicação
• Melhorar as competências de assertividade
• Facilitar um senso de responsabilidade por si e pelos outros
• Encorajar respostas pacíficas para a resolução de conflitos
• Encorajar os adolescentes a definirem metas
• Encorajar o desenvolvimento e a manutenção de relações sociais
• Encorajar a participação nas atividades escolares, extracurriculares e comunitárias
• Melhorar a efetividade dos pais adolescentes

Melhora da 
Autopercepção

• Encorajar o adolescente a reconhecer e discutir pensamentos e sentimentos
• Auxiliar o adolescente a perceber que cada pessoa é única
• Auxiliar o adolescente a identificar os valores que contribuem para o autoconceito
• Auxiliar o adolescente a identificar os sentimentos usuais em relação a si próprio
• Compartilhar observações ou pensamentos sobre o comportamento ou resposta do 

adolescente
• Facilitar a identificação dos padrões de resposta usuais a diversas situações
• Auxiliar o adolescente a identificar as prioridades da vida
• Fazer observação acerca do estado emocional atual do adolescente
• Auxiliar o adolescente a identificar situações que precipitam ansiedade
• Explorar com o adolescente a necessidade de controle
• Auxiliar o adolescente a identificar seus próprios atributos positivos
• Auxiliar o adolescente/família a identificar motivos para melhorar
• Auxiliar o adolescente a identificar habilidades, estilos de aprendizado
• Auxiliar o adolescente a identificar a fonte de motivação
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INTERVENÇÃO ATIVIDADE

Melhora da Imagem 
Corporal

• Determinar as expectativas do adolescente quanto à imagem corporal com base no 
estágio de desenvolvimento

• Usar orientação antecipada para preparar o adolescente para mudanças previsíveis na 
imagem corporal

• Determinar se alguma mudança física recente foi incorporada à imagem corporal do 
adolescente

• Auxiliar o adolescente a separar aparência física de sentimentos de valor pessoal, 
conforme apropriado

• Auxiliar o adolescente a discutir mudanças causadas pela puberdade, conforme 
apropriado

• Identificar os efeitos da cultura, religião, raça, sexo e idade do adolescente em termos 
de imagem corporal

• Monitorar a frequência das declarações de autocrítica
• Monitorar se ocorrem declarações que identificam percepções da imagem corporal 

preocupadas com forma e o peso do corpo
• Identificar as estratégias de enfrentamento usadas pelos pais em resposta a mudanças 

na aparência do filho
• Determinar como o adolescente reage às reações dos pais, conforme apropriado
• Ensinar aos pais a importância de suas reações às mudanças corporais do filho e às 

adaptações futuras, conforme apropriado
• Determinar se alguma mudança na imagem corporal contribuiu para o aumento do 

isolamento social
• Identificar grupos de apoio disponíveis ao adolescente
• Auxiliar o adolescente com risco de anorexia ou bulimia a desenvolver expectativas 

mais realistas quanto à imagem corporal
• Usar exercícios de autorrevelação com grupos de adolescentes quanto a atributos 

físicos

Fonte: Classificação das Intervenções de Enfermagem (2018)

Utilizar de algumas dessas estratégias e identificar outros meios que favoreçam a apro-
ximação entre sujeito e profissional de enfermagem, para o campo da promoção da saúde, é 
apresentar outros significados e construção de novas práticas que possibilitam o manejo das 
necessidades e correspondam ao compromisso público nas práticas sociais e em saúde(22).

Neste sentido construir relações e vínculos junto dos adolescentes a favor de uma sensi-
bilização em prol do desenvolvimento de habilidades para a capacidade de reflexão, escolha, 
decisão, transformação e análise, é importante para a tomada de decisão consciente sobre sua 
saúde e qualidade de vida(23,24).

2.2 O ENFERMEIRO, O ADOLESCENTE E A FAMÍLIA

A família (e aqui nos reportamos a qualquer configuração familiar), é entendida como uma 
importante unidade para o desenvolvimento humano, refletindo, muitas vezes, na organiza-
ção e estrutura individual de seus membros(25,26). Ao mesmo tempo, o aparecimento de um 
problema em qualquer de seus elementos (independente de seu papel/função social) pode 
implicar na desorganização do arranjo familiar, semelhantemente a um móbile que se torna 
instável com o deslocamento de uma de suas peças(25). Considerando estas asserções, este 
tópico propõe-se explorar aspectos da promoção de saúde mental direcionada ao trinômio 
enfermeiro-adolescente-família.
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A unidade familiar tem se modificado ao longo do tempo. Observam-se diversas altera-
ções, seja em sua estrutura ou em seu tamanho. Assim, como reflexo das próprias transfor-
mações de nossa sociedade, o conceito de família também tem se modificado. Dentre seus 
inúmeros significados, podemos compreendê-la como um grupo de pessoas que convivem, 
estabelecem laços intensos e estreitos, produzindo o sentimento de pertencimento e que, de 
alguma forma, influencia suas escolhas de vida (GUSSO; LOPES, 2012).

Para disparar esta discussão, é importante relembrar que a atenção em saúde mental não 
deve ocorrer ou ser visualizada de maneira isolada. Há, portanto, a necessidade de um olhar 
ampliado, contextualizando as necessidades identificadas à realidade do indivíduo. Neste sen-
tido, o enfermeiro, em sua atuação clínica (e principalmente nos serviços de atenção básica 
- atendendo aos atributos orientação familiar/comunitária e competência cultural), deve reali-
zar, inicialmente, o exercício de compreender o contexto ao qual o adolescente está inserido, 
incluindo-se aqui aspectos relacionados à dinâmica e organização de seu sistema familiar.

De modo geral, a família se constitui como um elemento importante na rede de apoio social 
dos adolescentes(27–30), enquanto fonte de segurança e afeto, sendo comumente relacionada 
com desfechos positivos de saúde(31,32).

“ Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 
e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.” (Redação dada pela Lei nº 13.257, 
de 2016).

Sabendo da potência da família para a promoção da saúde mental, o enfermeiro – com-
preendendo os limites de seu papel enquanto profissional – deve valorizar e estimular a par-
ticipação familiar no cuidado, considerando-os como importantes colaboradores no processo 
terapêutico bem como propor ações visando o estreitamento dos laços, quando necessário.

Faz-se a ressalva que não se trata de tolher a individualidade e liberdade do adolescente 
durante os atendimentos ou limitar a utilização de abordagens individuais, mas compreender 
que a família pode, em determinadas ocasiões, ser uma ferramenta possível (e auxiliar) para o 
manejo de diferentes situações.

Não se exclui, porém, que a rigor do tipo de relação estabelecida entre o adulto provedor/cui-
dador com o adolescente, ela poderá se caracterizar também como fonte agravante à saúde(2), 
cabendo ao enfermeiro, explorar as condições e características desta relação, buscando sub-
sídios para avaliar as possibilidades terapêuticas e acionar suporte de outros profissionais/
setores, quando necessário. Destaca-se que uma avaliação familiar completa será indicada 
em casos em que as preocupações mencionadas pelo adolescente estejam relacionadas a 
situações familiares complexas(25).
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Especificamente quanto à atenção estendida ao adulto cuidador, cabe ao profissional 
identificar, compreender, manejar e oferecer o suporte adequado, considerando as necessi-
dades apresentadas. Os profissionais podem captar, por exemplo, situações relacionadas a 
necessidade de ajustamento (papéis, comportamento, fronteiras) diante das transformações 
na dinâmica e no relacionamento familiar, comuns à etapa do ciclo vital da família com adoles-
cente(33,34). É importante considerar que esse momento exigirá recursos e processos emocionais 
para que os indivíduos consigam se reorganizar e reconhecer nessa etapa, os novos papéis, 
funções e tarefas.

Visando auxiliar o enfermeiro na sistematização da assistência em enfermagem, foram 
elencados possíveis diagnósticos de enfermagem como sugestões para atuação frente ao 
adolescente e sua família, de acordo com a taxonomia NANDA-I (2018-2020)(35). Cabe ressal-
tar que o estabelecimento de um diagnóstico constitui a etapa de análise e interpretação dos 
dados coletados e requer o julgamento clínico das respostas do adolescente e de sua família. 
Portanto, este documento se caracteriza como um norteador, uma vez que os diagnósticos para 
o binômio adolescente-família não foram esgotadas nesta lista e devem ser implementados em 
conformidade com as necessidades identificadas em cada caso, buscando auxiliar o profissio-
nal no planejamento das ações.
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Por fim, considerando as situações descritas ao longo deste capítulo e os diagnósticos de 
enfermagem supracitados, foram relacionadas algumas intervenções de enfermagem, e suas 
respectivas atividades, direcionadas à assistência do adolescente e sua família.

Quadro 03: Intervenções para acolhimento e promoção de saúde mental de adolescentes 
com foco na família.

INTERVENÇÃO ATIVIDADE

PROMOÇÃO DA 
RESILIÊNCIA

• Facilitar a coesão familiar;
• Encorajar o suporte familiar;
• Auxiliar os jovens a ver suas famílias como um recurso para aconselhamento e apoio;
• Facilitar a comunicação familiar;
• Encorajar comportamentos positivos pela busca da saúde;
• Encorajar a família a estabelecer regras e consequências para os comportamentos do 

adolescente;
• Encorajar o envolvimento familiar com os trabalhos escolares e atividades do adolescente;
• Encorajar a família a valorizar conquistas;
• Auxiliar o adolescente no desenvolvimento de habilidades de assertividade, tomada de 

decisão e relacionamento interpessoal;
•Facilitar o desenvolvimento e o uso de recursos do bairro;
• Encorajar o envolvimento do adolescente em atividades escolares e/ou clubes voluntários;
•Criar oportunidades para o envolvimento dos adolescentes em atividades voluntárias da 

comunidade;
• Auxiliar o adolescente a desenvolver uma consciência social e global.

MELHORA DO 
PAPEL

• Auxiliar o adolescente e a família a identificar os vários papéis no ciclo de vida, incluindo o 
seu papel usual na família;

• Auxiliar o adolescente e/ou familiares a identificar períodos de transição durante o ciclo de 
vida;

• Auxiliar o adolescente e/ou familiar a identificar estratégias positivas para gerenciar as 
mudanças de papéis;

• Encorajar o adolescente e/ou familiar a imaginar como uma situação em particular pode 
ocorrer e como um papel deve evoluir;

• Fornecer oportunidades para ajudar a esclarecer o papel do cuidador, conforme 
apropriado;

• Facilitar a discussão das adaptações de papéis relacionadas à saída do adolescente de 
seus lares (síndrome do ninho vazio), conforme apropriado;

• Facilitar a oportunidade para o adolescente e/ou familiar desempenhar novos 
comportamentos;

• Facilitar a discussão das expectativas entre o adolescente e pessoas significativas em 
papéis recíprocos;

• Ensinar novos comportamentos necessários pelo adolescente/pai/mãe para preencher um 
papel;

• Facilitar interações com grupos de referência como parte do aprendizado de novos papéis;
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INTERVENÇÃO ATIVIDADE

ORIENTAÇÃO 
AOS PAIS: 
ADOLESCENTES

• Pedir para os pais descreverem as características de seu filho adolescente;
• Discutir a relação pais-criança durante os anos anteriores;
• Compreender a relação entre o comportamento dos pais e os objetivos apropriados para a 

idade do adolescente.
• Identificar a presença de estressores familiares (p. ex., uso problemático de álcool e outras 

drogas, baixo nível educacional, violência doméstica, conflitos matrimoniais, união de famílias 
após divórcios, punição excessiva do adolescente);

• Orientar os pais sobre características fisiológicas, emocionais e cognitivas normais de 
adolescentes;

• Identificar desafios ou objetivos de desenvolvimento do período de vida do adolescente;
• Identificar os mecanismos de defesa mais comumente utilizados pelos adolescentes, como 

negação e intelectualização;
• Fornecer fontes online, livros e literatura destinada a orientar os pais sobre o período da 

adolescência;
• Descrever a importância de assuntos relacionados ao poder e controle para pais e 

adolescentes durante os anos da adolescência;
• Orientar os pais sobre habilidades essenciais de comunicação que aumentarão a capacidade 

de construir uma relação de empatia com seus filhos e auxiliarão na solução de problemas;
• Orientar os pais sobre métodos de demonstração de seu amor para seus filhos adolescentes;
• Explorar paralelos entre dependência de filhos adolescentes em relação aos seus pais e em 

relação aos grupos sociais de mesma idade;
• Reforçar a normalidade da hesitação do adolescente entre o desejo de independência e 

regressão para dependência;
• Discutir os efeitos da separação entre os adolescentes e seus pais nas relações conjugais;
• Compartilhar estratégias para manejo da percepção do adolescente de uma rejeição dos pais;
• Facilitar a expressão das sensações dos pais;
• Auxiliar os pais a identificar os motivos de suas respostas para adolescentes;
• Identificar modos para auxiliar os adolescentes a lidar com a raiva;
• Orientar os pais como utilizar os conflitos para a compreensão mútua e crescimento familiar;
• Criar situações imaginárias para estimular o manejo de conflitos familiares;
• Discutir a necessidade e legitimidade de estabelecer limites para adolescentes;
• Incluir estratégias para definir os limites dos adolescentes;
• Orientar os pais a utilizar a realidade e consequências para lidar com o
comportamento do adolescente.

Terapia Familiar
• Determinar os padrões de comunicação da família;
• Identificar como a família resolve seus problemas e toma decisões;
• Determinar se há a ocorrência de abuso na família;
• Identificar as forças/recursos da família;
• Identificar os papéis comuns dentro do sistema familiar;
• Identificar perturbações específicas relacionadas às expectativas de papéis;
• Determinar as alianças familiares;
• Identificar as áreas de insatisfação e/ou conflito;
• Determinar eventos recentes ou pendentes que tenham ameaçado a família;
• Auxiliar os familiares a se comunicarem com mais eficácia;
• Facilitar o debate familiar;
• Auxiliar os familiares a priorizar e selecionar os problemas familiares mais urgentes a resolver;
• Auxiliar os familiares a esclarecer o que precisam e esperam uns dos outros;
• Facilitar as estratégias de redução do estresse;
• Auxiliar a família a melhorar as estratégias positivas de lidar com situações;
• Compartilhar o plano terapêutico com a família;
• Fornecer desafios dentro do debate familiar para motivar novos comportamentos;
• Debater relacionamentos hierárquicos dos subsistemas familiares;
• Auxiliar os familiares a mudar a maneira como se relacionam com outros familiares;
• Facilitar a reestruturação dos subsistemas familiares, se apropriado;
• Auxiliar a família a estabelecer objetivos e formas mais competentes de lidar com 

comportamentos disfuncionais;
• Monitorar os limites familiares;
• Monitorar respostas terapêuticas adversas;
• Planejar a finalização e as estratégias de avaliação;

Fonte: Classificação das Intervenções de Enfermagem (2018).
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2.3 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA APS NA ESCOLA

A escola é considerada um local ímpar para o desenvolvimento de políticas de saúde. 
Em relação à saúde mental, além de proporcionar aos adolescentes o ensino-aprendizagem 
também ocorrem interações sociais entre os diversos atores que compõem a comunidade 
escolar, como colegas, professores, coordenador, entre outros profissionais que trabalham no 
contexto escolar, além de ser um ambiente de transformações no âmbito social, emocional e 
cognitivo, nesse sentido a escola pode ser um local em que o adolescente pode apresentar 
alterações comportamentais e emocionais(36,37).

Quadro 04: Programa Saúde na Escola

Em 2007, foi instituído o Programa Saúde na Escola (PSE) que articula os Ministérios da Educação 
e Saúde a fim de contribuir para a formação integral do adolescente da rede pública de ensino 
através da promoção, educação e prevenção da saúde.

Os objetivos do programa:

I. Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde;

II. Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de Educação Básica, 
de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famí-
lias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis;

III. Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos;

IV. Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania 
e nos direitos humanos;

V. Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprome-
ter o pleno desenvolvimento escolar;

VI. Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de infor-
mações sobre as condições de saúde dos estudantes; promover saúde e cultura de paz no 
ambiente escolar; articulação entre serviços de saúde e ensino para elevar o alcance na saúde 
dos estudantes e suas famílias; desenvolver o enfrentamento dos desafios relacionados à saúde.

> Dentre as diversas ações a serem desenvolvidas pelo PSE, encontra-se a avaliação psicosso-
cial: que permite ao profissional da saúde atuar preventivamente nos fatores de riscos identificados 
e fortalecer os fatores de proteção do ambiente escolar <

Fonte: BRASIL, 2009

O enfermeiro é um profissional fundamental na APS sendo sua função conhecer as escolas 
públicas do território para identificação de demandas de saúde no ambiente escolar e elaborar 
estratégias contínuas para Promoção da Saúde.
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A Promoção da Saúde na escola deve englobar toda a comunidade escolar. O enfermeiro 
da APS deve reconhecer que essa comunidade possui seus valores e crenças frente à questões 
de saúde mental e, a partir disso, desenvolver atividades que trabalhem atitudes, habilidades 
e comportamentos para fortalecer a Saúde Mental do adolescente proporcionando qualidade 
de vida. Profissionais da saúde e educação, de acordo com seus papéis específicos na escola, 
e visto que cada indivíduo tem sua experiência de vida, devem desenvolver atividades conti-
nuamente e em conjunto saúde/educação para favorecer o empoderamento da comunidade 
escolar focado na promoção da saúde(38–40).

IMPORTANTE: a ação intersetorial entre serviço de saúde e ensino é essencial para 
formação de adolescentes com uma boa qualidade de vida e habilidades emocionais.

3.  PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL: REFLEXÃO, PLANEJAMENTO E 
POSSIBILIDADES

Desde 2011 a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) pressupõe a estruturação do modelo 
de cuidado em saúde a partir de ações da atenção básica com trabalho articulado entre diferen-
tes dispositivos e setores. Essa organização de trabalho em rede tem por objetivo potencializar 
as ações de cuidado possibilitando maior articulação em rede e o cuidado ampliado de acordo 
com as especificidades e necessidades dos usuários(41).

Pensando no potencial educativo da Enfermagem destaca-se os eixos encontro, intencio-
nalidade e participação nas atividades em promoção de saúde. O encontro requer o relaciona-
mento interpessoal através da identificação de necessidades, singularidades e a escuta atenta 
pautada na aproximação e acolhimento. A intencionalidade se refere à “consciência” das ações 
que dev e pode realizar de forma deliberada e planejada, ou seja, o planejamento. Por fim, a 
participação, que corresponde à adesão do participante. As atividades precisam ser organiza-
das de forma a propiciar o protagonismo do público-alvo e reflexão da mudança no cuidado 
pessoal e social(42).

Para execução de ações de promoção de saúde mental é necessário a realização de pla-
nejamento prévio focado nas necessidades e recursos disponíveis no contexto vivenciado. O 
quadro 04 traz uma síntese das principais etapas e definições para o planejamento de ações 
em saúde mental.

Quadro 05: Principais etapas do planejamento de ações de saúde mental.

Etapas Definição

Identificação Identificação de necessidades do público-alvo ou da comunidade, 
características e especificidades do contexto, e recursos disponíveis.

Fortalecimento Identificação e fortalecimento de parceiros sociais (escolas, organizações 
não governamentais, esporte e lazer, cultura, entre outros) e dos 
dispositivos em saúde existentes no contexto.

Estruturação Estruturação das ações de acordo com etapas anteriores pensando no 
método, recursos didáticos e respaldo de conteúdo científico e experiência 
profissional.
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Etapas Definição

Sensibilização Ações de sensibilização da comunidade para engajamento e participação 
nas ações e discussões de promoção de saúde mental.

Avaliação Avaliação posterior com feedbacks dos participantes, objetivos, expectativas 
e impactos das ações de promoção de saúde mental.

Elaborado pelas autoras (2021).

Recomenda-se que as ações de promoção de saúde mental não sejam pontuais, que sejam 
organizadas de forma a ter continuidade, participação da comunidade e sejam multiníveis (com 
articulação de diferentes setores e dispositivos). É necessário respeitar a estruturação das 
ações de acordo com cada público-alvo, priorizando ações que respeitem e abranjam especifi-
cidades como idade, gênero e demandas.

As ações educativas necessitam partir da translação, reflexão e construção de melhores 
cuidados de acordo com características do contexto vivenciado. Ressalta-se o protagonismo 
e participação da comunidade nas ações e projetos educativos de forma a colaborar com o 
processo de empoderamento, autonomia e ressignificação de atitudes individuais e coletivas(43).

Conheça mais:

O projeto “Mais Contigo” é uma iniciativa multinível e de continuidade para promo-
ção da saúde mental em escolares. Você pode conhecer o projeto e compreender sobre 
ações multiníveis e de continuidade no website InspirAção: https://inspiracao-leps.com.br/
saiba-mais/mais_contigo_brasil/

Programas de promoção de saúde mental infantojuvenil da Associação pela Saúde 
Emocional de Crianças (ASEC): http://www.asecbrasil.org.br/programas-e-cursos.php

Para este tópico dividimos as ações de promoção de saúde mental na comunidade em 
ações gerais (realizadas em situações amplas e focalizadas na compreensão de saúde mental, 
bem-estar e cuidado), ações específicas para adolescentes (ações relacionadas às vivências 
e necessidades desta etapa do ciclo vital) e ações específicas para rede de apoio (familiares, 
professores e outros pontos de apoio). Cada contexto possui aspectos singulares e pensando 
na amplitude e complexidade de ações, estes exemplos não tem por objetivo esgotar as possi-
bilidades de ações, mas possibilitar sua reflexão.

Ações Gerais para Comunidade

 » O que é saúde mental?: compreensão de aspectos de saúde mental, diferença entre saúde 
mental e transtornos mentais, desestigmatização da saúde mental e transtornos mentais, 
possibilidades de autocuidado em saúde mental, suporte profissional em saúde mental;

 » Compreendendo os serviços de saúde mental: ações para informar, empoderar e discutir os 
dispositivos disponíveis no contexto para cuidado em saúde mental (características essen-
ciais dos serviços, onde procurar cuidado, como acontece o acompanhamento em saúde 
mental, entre outros);

https://inspiracao-leps.com.br/saiba-mais/mais_contigo_brasil/
https://inspiracao-leps.com.br/saiba-mais/mais_contigo_brasil/
http://www.asecbrasil.org.br/programas-e-cursos.php
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 » Acolhimento saúde mental: importância do acolhimento do sofrimento emocional, impactos 
da banalização do sofrimento emocional, como realizar o acolhimento em saúde mental, 
importância do suporte da rede de apoio no encaminhamento ao cuidado profissional em 
saúde mental;

Dicas:

A ferramenta “Primeiros Socorros em Saúde Mental” auxilia na compreensão do pro-
cesso de acolher o sofrimento emocional do outro. Acesse: https://inspiracao-leps.com.br/
cartilhas-e-e-books/primeiros-socorros-em-saude-mental-2/

Você também pode ter acesso a discussão sobre promoção de saúde aqui: https://
inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-pa-
ra-ver-uma-vida-mais-saudavel/

 » O ‘Ser’ suporte social: compreensão de rede de apoio social, identificação de dispositivos 
de suporte no contexto, discussão, empoderamento e engajamento.

Ações Específicas para Adolescentes

As ações podem ser desenvolvidas em instituições de ensino, grupos nas unidades de 
saúde, medidas socioeducativas ou em outros locais com adolescentes. É importante que as 
ações sejam realizadas com grupos pequenos de adolescentes para possibilitar reflexão, par-
ticipação e a identificação de necessidade e acompanhamento. Os diálogos e vivências são 
diferentes a partir das características socioculturais e vivenciais de cada contexto.

 » Viver o Adolescer: identificação de experiências e vivências relacionados a adolescência, 
identificação de dificuldades e potencialidades;

 » Saúde Mental e Adolescência: construção de reflexão sobre o que é saúde mental, deses-
tigmatização da saúde mental, impactos da banalização de questões emocionais e neces-
sidade de cuidado em SM;

Como cuidar da minha saúde mental?: ações relacionadas à autoconhecimento, compreen-
são e vivência de estratégias de habilidades socioemocionais e busca de suporte(44);

Dica: Na cartilha Saúde Mental em Pandemias e Situações de Desastres você 
encontra ferramentas que podem ser utilizadas e adaptadas para o trabalho de habili-
dades socioemocionais. Acesse: https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/
promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/

Você também encontra discussão sobre a utilização da arte como mediadora das 
emoções aqui: https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/a-arte-como-mediador-para-a- 
expressao-de-emocoes/

https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/primeiros-socorros-em-saude-mental-2/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/primeiros-socorros-em-saude-mental-2/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-saudavel/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-saudavel/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-saudavel/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/a-arte-como-mediador-para-a-expressao-de-emocoes/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/a-arte-como-mediador-para-a-expressao-de-emocoes/
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 » Acolhimento de terceiros: importância do acolhimento e respeito ao sofrimento emocional 
do outro, como realizar os primeiros socorros em saúde mental, a necessidade de buscar 
suporte de adultos próximos;

Dica: A ferramenta “Primeiros Socorros em Saúde Mental” auxilia na compreensão do 
processo de acolher o sofrimento emocional do outro. Acesse: https://inspiracao-leps.com.
br/cartilhas-e-e-books/primeiros-socorros-em-saude-mental-2/

 » Como procurar ajuda?: ações para informar, empoderar e discutir os dispositivos de suporte 
(família, escola, saúde) disponíveis no contexto e informar sobre outros dispositivos nacio-
nais como o Centro de Valorização da Vida (CVV), Pode Falar (UNICEF) para cuidado 
emocional;

Dicas: Entenda e encontre os serviços de suporte:

Mapa da Saúde Mental: iniciativa do Instituto Vita Alere para identificação de serviços 
presenciais e virtuais de suporte à saúde mental. Acesse: https://mapasaudemental.com.br/

Centro de Valorização da Vida (CVV): realiza apoio emocional e prevenção do suicídio 
de forma sigilosa e gratuita através do telefone 188, presencial e virtual. Acesse: https://
www.cvv.org.br/

Pode Falar: iniciativa da UNICEF e outros parceiros no acolhimento em saúde mental 
de jovens entre 13 e 24 anos. Acesse: https://www.podefalar.org.br/

 » Especificidades socioculturais na adolescência e saúde mental: refletir as vivências, dificul-
dades e as potencialidades da adolescência aos aspectos socioculturais (crenças, precon-
ceito, padrões sociais, entre outros);

 » Contemporaneidade na adolescência: compreensão das vivências nas mídias digitais, 
impactos da exposição das mídias digitais (autoimagem, atividades diárias e comporta-
mentos de risco), ferramentas de bem-estar e segurança digital, canais de suporte.

Dicas: Na SaferNet Brasil, associação civil de promoção e defesa dos Direitos Humanos 
na Internet, você encontra diversos materiais, cursos e iniciativas sobre bem-estar e segu-
rança digital. Também está disponível um canal de ajuda (helpline) para denúncias de 
crimes digitais. Acesse: https://new.safernet.org.br/

No Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.BR) você também encontra 
materiais e iniciativas e serviços da internet no País. Acesse: https://www.nic.br/

Você também encontra mais informações sobre uso seguro e bem estar digital aqui: 
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/dicas-de-uso-seguro-na-internet/

 » Ações Específicas para Rede de Apoio (familiares, professores, entre outros outros)

https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/primeiros-socorros-em-saude-mental-2/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/primeiros-socorros-em-saude-mental-2/
https://mapasaudemental.com.br/
https://www.cvv.org.br/
https://www.cvv.org.br/
https://www.podefalar.org.br/
https://new.safernet.org.br/
https://www.nic.br/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/dicas-de-uso-seguro-na-internet/
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As ações de promoção de saúde mental para a rede de apoio tem enfoque principal na com-
preensão da necessidade do suporte aos adolescentes, acolhimento das demandas (dúvidas, 
emoções), identificação e fortalecimento da rede de suporte(45). Podem ser realizadas em diver-
sos contextos com as adaptações relacionadas às características socioculturais e objetivos.

 » Desestigmatizando a adolescência: compreensão da adolescência como vivência nova, 
com diversas mudanças e desafios que necessitam de suporte para melhor experiência. 
Desestigmatizar a relação da adolescência como etapa problemática, de minimização das 
vivências e discursos dos adolescentes. Diálogo sobre as dificuldades de cada adolescên-
cia frente ao tempo (passado, presente e futuro) e desconstrução do ideal da adolescência 
anterior como mais assertiva e com menos demandas.

 » Adolescência e Saúde Mental: Compreender as relações contextuais da adolescência 
e a saúde mental, necessidade de laços significativos e de qualidade, reconhecimento 
prévio e suporte do sofrimento emocional e possibilidade de busca por acompanhamento 
profissional;

Dica: A depressão é um dos quadros em saúde mental mais presentes na adoles-
cência. Você pode conhecer mais sobre o assunto aqui: https://inspiracao-leps.com.br/
especialistas/vamos-conversar-sobre-adolescencia-e-depressao/

 » O que é rede de apoio e importância do fortalecimento: explicitação do conceito de rede 
apoio e a necessidade no desenvolvimento do adolescente. Discussão sobre as dificulda-
des na identificação e fortalecimento da rede de apoio;

 » Autocuidado e bem-estar: Para o acolhimento ao adolescente é necessário que a rede de 
apoio possa refletir e aprender sobre o próprio cuidado em saúde mental, suas reações 
emocionais e as possibilidades de manutenção ou melhora dos processos de autocuidado.

Dica: Na ferramenta (Re)Pensando Saúde Mental é possível engajar para a reflexão do 
autocuidado, possibilidades de manutenção ou melhora e busca de suporte. Acesse aqui:

https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/repensando-saude-mental/

 » Acolhimento ao adolescente: discussão e possibilidades para acolhimento mais assertivo 
pautado no respeito, segurança e direitos do adolescente.

https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/vamos-conversar-sobre-adolescencia-e-depressao/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/vamos-conversar-sobre-adolescencia-e-depressao/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/repensando-saude-mental/
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Dicas:

Como ajudar alguém a ter uma vida mais saudável: https://inspiracao-leps.com.br/
especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-
-saudavel/

Citamos as questões sobre segurança e direitos dos adolescentes. Convidamos para 
leitura e conhecimento do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Acesse: https://www.
gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-a-
dolescente-versao-2019.pdf

Para as famílias é importante dialogar sobre os estilos parentais e a reflexão das poten-
cialidades. Você encontra mais sobre estilos parentais aqui: https://inspiracao-leps.com.br/
especialistas/qual-seu-estilo-parental/

Para profissionais escolares, de instituições não governamentais, esporte, lazer, cultura 
e religiosidade é necessário capacitar para a identificação precoce, acolhimento responsá-
vel, notificação parental e encaminhamento para dispositivos em saúde e suporte.

Especificidades e Contemporaneidade na Saúde Mental do Adolescente: Acolher e auxiliar 
nas dúvidas gerais sobre adolescência e comportamentos característicos dessa etapa do ciclo 
vital. Também é importante sempre reconhecer as especificidades socioculturais que a rede de 
apoio está inserida. Uma dúvida corriqueira atualmente é sobre a relação das mídias digitais e a 
adolescência. Diversos estudos vêm investigando vulnerabilidades e potencialidades relaciona-
das às mídias digitais. É importante compreender que mídias digitais não constituem um grande 
vilão mas a necessidade da educação para o uso das mesmas, principalmente pensando no 
uso mais frequente e constante das gerações atuais e futuras.

Dicas:

Vocês encontram materiais (cartilhas, vídeos, artigos científicos) sobre segurança e 
bem-estar digital no website InspirAção. Acesse aqui: https://inspiracao-leps.com.br/

Na SaferNet Brasil tem opções de materiais educativos com foco em diversos públicos, 
cursos e outras estratégias para dialogar e aprender sobre uso seguro e bem-estar digital. 
Acesse aqui: https://new.safernet.org.br/

A Google também possui o website Seja Incrível na Internet, website com materiais e 
jogos para diálogo e compreensão de segurança e bem-estar digital. Acesse aqui:https://
beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/

Você pode acessar e conhecer o Interland, jogo virtual da Google para ajudar crianças e 
adolescentes a navegar com segurança na Internet: https://beinternetawesome.withgoogle.
com/pt-br_br/interland/

https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-saudavel/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-saudavel/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/como-ajudar-alguem-a-mudar-comportamentos-para-ver-uma-vida-mais-saudavel/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/qual-seu-estilo-parental/
https://inspiracao-leps.com.br/especialistas/qual-seu-estilo-parental/
https://inspiracao-leps.com.br/
https://new.safernet.org.br/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
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Várias das iniciativas acima podem ser planejadas e estruturadas de diferentes formas. 
Ressaltamos a necessidade de planejamento prévio incluindo a reflexão do público-alvo, obje-
tivos educacionais conceituais, procedimentais e atitudinais (descrição clara dos resultados 
teóricos, práticos e reflexivos que se pretende alcançar), tempo de duração, métodos e estra-
tégias (abordagem tradicional, tecnicista, libertadora, construtivista, crítico-social), recursos 
necessários e avaliação(46).

Dica: Você encontra mais informações sobre planejamento de ações educativas no 
material Plano de aula: apoio e fundamentos para prática docente: http://www.eerp.usp.br/
ebooks/planodeaula/pdf/1Planodeaula.pdf

Todas as ações expostas precisam ter planejamento prévio e podem ser desenvolvidas gra-
dualmente a partir das necessidades. Compreendemos que a Atenção Básica em Saúde possui 
diversidade de potencialidades, mas que os profissionais enfrentam sobrecarga de demandas, 
ausência de capacitação e recursos, entre outros fatores dificultadores(21). Nesse sentido desta-
ca-se a necessidade da intersetorialidade no planejamento e condução das ações e correspon-
sabilização do matriciamento entre os dispositivos e setores sociais e governamentais.

Considerações Finais

Este capítulo mostrou que o cuidado em Saúde Mental do adolescente na Atenção Primária 
em Saúde precisa de um olhar atento às pessoas e comunidade em que o adolescente está 
inserido. Propõe ações individuais ao jovem que o enfermeiro pode realizar em suas consultas 
também o acolhimento e integração da família no cuidado do mesmo. A realização de estratégias 
na comunidade que visem a desestigmatização sobre o assunto, planejamento e fortalecimento 
de ações em ambientes frequentados por adolescentes visando a Promoção e Prevenção da 
Saúde Mental, destacando-se a escola como espaço de promoção e educação em saúde. 
Ressalta-se a importância da rede de apoio em situações que envolvam algum sofrimento psí-
quico. Espera-se que esse capítulo possa colaborar na capacitação do profissional enfermeiro 
para oferecer uma assistência qualificada relacionada à Saúde Mental de adolescentes na 
Atenção Primária à Saúde.

http://www.eerp.usp.br/ebooks/planodeaula/pdf/1Planodeaula.pdf
http://www.eerp.usp.br/ebooks/planodeaula/pdf/1Planodeaula.pdf
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10.  ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO À 
GESTANTE, PARTURIENTE E PUÉRPERA

Marleide Dias da Silva
Bruno Pereira da Silva

Patricia Aparecida de Jesus
Celma de Faria Gabriel

Vanêssa Iglésias

RESUMO

Identificar e descrever quais são as ações necessárias aos profissionais de enfermagem 
que auxiliem na identificação e no manejo das pacientes com 18

-parto ou que possam vir a desenvolver a doença Metodologia: será realizada pesquisa 
de revisão literária científica entre os anos de 2014 a 2020 sobre a atuação assistencial da 
equipe de Enfermagem na prevenção da depressão à gestante, parturiente e puérpera em 
banco de teses e dissertações, na base de dados (SciELO), (LILACS), (BVS), (PubMed) e 
Google Acadêmico, utilizando além de pesquisa em portarias, diretrizes desenvolvidos pelo 
Ministério da Saúde Resultados: Os estudos revisados sugerem que os profissionais estag-
naram seus conhecimentos, fazendo com que a assistência prestada por eles se tornasse 
deficiente, trazendo prejuízo para a paciente, que não recebeu o devido cuidado a qual neces-
sitava Conclusões: O presente estudo possibilitou apresentar mulheres adoecidas e que não 
se dão conta disso. O enfermeiro enquanto educador em saúde tem base científica, para avaliar 
e identificar os sinais e sintomas e os demais profissionais da equipe devem ter empatia no 
atendimento e escuta qualificada.

1.INTRODUÇÂO

A elaboração destas diretrizes visa adaptar as condutas da equipe de enfermagem visando 
garantir que a a assistência de enfermagem tenha uma opção de consulta e orientação atuali-
zado, buscando desenvolver a empatia no atendimento humanizado as gestantes e puérperas.

A gestação é uma fase em que ocorrem grandes mudanças fisiológicas, psicológicas, fami-
liares e sociais. Para muitas mulheres o processo de evolução da gravidez se torna árduo onde 
ocorrem diversas alterações físicas devidas ao estado gravídico. [1]

Após o nascimento da criança, inicia-se o período denominado puerpério onde ocorrem 
mudanças significativas na vida da mãe, levando o organismo a retornar aos níveis de hormô-
nio normais do corpo, em consequência disso, a puérpera fica sensível proporcionando uma 
maior facilidade de desordem psíquica. [2]
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Mas o que ocorre é uma mãe que sofreu mudanças físicas, psicológicas, biológicas e 
sociais, vulnerável ao acometimento de transtornos mentais, e ao se comparar com padrão de 
maternidade imposto pela sociedade, a mulher se frustra, tanto por não estar alcançando suas 
próprias necessidades como ser humano, quanto à denominação de “Boa mãe”.[3]

 De acordo com Temóteo et al. (2018) [4] ainda existem muitos profissionais da saúde com 
conhecimentos superficiais sobre a Depressão pós-parto (DPP), dessa forma torna-se difícil 
de reconhecer a Depressão puerperal e relacionar os fatores de risco, pois a DPP é multide-
terminada por fatores genéticos, estressores psicológicos, contexto cultural, social, gravidez 
indesejada e não planejada e mudanças fisiológicas.

2. LEGISLAÇÃO DE ENFERMAGEM

O exercício da enfermagem é regulamentado, e tem a consulta de enfermagem, bem como 
o diagnóstico estabelecidas na Lei n°7.498/1986,[5] regulamentada pelo decreto 94.406/1987, 
no seu artigo [6] - II – letra H que compreende a prestação de assistência de enfermagem à ges-
tante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido; que também tem previsão na Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) e portarias ministeriais que são práticas consolidadas dentro do 
SUS há mais de 20 anos. [5]

3. APRESENTAÇÃO

A gestação e o puerpério são considerados os períodos da vida da mulher que necessi-
tam ser acompanhada com precaução e cuidados, são necessários fornecer informações com 
relação ao estado emocional denominado de depressão pós-parto, que acomete um número 
considerável de mulheres. Embora este evento seja considerado comum no período pós-parto, 
os dados referentes a este estado são importantes para que a mãe possa impedir que uma 
reação habitual seja modificada e alcance níveis patológica, uma vez que os dias iniciais após 
o parto são carregados de sentimentos intensos e distintos. E uma opção seria alcançar o maior 
número de subsídios apropriados de como diminuir as consequências da depressão pós-parto 
(WINNICOTT, 2000).[6]

O tema se torna relevante à medida que os transtornos mentais no pós-parto são conside-
rados um problema da saúde pública, dada à magnitude desta problemática. Em razão disso, 
o Ministério da Saúde, incluiu os transtornos mentais no pós-parto como um tema prioritário na 
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde. A abordagem sobre o tema contribui 
para ampliar o olhar sobre a depressão pós-parto pela equipe de enfermagem contribuindo 
para a melhora da escuta, empatia, cuidado, humanização e prevenção. [7]

O papel do enfermeiro é relevante tanto na prevenção da DPP, por meio da educação em 
saúde, escuta ativa das necessidades maternas e acompanhamento desde o pré-natal, tanto 
como no tratamento, por meio da identificação precoce, criação de rede de apoio e encami-
nhamento correto. Diante disso, é relevante para a academia estudar este tema com mais pro-
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priedade, uma vez que o estudo irá permitir que alunos dos cursos técnicos em enfermagem, 
graduação em enfermagem e pós-graduação em enfermagem possam utiliza-lo como material 
de apoio ao estudo e consequentemente ter contato prévio com o problema e conhecer mais 
sobre o tema. No aspecto profissional o estudo do tema é importante por permitir direcionar 
os profissionais em enfermagem a identificar previamente os sinais sugestivos de depressão 
pós-parto e assim, desenvolver ações preventivas e/ou paliativas para minimizar e tratar os 
sintomas. [8]

Portanto, é aconselhada a utilização de intervenções promotoras de bem-estar materno 
na assistência pré-natal como: identificação precoce dos fatores de risco, estabelecimento da 
relação de confiança entre o profissional e a usuária, preparação para a execução do papel 
materno, identificação da rede de suporte social, incentivo do envolvimento do parceiro no ciclo 
gravídico-puerperal e a cumprimento de visitas domiciliares, especialmente no pós-parto. [9]

A identificação precoce do TM perinatal desde a primeira consulta pré-natal é necessária 
e viável. Isso constitui em aproximarem-se todas as gestantes e voltar à atenção para aquelas 
que apresentam múltiplos fatores de risco. [9]

As mulheres não aceitam estarem doentes, em decorrência dos estigmas relacionados aos 
problemas mentais e a percepção de estarem falhando como mães. É recomendado, ao Brasil, 
assim como para países de baixa e média renda, ampliação dos cuidados de saúde mental por 
meio da APS, atingidos por profissionais de saúde não especializados em saúde mental. [9] .

1Atribuições do enfermeiro diante da puérpera com depressão pós-parto.

O Enfermeiro tem grande relevância na assistência prestada a mulheres em condições de 
depressão puerperal, no que diz respeito à prevenção, identificação, aconselhamento sobre 
fisiopatologia da doença, escuta qualificada e continuidade na reabilitação. [10]

Na prevenção e identificação da patologia, o enfermeiro deve ter conhecimento científico 
acerca da depressão puerperal, onde exista uma avaliação com olhar holístico, reconhecendo 
os fatores de riscos associados, sinais e sintomas, e diante disso deverá haver um encami-
nhamento para o início do tratamento terapêutico, juntamente com o acompanhamento do 
enfermeiro [10]

De acordo com Souza et al., (2018) [3]a assistência de enfermagem não está baseada 
apenas em orientações dos cuidados com o bebê, mas também ao seu autocuidado, refe-
rindo a alimentação, a importância em realizar o descanso e manter o resguardo, evitando 
esforços físicos, estabelecendo a escuta de seus medos e sentimentos. E assim realizando o 
planejamento de cuidado, e fazendo aconselhamento onde sempre exista o empoderamento e 
palavras de reconforto.

O acompanhamento não está restrito apenas para a mulher acometida pela depressão, 
mas também aos familiares. Ressaltando que cada indivíduo possui uma cultura, e suas parti-
cularidades, fazendo-se necessário uma assistência individualizada[10]
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A depressão em toda a sua magnitude é uma condição delicada onde a puérpera se encon-
tra, e por muitas vezes ela não procura ajuda, principalmente se não tiver conhecimentos sobre 
a patologia.

Desde o pré-natal algumas mulheres já iniciam o processo de adoecimento, a gestação 
é considerada como uma crise evolutiva onde é considerado normal alguns comportamentos 
expressados pela gestante, mas que se bem avaliados e observados estão de fato ligados aos 
sinais e sintomas de depressão puerperal. [11]

Na atenção básica o enfermeiro tem uma estratégia que faz grande diferença no acom-
panhamento dessa gestante/puérpera, que são as visitas domiciliares, onde possibilita a uma 
abordagem integral e individual da paciente, fazendo com que se sintam acolhidas e ampara-
das pela equipe de saúde.[12]

Em contrapartida, Meira et al. [11]nos mostra em seu estudo que a equipe de enfermagem 
não estabelece nenhum tipo de estratégia individualizada as pacientes do ESF (Estratégia 
Saúde da Família) oferecendo apenas a escuta as pacientes, grupos de gestante e alguns pro-
fissionais desconhecem instrumentos que possibilitem o rastreio de sinais e sintomas. A seguir 
podemos observar [Figura 4] algumas condutas que devem ser adotadas pelo enfermeiro como 
protagonista do cuidado da gestante/puérpera {NOBREGA et al., 2019} [10]

Quadro de atribuições do Enfermeiro

Atribuições do Enfermeiro

1. Detecção de novos casos; cuidados ao binômio mãe-filho e na dinâmica familiar; fortalecimento da 
amamentação; cuidado transcultural; incentivar a utilização dos serviços de saúde; educação em saúde materna 
sobre esse transtorno.

2. Ações preventivas para a saúde das gestantes e puérperas; reconhecimento da doença; sinais iniciais da 
doença; diagnosticar e encaminhar as famílias para atendimento psicológico; promoção da saúde mental tanto das 
mães, como das crianças e das suas famílias; detecção precoce dos fatores de risco envolvidos na DPP.

3. Devem ser capacitados e qualificados na identificação de traços depressivos e na utilização de instrumentos de 
rastreamento no puerpério imediato favorecendo o acompanhamento posterior nas consultas de revisão puerperal.

4. Identificar e acompanhar possíveis fatores de risco ao desenvolvimento da depressão pós-parto; ações 
preventivas como favorecer o apoio emocional da família, amigos e companheiro, proporcionando segurança à 
puérpera; encaminhamento da mãe com risco elevado para DPP para aconselhamento ou psicoterapia.

5. Escuta qualificada e atenta das clientes, transmitindo-lhes apoio e confiança necessários para que possam 
conduzir com autonomia suas gestações e partos; identificar precocemente sinais e sintomas que evidenciam 
a depressão pós-parto; realizar ações de promoção de saúde mental e ações terapêuticas junto a puérpera; 
conhecer o contexto sócio familiar da gestante; identificar fatores de risco para a DPP.

6. Estratégias de prevenção; rastreamento; uso de escalas na triagem; detecção precoce de sinais preditivos 
de DPP, como a observação da interação da puérpera com seu filho e da comunicação não verbal; diagnóstico 
precoce; oferecer aconselhamento acerca da depressão; ações educativas e/ou de natureza cognitivo 
comportamental junto a puérperas.

7. Garantir um encaminhamento especializado nos casos suspeitos de DPP para diagnostico e conduta; 
rastreamento de sintomas depressivos durante a gestação e pós-parto; amenizar os sentimentos negativos, se 
possível, transformando-os em positivos; encaminhar a um serviço filantrópico com profissionais de saúde mental 
para avaliação e tratamento.

8. Avaliar o estado de humor da puérpera precocemente; identificar sintomas depressivos; diagnóstico precoce; 
planejamento de ações preventivas;
 Triagem adequada; utilizar instrumentos e escalas que auxiliam no rastreamento.

Fonte: NOBREGA et al., 2019 [10]
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3.1.2. CONHECENDO O PUERPÉRIO

O puerpério também é conhecido como pós-parto, consiste no período em que se inicia a 
partir da expulsão placentária, e termina após o corpo retornar ao estado pré-gravídico, podendo 
se estender a mais de seis semanas [13]

Neste período, no organismo ocorrem quedas bruscas de hormônios acarretando alterações 
funcionais nos sistemas tegumentar, endócrino, reprodutor, urinário, hematopoiético, digestivo, 
cardiovascular e respiratório, por estes motivos essas puérperas podem vivenciar momentos de 
grande instabilidade, gerando insegurança em prestar cuidados com o filho, afazeres domésti-
cos e relações familiares.[14]

A afirmativa do Ministério da Saúde de que no período gestacional a mulher está livre de 
ser acometida por doenças psicológicas, por esta fase estar relacionada em um momento de 
realização para muitas mulheres já foi derrubado, onde foi verificado em estudos Americanos 
que a prevalência de transtornos psiquiátricos na fase gravídico-puerperal chega a 29%. E 
ainda dentro desse grupo 14 % das mulheres não recebem o devido tratamento. [15]

A enfermagem frente à prevenção da Depressão Pós-Parto, e em estudos mostram os 
números associados a essa patologia que são assustadores, porém completamente passíveis 
de mudanças, pelo meio de condutas precisas e emergentes. [16]

O enfermeiro tem papel de ênfase tanto na prevenção da DPP, pelo meio de educação em 
saúde, escuta ativa das necessidades maternas e acompanhamento desde o pré-natal, como 
no tratamento, através da identificação precoce, criação de rede de apoio e encaminhamento 
correto.[16]

O enfermeiro do (PSF) Programa Saúde da Família tem grande influência no acompanha-
mento das mulheres acometidas pela depressão pós-parto, pois é ele quem realiza as consultas 
de pré-natal e pós-parto. [11]

Nos primeiros dias pós-parto o profissional deve estar estabelecendo um vínculo de apro-
ximação e segurança com a puérpera, para que exista um acompanhamento efetivo levando-a 
a uma boa recuperação; com habilidades e articulações, conhecimento técnico científico para 
induzi-las ao empoderamento no enfrentamento de adversidades para evitar o quadro chamado 
depressão puerperal.[13]

A enfermagem é a área da saúde com maior contato com o paciente, sendo responsável 
pela prescrição e execução dos cuidados. Alem do mais, o profissional enfermeiro deve estar 
atento aos possíveis sinais patológicos comprovados pelos pacientes, sejam eles físicos ou 
psíquicos. No caso da DPP, é necessário que o enfermeiro saiba identificar, corretamente, a 
sintomatologia da doença, agindo de forma rápida para neutralizar os dados à relação mãe-
-bebê. [16]
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3.1.3.  

Na depressão pós-parto as mulheres sentem sintomas afetivos durante o período  
pós-parto, de 4 a 6 semanas após a parturição. Há maior parte das mulheres relatam sintomas 
compatíveis com baby blues, uma perturbação transitória do humor marcada por labilidade 
de humor, tristeza, disforia, confusão subjetiva e choro. Esses sentimentos, que podem durar 
vários dias, foram atribuídos a rápidas modificações nos níveis hormonais, ao estresse de dar 
à luz e à consciência do aumento de responsabilidade inerente à maternidade. Nenhum trata-
mento profissional é preciso além de orientação e apoio para a nova mãe. [17]

3.1.4 BABY BLUES

Nos primeiros dias após o parto, a puérpera pode sofrer alterações no seu estado de humor 
decorrente das situações vivenciadas antecedentes ao parto, essa condição é denominada 
(Baby Blues, Blues Puerperal, Maternity Blues ou até mesmo Tristeza Materna), pode ocorrer 
do 3º ao 5º dia, e ter remissão rápida. [18]

Segundo o protocolo do Ministério da Saúde [19] o baby blues é classificado com sintoma-
tologia leve a moderada, acometendo cerca de 50 a 80% das mulheres nos primeiros dias após 
o parto.

Os sintomas da condição em baixa intensidade, sendo eles, irritabilidade, crises repentinas 
de choro, episódios de tristeza, e ansiedade. [3]

A sintomatologia em falta de confiança, alterações do humor, dificuldades na amamentação 
e fragilidade. [2]

O estado de tristeza materna se dá por alterações hormonais decorrentes do parto, durante 
a gestação o nível dos hormônios permanece bem elevado, e logo após o parto acontece a 
queda destes, levando a uma espécie de desordem no organismo. [19] [20]

Os autores presentes apoiam a ideia que o Baby Blues é considerado como um fator de 
risco para desenvolver um quadro depressivo, com sintomas mais intensos, podendo trazer 
prejuízo para a mulher, o bebê e ao grupo familiar.
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A Tabela 27-8 diferencia baby blues de depressão pós-parto. [17]

A depressão pós-parto se caracteriza por humor deprimido, ansiedade excessiva, insônia e 
mudança no peso. No princípio ocorrem durante as 12 semanas após o parto. Não há evidência 
conclusiva que indica que o baby blues leve a um episódio subsequente de depressão. [21]

Diversos estudos indicam, no entanto, que um episódio de depressão pós-parto aumenta 
o risco de casos de depressão maior durante a vida. O tratamento de depressão pós-parto 
não é estudado de maneira aprofundada devido ao risco de transmitir antidepressivos aos 
recém-nascidos durante a lactação.

A síndrome é causada por alterações no humor durante a gravidez ou após o nascimento 
do bebê. Esses fatores acontecem com o fato de ter responsabilidade, redução do uso de sexo 
como válvula de escape, menos atenção do esposo e a crença de que a criança é um vínculo 
forçado em um casamento insatisfatório. [17]

A depressão pós-parto é definida como uma situação de tristeza profunda, desolação e falta 
de esperança que pode ter indícios durante a gestação ou no pós- parto, podendo aparecer 
nas primeiras quatro semanas e se intensificar após alguns meses, ela não só compromete o 
organismo como um todo, mas traz grande prejuízo na relação mãe e bebê [22]

A Depressão pós-parto não é um caso novo, o primeiro relato realizado de um fenômeno 
parecido, foi descrito no século V a.C., por Hipócrates, onde descreveu uma mulher em estado 
de perturbação psiquiátrica após seu parto, e foi teorizado que o responsável pelo acometimento 
desta mulher eram os fluidos uterinos que poderiam ter deslocado até o cérebro causando tal 
desordem. [18]

Quando a mulher inicia o puerpério, é fisiológica a queda de hormônios em seu organismo, 
podendo trazer um desarranjo emocional, e se torna normal à presença de cansaço, choro, por 
se tratar de uma nova fase vivenciada por ela, onde se faz necessária a reorganização de sua 
rotina, para inserir um novo integrante, que depende integralmente de seus cuidados [23]
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Existem dois caminhos distintos que tentam explicar a causa da doença, o primeiro é refe-
rente aos fatores biológicos/genéticos, onde durante a gestação há um aumento considerável 
de hormônios reprodutores e estressores e após o parto ocorre uma queda drástica, que leva a 
uma desordem no sistema, gerando a hipótese de ser este um responsável por sinais e sintomas 
depressivos, essa pressuposição tem base de estudos observacionais, onde foi verificado traços 
depressivos pela instabilidade hormonal verificada em outras fases da vida da mulher. [24] [25]

Outro caminho que pode nos levar a uma segunda hipótese de causas de DPP, seriam 
os aspectos psicossociais, onde faz-se uma análise de eventos vivenciados na vida, onde 
deixaram traumas, ou grande sofrimento emocional, como perda materna, ausência de apoio 
paternal, gravidez indesejada ou não planejada, gravidez na adolescência, multiparidade, difi-
culdades na amamentação gerando uma sensação de incapacidade como mulher, trabalho de 
parto traumático, e também aspectos socioeconômicos [ 18]; [25];[24]

A depressão puerperal tem aspectos parecidos com os demais tipos de depressão, dessa 
forma a equipe de enfermagem deve obter um olhar criterioso na avaliação das condições 
dessa puérpera, avaliando o nível de estresse psicológico, as mudanças fisiológicas ocorridas, 
o contexto social e cultural [26]

Na gestação o periódo perinatal abrange até 1 ano após o nascimento, é momento de vulne-
rabilidade aos transtornos mentais, sobretudo às doenças afetivas e aos transtornos ansiosos. 
O transtorno depressivo é o transtorno mental mais repetido na gestação. Contudo, somente 
uma em cada cinco gestantes deprimidas procura algum tratamento. A decisão de iniciar ou 
continuar o tratamento durante a gestação deve ser tomado em conjunto com a paciente, seu 
parceiro e o obstetra devido.

A) risco do feto de exposição ao medicamento;

b) risco da doença não tratada para a mãe e para o feto;

c) risco de recaída associada à remoção de um tratamento de manutenção. [27]

 No diagnóstico de uma gestação há muitos sintomas (cansaço, letargia, labilidade emocio-
nal, mudança de apetite, redução do desejo sexual, distúrbios de sono) são comuns à depressão 
e à gestação, impedindo o diagnóstico. As particularidades clínicas da depressão na gestação 
são idênticas às de outros períodos da vida da mulher. Sintomas como anedonia, sentimentos 
de culpa e desesperança, falta de interesse pela gestação, baixa autoestima e pensamentos de 
suicídio sugerem uma condição psiquiátrica que precisa de ajuda. [27]

Os principais fatores de risco para doenças psiquiátricas na gestação são a história prévia, 
secundados por história familiar de doença psiquiátrica, abortos anteriores, natimortos ou mal-
formação fetal, eventos estressantes e fatores socioeconômicos – ausência de suporte familiar 
e social, gestação não planejada (especialmente, em jovens), história de violência doméstica 
e uso de álcool e drogas. A depressão materna interfere na unidade familiar, compromete o 
vínculo afetivo entre mãe e bebê pode ter impulso profundo no desenvolvimento infantil. [27]
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O ligamento afetivo entre mãe e bebê inicia na gestação, cresce e é transferido ao bebê após 
o nascimento. A Tabela 1 resume os riscos de comprometimento da gestação e do desenvolvi-
mento do feto associados à depressão e à ansiedade patológica. Suspensão da medicação A 
maior parte das gestantes em tratamento para transtornos depressivos e ansiosos descontinua 
a medicação quando se descobre grávida, causando a recaída na maioria – 68% das pacientes 
recaíram após descontinuarem o tratamento antidepressivo próximo à concepção. [27]

Fonte: Davalos et al., 2012; chaudron, 2013 .[28]

1.1.6  O QUADRO ABAIXO, DISPONIBILIZADO NO CADERNO DE 
ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (2013) 
[19], REPRESENTA BEM A DIFERENÇA ENTRE OS ESTADOS DE 
ADOECIMENTO DA PUÉRPERA.

 Figura 1- Quadro: Diferença dos sofrimentos mentais puerperais.
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Figura 1- Fonte: Caderno de Atenção ao pré-natal de baixo risco.[29]

3.1.7 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS

Não existe uma etiologia que comprove de fato as causas que levam a mulher desenvolver 
a depressão puerperal, os estudos desenvolvidos são tanto de bases genéticas, como também 
endócrinas e psicossocial, mas nenhum destes foi concluído e comprovado. [25]

Os principais fatores dos riscos associados à depressão puerperal estão relacionados a 
condições socioeconômicas, mães solteiras, falta de apoio paternal ou familiar, histórico de 
trauma em trabalho de parto, tentativas de abortamento, rejeição a gestação e a não efetivação 
da amamentação. [20]

Um fator de predisposição para depressão puerperal é ter tido depressão em alguma outra 
fase da vida, fatores hereditários e obstétricos que possam envolver a saúde mental da mãe 
acarretando um quadro depressivo. [30]

Baixa escolaridade, violência doméstica, baixa idade materna, e situações relacionadas ao 
recém-nascido (RN), como doenças genéticas, má formação, prematuridade, são fatores de 
riscos [31]

Em estudo Nascer, desenvolvido no Brasil, retrata que em 26% das mães foi detectado 
depressão pós-parto entre 6 a 18 semanas após o parto, especificamente as que são de cor 
parda, indígenas, com baixa condição socioeconômica, gravidez não desejada e não planejada, 
ausência do apoio paterno, maus tratos no trabalho de parto. É sabido que a depressão pós-
-parto tem influencias extremamente negativas no desenvolvimento do bebê, podendo trazer 
consequências em seu desenvolvimento [32] [33]

O enfermeiro como educador em saúde tem conhecimento científico para atuar diretamente 
na prevenção e reabilitação destas pacientes, desenvolvendo medidas e estratégias a serem 
aplicadas juntamente com a equipe multidisciplinar [2]
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Durante a gestação e o pós-parto tem aumentado o número de recaída de depressão maior 
durante a gestação que interrompem o tratamento. Portanto, a maioria das mulheres necessita 
continuar com a medicação durante a gravidez e o pós-parto. É desconhecido o impacto no 
tratamento durante o desenvolvimento do bebê. Não há aumento do risco de malformação 
congênita maior após a exposição à ISRSs [Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina 
(ISRS ou SSRI) são uma classe de fármacos usados no tratamento de síndromes depressivas, 
transtornos de ansiedade e alguns tipos de transtornos de personalidade] durante a gravidez, 
logo, o risco de recaída em depressão, quando uma gestante recente interrompe o uso de 
ISRSs, é várias vezes mais elevadas do que o risco ao feto de exposição ao medicamento. [17]

3.1.8  SEGURANÇA DO USO DE PSICOFÁRMACOS NA GESTAÇÃO E NA 
LACTAÇÃO

ANTIDEPRESSIVOS
ISRSs

PRIMEIRO 
TRISMESTRE DA 

GRAVIDEZ
PERÍODO NEONATAL LACTAÇÃO

FLOXETINA +++ ++ ++

SERTRALINA ++ ++ +++

CITALOPRAM ++ ++ ++

FLUVOXAMINA ++ ++ ++

PAROXETINA ++ ++ +++

ESCITALOPRAM ++ ++ ++

ADTs +++ ++ ++

OUTRAS ANTIDEPRESSIVOS
BUPROPIONA + + +

VENLAFAXINA + + +

DULOXETINA + + +

NEFAZODONA + + +

MIANSERINA + + +

MIRTAZAPINA + + +

IMAOs - - -

ESTABILIZADORES DO HUMOR
LÍTIO ++ ++ -

CARBAMAZEPINA - - ++

ÁCIDO VALPROICO - - ++

OUTROS ANTICONVULSIVANTES

LAMOTRIGINA - - -

GABAPENTINA + + +

OXCARBAZEPINA - + +

TOPIRAMATO - - -

BENZODIAZEPÍNICOS
DIAZEPAM -

CLONAZEPAM -
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LORAZEPAM +

ALPAZOLAM +

ANTIPSICÓTICOS
FENOTIAZINAS

CLOPROMAZINA ++ ++ ++

FLUFENAZINA + + -

TRIFLUOPERAZINA + + -

TIORIDAZINA - - -

LEVOMEPROMAZINA + + +

BUTIROFENONAS

HALOPERIDOL +++ +++ ++

OUTROS ANTIPSICÓTICOS
RISPERIDONA - - +

OLANZAPINA ++ ++ ++

CLOZAPINA ++ ++ -

QUETIAPINA + + +

SULPIRIDA + + -

ARIPIPRAZOL + + -

++++ ESTUDOS CONTROLADOS ASSEGURAM O USO.
+++ ESTUDOS DE CASOS ASSEGURAM O USO.
++ RELATOS DE CASOS ASSEGURAM O USO.
+ POUCOS RELATOS DE CASOS ASSEGURAM SEU USO.
- USO DEVE SER EVITADO, EVIDÊNCIAS DE DANO.

 
CORDIOLI (2011) [34]

Sabe-se que o quadro depressivo não traz danos apenas a saúde da mãe, mas acarreta 
consequências ao desenvolvimento da criança [30]. Durante este distúrbio, geralmente ocorre 
o afastamento da mãe com o bebê, dificultando o vínculo afetivo entre eles.

De acordo com as diretrizes de Amamentação do Ministério da Saúde [35] a amamentação 
não está baseada apenas no ato de nutrir uma criança, mas uma vez que ela seja executada 
de forma prazerosa, a troca de afeto entre eles, contribui para o desenvolvimento cognitivo, 
segurança, autoconfiança do bebê.

As mulheres acometidas pela depressão pós-parto tendem a se recluir socialmente e muitas 
vezes acabam interrompendo o processo de amamentação com o agravo dos sintomas, ou até 
mesmo nem o inicia, rompendo o vínculo afetivo que o ato de amamentar proporciona [2]

Quando é referenciado o vínculo profissional e paciente, é com objetivo de estabelecer uma 
assistência onde exista um acolhimento qualificado, possibilitando que essa puérpera tenha uma 
liberdade de expressão, sanando dúvidas, medos, desse processo de grande vulnerabilidade [3]
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Muitas vezes a assistência de enfermagem prestada à mulher no período puerperal, con-
siste em orientações do cuidado com o recém-nascido, amamentação, cuidados com a ferida 
operatória em caso de cesariana ou em caso de episiotomia, deixando de existir uma anam-
nese que transcende os aspectos fisiológicos e biológicos, não dando relevância ao estado, 
biopsicossocial [3]

3.1.9 -  DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS ENFERMEIROS NA 
ASSISTÊNCIA PRESTADA À PUÉRPERA COM DEPRESSÃO 
PÓS-PARTO

Os profissionais de saúde, vivenciam um ambiente laboral onde estão expostos ao 
estresse constante, sobrecarga no trabalho, extensas jornadas de plantões, locais insalubres e 
isso muitas vezes pode interferir no desempenho das tarefas executadas no ambiente hospita-
lar. [20]

O profissional de saúde está exposto muitas vezes a uma grande demanda de trabalho, isso 
faz com que a assistência que deveria ser prestada ao paciente torna-se incompleta, também 
devemos levar em consideração que muitos deles não têm conhecimento suficiente acerca da 
doença. [36]

Quando existe uma falta de conhecimento do profissional de enfermagem, a assistência 
prestada torna-se deficiente, impossibilitando desenvolver promoção da educação em saúde. 
Deve-se investir no reconhecimento da doença, buscando um planejamento do cuidado, reper-
cutindo positivamente no vínculo entre mãe e filho, prevenindo problemas que a criança possa 
desenvolver na fase adulta.[20]

A equipe de enfermagem utiliza o roteiro das diretrizes disponibilizados pelo Ministério da 
saúde, nas consultas de pré-natal e no pós-parto, onde o material referente a saúde mental da 
mulher é insuficiente e não oferece estratégias para serem implementadas na rotina clínica. [11]

Em contrapartida referência de que a escala de depressão pós-parto de Edimburgo 
(Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) como ferramenta de triagem para avaliar 
os sinais e sintomas da depressão puerperal . É uma escala de auto avaliação, composta por 
10 enunciados, que tem pontuação de 0 a 3, que podem representar elevada intensidade dos 
sintomas, ou baixa intensidade. A soma total das questões equivale a 30, e um sinal de alerta 
indicando sintomas e sinais de depressão pós- parto é igual ou superior a um score 12 [19] [37]
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3.2.0 ANEXO A

Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS)

Fonte: TEMOTEO et al 2018 [4]

O enfermeiro deve construir um vínculo de confiança com a puérpera, pois dessa forma 
possibilita uma maior honestidade na resposta do questionário, possibilitando uma análise de 
dados verídicos, e um cuidado terapêutico eficaz, e é importante ressaltar a importância da 
família, grupo de apoio no processo terapêutico, mostrando para a puérpera que existe apoio e 
compreensão do quadro vivenciado por ela, tornando-a confiante. [18]

Na atenção primária o enfermeiro tem maior possibilidade de alcançar um volume de ges-
tantes para prevenir o quadro depressivo, pois ele é o protagonista das consultas de pré-natal, 
mantendo um contato contínuo (LEONIDAS et al.,2016).[38] Por isso se faz necessário que ele 
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tenha conhecimento sobre a doença, e trabalhe dentro dos grupos de gestante a respeito do 
conceito, sinais e sintomas, pois uma vez que estas mulheres conhecem sobre a doença, se 
torna mais fácil enfrentá-la.

METODOLOGIA

Ao abordar a depressão pós-parto (DPP), é necessário percebê-la de forma simplificada, 
uma vez que a gestação é uma fase que ocorrem grandes mudanças fisiológicas, psicológicas, 
familiares e sociais. Para muitas mulheres o processo de evolução da gravidez se torna árduo, 
é neste momento que ocorrem diversas alterações físicas devidas ao estado gravídico [1]

Por isso a necessidade de estudo sobre a temática e com isso a possibilidade de desenvol-
ver diretrizes facilitadores de identificação do problema.

Assim, para o presente estudo será realizada pesquisa de revisão literária cientifica entre 
os anos de 2013 a 2020 sobre a atuação assistencial da equipe de Enfermagem na prevenção 
da depressão à gestante, parturiente e puérpera em banco de teses e dissertações, na base 
de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura latino-americana em Ciências 
de Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Service da National Library of Medicine 
(PubMed) e Google Acadêmico, utilizando palavras-chave como, depressão pós-parto; assis-
tências de enfermagem; prevenção, além de pesquisa em portarias, diretrizes desenvolvidos 
pelo Ministério da Saúde.

Também será utilizada a estratégia População, Fenômeno de interesse e Contexto (PICO) 
para a elaboração da questão norteadora, além de ser um guia para a coleta de dados e a 
extração de informações.

Nesta revisão, População (P) abrangerá mulheres no período perinatal; o Fenômeno de 
interesse (I), a ocorrência de TMC e SD, e o Contexto (Co), a ocorrência dos fenômenos glo-
balmente nos últimos 7 anos. [39]

Foram analisados 22 estudos, com abordagens diferentes, sendo 21 na língua portuguesa 
e 1 em língua inglesa. Foi realizado um levantamento dos assuntos abordados correspondentes 
aos objetivos geral e específicos sendo eles Fatores de riscos de base biopsicossociais, hormo-
nais e genéticos. Atuação do enfermeiro abordando as dificuldades e suas atribuições, uso do 
instrumento para auxiliar na percepção dos sinais e sintomas, a importância do conhecimento 
da equipe de enfermagem sobre a patologia e etiologia da doença, abordagem do pré-natal, 
consequências para o desenvolvimento do RN (recém-nascido) e a abordagem do baby blues. 
Na figura 3, constam os resultados obtidos, sendo 20 estudos que correspondem aos fatores 
biopsicossociais, 9 de base genética e hormonais, 16 sobre a atuação do enfermeiro, suas atri-
buições e dificuldades, 11 referente ao uso da Escala de Depressão pós-parto de Edimburgo, 
12 enfatiza a importância de o enfermeiro ter conhecimento sobre a patologia e as possíveis 
etiologias relacionadas ao quadro da doença, 14 abordam que as consultas de pré-natal são 
essenciais para o enfermeiro trabalhar com as gestantes/puérperas medidas educativas vol-
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tadas para sua saúde, mental, social e familiar. Sabe-se que a depressão pós-parto causa 
um prejuízo no desenvolvimento do bebê se a mãe não receber um tratamento adequado, esse 
problema é relatado em 18 estudos. O baby blues conhecido também com blues puerperal, é 
descrito em 12 estudos. Sendo assim o gráfico abaixo demonstram em porcentagem os valores 
expressos.

Figura 4 - Prevalência dos temas abordados nos artigos utilizados

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou aprofundar em um tema, que não é tão discutida e dada rele-
vância a qual realmente representa, muito mulheres estão adoecidas e nem se quer se dão conta 
disso, foi possível verificar o conhecimento dos profissionais de saúde a respeito da doença, suas 
ações diante da questão imposta com a paciente. O enfermeiro enquanto educador em saúde 
tem base científica, para avaliar e identificar os sinais e sintomas de depressão pós-parto. Mas 
o que vimos nos estudos é profissional que estagnaram seus conhecimentos, fazendo com 
que a assistência prestada por eles se tornasse deficiente, trazendo prejuízo para a paciente, 
que não recebeu o devido cuidado a qual necessitava. Muitas dessas pacientes até planejam 
sua gestação, mas no decorrer do processo, podem ocorrer diversas alterações inesperadas, 
gerando frustração, e nós como profissionais devemos ter empatia no atendimento e escuta 
qualificada das mesmas, pois o estado depressivo como vimos, desestrutura todo um vínculo 
social. Os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde trazem um embasamento no 
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assunto, mostrando quais os tipos de transtornos mentais puerperais, fatores de riscos associa-
dos, patogênese, manifestação clínica, instrumento de triagem, tipos de tratamentos, e formas 
de prevenção. Todas as mulheres estão susceptíveis a desenvolver o quadro depressivo, esse 
fato se dá pela doença ser multifatorial e não ter uma etiologia pré-estabelecia, independente 
da aquisição financeira, grupo de apoios ou pré-disposição a doenças mentais. Concluindo 
assim que os objetivos do presente estudo foram alcançados.
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11.  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA GESTANTES 
USUÁRIAS DE ÁLCOOL E/OU TABACO

Adaene Alves Machado de Moura
Sandra Cristina Pillon

Ana Carolina Guidorizzi Zanetti
Amanda Heloisa Santana da Silva

RESUMO
O consumo de álcool e/ou tabaco por gestantes é considerado um grave problema de 

saúde pública, com repercussões negativas para a saúde materna, fetal e infantil. Ao revisar as 
evidências disponíveis na literatura, foi desenvolvido um protocolo com o objetivo de nortear a 
assistência de enfermagem ofertada para gestantes usuárias de álcool e/ou tabaco. Espera-se 
que este protocolo possa auxiliar na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem 
destinada a esta população, e na promoção da prática baseada em evidência.

1. Introdução

O consumo de álcool e/ou de tabaco durante a gestação é considerado um grave problema 
de saúde pública. Estima-se que, 9,8% das gestantes no mundo consomem bebidas alcoólicas1 
e 1,7% usam tabaco (52,9% das mulheres que fumam diariamente continuam a fumar durante 
a gravidez).2 No Brasil, estudos conduzidos em 2017 mostraram uma prevalência estimada de 
consumo de álcool durante a gestação de 15,2%.1,3 Já em relação à prevalência do consumo de 
tabaco, uma investigação evidenciou que 16,1% das mulheres brasileiras relataram tabagismo 
pré-gestacional, 9,6% relataram fumar em algum momento da gravidez, e 6,8% relataram fumar 
durante toda a gestação.4 Esses dados revelam um panorama preocupante devido ao impacto 
que essas substâncias podem ocasionar na saúde materna, fetal e infantil.

Estudos apontam que o uso de álcool, mesmo em baixa quantidade, está relacionado ao 
aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer, sintomas de abstinência de álcool 
no recém-nascido e problemas no neurodesenvolvimento.5-11 Outras consequências identifi-
cadas são os transtornos do espectro alcoólico fetal (TEAF), que incluem quatro entidades 
diagnósticas: transtorno do neurodesenvolvimento relacionado ao álcool, defeitos congênitos 
relacionados ao álcool, a síndrome alcoólica fetal (SAF) e a SAF parcial.12 A SAF é o diag-
nóstico mais grave entre os TEAF, e engloba problemas relacionados a vários aspectos da 
saúde da criança, tanto física, quanto mental, repercutindo por toda a vida.7,13-15 Estima-se que, 
mundialmente, uma em cada 13 mulheres que consumiram álcool durante a gravidez teve um 



11. Assistência de enfermagem para gestantes usuárias de álcool e/ou tabaco

194

filho com transtorno do espectro alcoólico fetal.12 Por outro lado, uma em cada 67 mulheres que 
consumiram álcool durante a gravidez pode ter um filho com SAF.1

Em relação ao tabaco, estudos apontam que o consumo ativo e a exposição passiva à 
nicotina durante a gestação estão associados a desfechos negativos, tais como o descola-
mento prematuro da placenta, placenta prévia, aborto espontâneo, malformações fetais, parto 
prematuro, baixo peso, menor estatura ao nascer, transtornos mentais, problemas pulmonares 
e aumento da morte súbita após o nascimento.10,16-20

Entretanto, apesar das repercussões negativas do uso de álcool e tabaco na gestação, há 
barreiras que dificultam a realização de intervenções de enfermagem para melhorar a assis-
tência oferecida às gestantes com o uso dessas substâncias psicoativas. As barreiras estão 
relacionadas à falta de conhecimentos formais, treinamentos e condições precárias de trabalho 
(por exemplo, tempo limitado e escassez de recursos). Neste sentido, para a oferta de uma 
boa assistência, é imprescindível qualificação profissional em termos de conhecimento e bom 
uso de instrumentos de rastreamento, intervenções breves e opções de tratamento às gestan-
tes.21,22 Cabe ressaltar que a qualificação do cuidado pode diminuir o sofrimento da família e 
reduzir gastos relacionados à assistência à saúde.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um protocolo sobre os cuidados 
de enfermagem para gestantes usuárias de álcool e/ou tabaco, com a finalidade de garantir 
segurança e respaldo aos enfermeiros em suas práticas assistenciais para o manejo adequado 
deste problema de saúde, sobretudo, durante o pré-natal. Para sustentar a prática baseada 
em evidência e atingir o objetivo proposto, foi realizada uma ampla revisão de literatura sobre 
a temática.

2.  Diretrizes para a assistência de enfermagem às gestantes 
usuárias de álcool e/ou tabaco

 Neste protocolo estão descritos os elementos-chave para nortear o cuidado de enfermagem 
às gestantes usuárias de álcool e/ou tabaco. A assistência de saúde deve envolver a família 
da gestante, e abranger o planejamento familiar e todas as fases do ciclo gravídico-puerperal. 
É importante salientar que o cuidado deve ser individualizado e centrado nas necessidades de 
cada gestante e família.

 2.1. PLANEJAMENTO FAMILIAR

 A maioria das mulheres com padrões de consumo de risco de substâncias psicoativas 
antes da gravidez pode continuar com esses comportamentos quando engravida,2 e a vivência 
de uma gestação indesejada também pode contribuir para o consumo de substâncias.4,23 Nessa 
direção, é importante destacar que o cuidado de enfermagem deve ter início antes mesmo da 
concepção, por meio de consultas de planejamento familiar ou preconcepção; e atividades de 
rastreio e prevenção do uso de substâncias no período pré-gestacional. Muitas pessoas não 
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têm o conhecimento que essas consultas são fornecidas nas unidades de saúde. Assim, é 
importante que os enfermeiros e agentes comunitários de saúde divulguem tais ações, visando 
aumentar o número de indivíduos que buscam orientações para engravidar ou para prevenção 
da gravidez.24

2.2.  RASTREIO DO USO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS ENTRE GESTANTES

 O enfermeiro é um profissional chave na identificação e monitoramento do uso de subs-
tâncias durante as ações de planejamento familiar e no período gravídico-puerperal. Todas as 
gestantes devem ser avaliadas sobre o histórico e uso atual de substâncias, principalmente na 
primeira consulta do pré-natal, bem como em todos os atendimentos subsequentes.25 Ademais, 
é importante que o enfermeiro questione sobre o consumo de substâncias psicoativas na vida e 
em gestações anteriores, bem como avalie se a gestação atual foi planejada. Estudos apontam 
que o consumo de risco de bebidas alcoólicas e o tabagismo foram associados a uma gravidez 
não planejada.4,23

Para que a identificação (rastreamento) seja efetiva, há necessidade de entender que ges-
tantes tendem a minimizar ou negar o consumo de substâncias por receio de represálias.26 Por 
isso, os profissionais devem estar atentos a estes importantes detalhes: explicar o objetivo e a 
importância da avaliação; realizar o atendimento em ambiente adequado e assegurar o sigilo 
das informações; estabelecer uma relação de confiança; tranquilizar a gestante sempre que 
possível; e manter uma postura sem julgamentos de valores e preconceito. Durante o atendi-
mento, é necessário abordar esse tema de forma adequada, por exemplo, ficar atento com a 
forma como vai questionar o uso de substâncias, a entonação de voz, e o olhar. Lembre-se, 
muitas gestantes se sentem envergonhadas ao falar sobre essa temática e muitas têm receio 
de perder a guarda dos filhos.27 Além disso, gestantes podem consumir álcool e/ou tabaco no 
primeiro trimestre sem saber que estão grávidas. Caso isso tenha ocorrido, a pessoa e sua 
família pode ficar receosa e com medo das consequências. É importante orientar a gestante 
explicando a importância de se manter abstinente, pois não há uma quantidade de consumo 
que garanta segurança. Outro cuidado importante é evitar perguntar sobre o consumo em um 
contexto isolado; uma sugestão é questionar sobre o envolvimento em atividades sociais, fato-
res estressores, e incluir perguntas sobre o uso de substâncias dentro de outros contextos do 
cotidiano.

Para que haja uma maior instrumentalização, a utilização de escalas padronizadas é muito 
útil para avaliar o consumo de álcool, tabaco e outras substâncias durante o planejamento 
familiar, gestação e puerpério (Quadro 1).27-36
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Quadro 1. Instrumentos para identificação do uso de álcool, tabaco e outras substâncias.

Nome da escala Objetivo

ASSIST (OMS) Este instrumento contém oito questões que permitem a identificação do 
consumo de nove classes de substâncias psicoativas (tabaco, álcool, 
cannabis, cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes, alucinógenos e 
opiáceos): avalia o uso na vida e nos últimos três meses; e os problemas 
relacionados ao consumo dessas substâncias. Os resultados classificam 
a gravidade do consumo de acordo com a necessidade de intervenção 
(nenhuma intervenção, intervenção breve e intervenção intensiva).

AUDIT-C Este instrumento é composto por três questões que avaliam a 
frequência, a quantidade e o uso em binge (6 ou mais doses em um 
período curto de tempo) de álcool.

CRAFFT/CESARE É composto por três questões de triagem (Parte A) e seis questões para 
avaliação do uso de substâncias por adolescentes (Parte B).

T-ACE Este instrumento é bastante curto e de rápida aplicação, e avalia o uso 
de álcool durante a gestação. É composto por quatro perguntas que 
identificam informações como: tolerância; conflitos devido ao consumo 
de álcool; e avaliam a percepção sobre a necessidade de cessar o uso 
de álcool, bem como a persistência do consumo e a dependência.

Nota: ASSIST/OMS: Questionário para triagem do uso de álcool, tabaco e outras substâncias; AUDIT-C/OMS: Alcohol 

Use Disorder Identification Test - Consumption; CRAFT: acrônimo de Car (carro), Relax (Relaxar), Alone (sozinho), 

Forget (esquecer), Family/Friends (família/amigos), Trouble (problema); T-ACE: acrônimo para: Tolerance (tolerância), 

Annoyed (aborrecimento), Cut down (redução) e Eye-opener (olhos abertos).

Fonte: Adaptado de Bush et al. (1998); Knight et al. (1999); Sokol, Martier e Ager (1989); WHO ASSIST Working Group 

(2002).

Posteriormente à avaliação do consumo de substâncias, por meio dos dados avaliados, um 
feedback deve ser realizado, com as informações sobre a pontuação final do questionário, bem 
como orientações de que o consumo de substâncias, em qualquer quantidade, repercute de 
forma negativa na saúde materna-fetal-infantil. Destaca-se que no Brasil, há muitas subnotifi-
cações do uso de substâncias em gestantes, em diversos serviços de saúde e independente-
mente do nível de complexidade da assistência, pois poucos serviços utilizam em suas rotinas 
instrumentos de triagem; há escassez de recursos para exames laboratoriais ou testes rápidos 
de rastreio; e falta profissionais treinados para essa abordagem.37

A gestação é um momento muito propício e de alta probabilidade para a redução/cessação 
do uso de álcool e o tabagismo. Muitas gestantes interrompem espontaneamente o uso de 
substâncias após a descoberta da gravidez. Entretanto, para o grupo com maior dificuldade 
de cessar o uso, o enfermeiro pode ser um agente facilitador no processo de mudança. Nesse 
sentido, todas as gestantes, mesmo as que relatam que são abstinentes de álcool e/ou tabaco 
(inclusive fumo passivo), devem ser orientadas sobre os riscos (maternos e fetais/infantis) que 
podem ser evitáveis na gestação (altamente recomendado).36
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2.3. AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO

 Outro aspecto importante no cuidado em enfermagem para gestantes é avaliar os fatores 
de risco e proteção para o uso de álcool e tabaco. Para essa avaliação, os profissionais de 
enfermagem devem estar atentos às características e/ou comportamentos que contribuem para 
o consumo durante a gravidez. A identificação desses fatores pode contribuir para o planeja-
mento de estratégias de enfrentamento, modificações de comportamentos e intervenções para 
a cessação do uso dessas substâncias, pois podem atuar como facilitadores ou inibidores deste 
processo e, assim, são importantes para o planejamento da assistência de enfermagem.

 Destaca-se que o uso de tabaco pelo(a) parceiro(a), por exemplo, consiste em um fator 
de risco para a manutenção do tabagismo durante a gestação e aumenta a exposição ao fumo 
passivo. Outros fatores como o baixo nível educacional,4,38 o uso de outras substâncias como 
a cannabis38 e álcool,4,11 e ter mais filhos4 também estão relacionados ao aumento do risco de 
consumo de tabaco na gestação. Em contrapartida, os fatores relacionados a cessação do 
uso de tabaco são: residir com companheiro(a); morar com pessoas não fumantes; maior nível 
educacional e econômico; baixa exposição ao fumo passivo; baixa dependência de cigarro; 
atenção pré-natal adequada percebida; primiparidade; não ter depressão; e não vivenciar 
estresse elevado durante a gestação.4,39

Quanto ao álcool, a maior quantidade e a frequência de consumo antes da gestação, e a 
exposição a estressores, como abuso ou violência, foram associados ao consumo durante a 
gestação.40 Desse modo, a avaliação do ambiente familiar e possíveis estressores é funda-
mental para o planejamento do cuidado em saúde a ser ofertado a esta população. Além disso, 
um fator de risco importante são os mitos relacionados ao consumo de álcool na gravidez. 
Atualmente, ainda há muitas crenças populares de que o consumo de algumas bebidas alcoóli-
cas não prejudica a saúde do feto, como o vinho e a cerveja “preta”, por exemplo. Dessa forma, 
promover um diálogo com as gestantes para entender melhor as crenças populares que estão 
envolvidas no consumo, e proporcionar evidências, de forma clara e de fácil entendimento, que 
todos os tipos de bebidas alcoólicas na gestação são prejudiciais,41 é essencial. A participação 
da família é um recurso importante para tais orientações e desmistificação de conceitos inapro-
priados acerca desse consumo.41-44

 Assim, ao considerar o papel da família no processo de cessação do comportamento de 
fumar e do uso de bebidas alcoólicas, o enfermeiro pode munir-se de ferramentas, como geno-
grama e ecomapa, para compreender os processos familiares e possíveis barreiras para as 
mudanças de comportamento em relação ao uso de substâncias na gestação. O genograma 
é um recurso que auxilia na obtenção de informações sobre a estrutura interna da família, 
como, por exemplo, pessoas que moram com a gestante, composição da família, presença de 
problemas sociais e de saúde, e o histórico familiar de uso de substâncias. O ecomapa, por sua 
vez, auxilia na identificação de relações dos membros da família com outras fontes de suporte e 
recursos disponíveis na comunidade, tais como serviços de saúde, grupos de apoio, atividades 
de trabalho e lazer, e relações com a família extensa.45 Essas duas ferramentas também são 
relevantes para fortalecer o vínculo e a comunicação entre enfermeiro, gestante e família.
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Entender as razões pelas quais muitos indivíduos mantêm o consumo de álcool e/ou tabaco 
durante o período gestacional é imprescindível. Frente às adversidades do cotidiano, muitos 
buscam um desfecho positivo relacionado à substância de escolha, como redução de fadiga e 
estresse.46 Outro aspecto importante é o déficit de informações e conhecimentos da população 
sobre os riscos que envolvem o uso de drogas durante a gestação para a saúde do binômio 
mãe-bebê; treinamento precário ou inexistente ofertado para os profissionais de saúde acerca 
das estratégias de intervenções breves voltadas às gestantes usuárias de drogas; ausência 
protocolos de triagem e identificação de gestantes usuárias de álcool e outras drogas (neces-
sidade de orientações mais abrangentes voltadas a todos os usuários do sistema de saúde, de 
forma clara, simples e com qualidade); deficiências na rede de saúde para o encaminhamento 
de gestantes usuárias de álcool, tabaco e outras drogas; e planejamento familiar limitado.24

2.4.  ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA CESSAÇÃO DO TABAGISMO 
E CONSUMO DE ÁLCOOL DURANTE A GESTAÇÃO

Uma vez identificadas as gestantes que fazem uso de alguma substância psicoativa, o 
enfermeiro pode utilizar diferentes estratégias para desenvolver ações de educação em saúde 
para a gestante e sua família. Assim, o profissional pode informar a gestante sobre os riscos 
da exposição ao tabaco de álcool durante a gestação (Quadro 2), bem como oferecer apoio 
baseado em evidências para a cessação do consumo de álcool e/ou tabaco durante e após a 
gravidez. Por mais que a cessação do consumo de substâncias no primeiro trimestre de ges-
tação seja mais benéfica, os indivíduos devem ser orientados a interromper o uso em qualquer 
momento da gestação. Para isso, os profissionais de saúde, sobretudo, enfermeiros, devem 
fornecer apoio, suporte e orientações claras, desde a primeira consulta, para que se obtenha 
êxito.47 A utilização de materiais educativos, tais como cartilhas, livretos e vídeos, durante os 
atendimentos, pode auxiliar no aconselhamento à gestante e sua família sobre as implicações 
do uso de substâncias durante à gravidez.

Outras abordagens voltadas para o aconselhamento, tais como as intervenções breves, e 
a técnica dos 5A’s podem ser úteis no cuidado oferecido para essa população. No Quadro 3 
está apresentada uma síntese sobre os elementos-chave para a assistência de enfermagem às 
mulheres e outros indivíduos perinatais. Além disso, campanhas educativas públicas voltadas 
para conscientização de gestantes, família e população geral sobre o risco do consumo de 
álcool e tabaco durante a gravidez também podem ser ferramentas importantes para encorajar 
a abstinência do uso de substâncias nesse período.
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Quadro 2. Síntese das complicações decorrentes da exposição ao álcool e tabaco durante 
a gestação.

Álcool

Complicações para a saúde materna: Síndromes associadas à placenta (como 
descolamento prematuro, pequeno para a idade gestacional, pré-termo ou natimorto), 
aborto espontâneo e parto prematuro.
Complicações para a saúde fetal e infantil: Restrição de crescimento intrauterino, 
natimortalidade, anomalias estruturais fetais (renais, cardíacas, craniofaciais e outras 
malformações), prejuízos cognitivos e comportamentais na infância (desatenção, 
desenvolvimento de transtornos mentais, disfunções na memória, entre outros) e 
transtornos do espectro alcoólico fetal (como a síndrome alcoólica fetal) que inclui 
alterações graves como prejuízos cognitivos; disfunções na memória, atenção e 
comunicação; déficits neuropsicológicos; anomalias físicas; distúrbios do sono; e 
problemas comportamentais (hiperatividade, impulsividade e outros), visuais e auditivos. 
Não há cura para os transtornos do espectro alcoólico fetal, entretanto o tratamento 
precoce pode melhorar o prognóstico da criança.

Tabaco

Complicações para a saúde materna: Risco aumentado de complicações obstétricas 
(descolamento prematuro da placenta; placenta prévia; aborto espontâneo; parto 
prematuro); comprometimento da saúde psicológica materna; e deficiências de 
micronutrientes.
Complicações para a saúde fetal e infantil: Menor circunferência da cabeça; 
prematuridade; baixo peso ao nascer; malformações congênitas; natimortalidade; morte 
neonatal; aumento do risco de morte súbita na infância; câncer na infância; deficiências 
visuais; déficits auditivos; problemas respiratórios (asma, infecções no trato respiratório, 
distúrbios de sibilância); síndrome metabólica; problemas de comportamento; transtorno 
de conduta, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, baixo desempenho acadêmico 
e prejuízo cognitivo.

Fonte: Adaptado de Aliyu et al. (2011); Dejong, Olyaei, e Lo (2019); Gould et al. (2020); Salihu et al. (2011); Zhou et 

al. (2014).

Salienta-se que se deve garantir o direito dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
de receber informações preventivas baseada em evidência, bem como identificação, trata-
mento, suporte e acompanhamento, respeitando a integridade e autonomia das gestantes. 
Recomenda-se que todos os enfermeiros sejam qualificados para ofertar a intervenção breve 
de forma eficaz, para redução ou cessação de substâncias e/ou encaminhamento para locais 
de tratamento especializados.36 Intervenções que envolvem mudanças do comportamento para 
redução ou cessação do tabagismo durante a gravidez são promissoras.48

2.4.1. Intervenções breves

A aplicação de intervenções breves (IBs) foram exitosas na cessação ou diminuição do 
uso de álcool e tabaco nesse público.49.50 As IBs são ações que visam estimular o indivíduo a 
realizar mudanças em seu comportamento em relação ao consumo de substâncias.51 A inter-
venção breve é realizada em um período curto de tempo, variando de cinco a 40 minutos, e 
consiste em um eixo teórico composto por seis etapas: (1) Feedback - refere-se à devolutiva ao 
usuário sobre sua pontuação no instrumento de rastreio da substância, indicando a pontuação 
e o que isso representa; (2) Responsibility - trata-se do compromisso e responsabilidade do 
usuário em assumir ou modificar seu comportamento; (3) Advice - consiste em aconselha-
mentos e orientações repassadas pelo profissional de saúde. Nesse momento, o profissional 
abordará os malefícios ocasionados pelo consumo, tanto para a gestante quanto para o bebê, 
reforçando os benefícios em cessar o consumo (de forma holística); (4) Menu - remete a uma 
gama de opções e plano de metas para o indivíduo, realizadas em conjunto pelo usuário e 
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profissional. Por exemplo, pode-se perguntar à gestante se tem interesse em realizar uma 
meta para modificar o consumo, que pode ser desde a redução até a abstinência (a cessação 
é a mais indicada, porém algumas gestantes possuem maior dificuldade para se abster, sendo 
necessário um maior manejo, monitoramento e encaminhamento); (5) Empathy - compreender 
e entender o processo que o indivíduo percorre (deve-se fazer parte de toda a intervenção); e 
(6) Self-efficacy - visa reforçar positivamente e aumentar a confiança do usuário em relação a 
sua capacidade de realizar uma mudança em seu comportamento.51

Essa abordagem deve ser incentivada e implantada nos serviços de saúde, por ser de 
baixo custo e fácil aplicação,51-52 para o público de gestantes em seus diferentes níveis sociais, 
pessoais, culturais e educacionais. Ressalta-se que cada indivíduo é único e suas motivações 
muitas vezes diferem. Sendo assim, as intervenções devem ser adaptadas individualmente 
para que haja êxito. Para alguns casos, o monitoramento das ações e metas realizadas é 
necessário, como a cessação de álcool e/ou redução do número de cigarros. Esse acompanha-
mento pode ser realizado em visitas domiciliares, ligações telefônicas e durante os atendimen-
tos agendados no serviço de saúde.53-56

2.4.2. Técnica dos 5A’s

Em decorrência dos diversos danos ocasionados pelo consumo de tabaco e derivados na 
gravidez, é fundamental que esses indivíduos recebam orientações e intervenções psicosso-
ciais mais estruturadas,47 uma vez que, em dependentes de nicotina, gerar mudanças de com-
portamentos por meio das IBs se torna mais complexo.57 Com isso, pensando em intervenções 
mais robustas, algumas estratégias foram consideradas e, além das intervenções breves, há 
a técnica dos 5A’s, amplamente utilizada para cessação ou redução do consumo de tabaco. A 
estratégia dos 5A’s referem-se aos termos em inglês: Ask, Advise, Assess, Assist e Arrange,58 e 
pode ser utilizada no cuidado de gestantes tabagistas da seguinte forma:

1. “Ask” – pergunte: questione sobre o consumo de substâncias na gestação;
2. “Advise” – aconselhe: forneça aconselhamentos e orientações sobre os riscos do uso para 

a gestante e o bebê;
3. “Assess” – avalie: analise a motivação para cessar o uso de tabaco e o nível de dependên-

cia de nicotina (avaliar a motivação para interromper o consumo de substâncias e auxiliar 
na mudança comportamental);59

4. “Assist” – auxilie: ajude na mudança comportamental59 com a elaboração, em conjunto 
com a gestante, de um plano a curto prazo de metas para redução/cessação do número de 
cigarros. Nesta etapa é importante oferecer materiais de apoio para auxiliar no processo 
de mudança; encorajar a utilização de outras formas de enfrentamento para lidar com o 
problema; e oferecer apoio para à gestante no ambiente social e familiar.

5. “Arrange” - organizar o acompanhamento: o profissional deve monitorar e acompanhar 
o estado de mudança do comportamento da gestante, em casos de recaídas, motivar a 
gestante a reiniciar o processo de mudança.58 Por fim, acompanhe as gestantes tabagistas 
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quanto ao consumo, parabenize aquelas que fizeram algum tipo de mudança positiva, e 
reforce as orientações e aconselhamentos.58

2.4.3. Avaliação da motivação

Para o sucesso da utilização de abordagens como a intervenção breve e a técnica dos 
5A’s, é importante que o enfermeiro identifique a etapa do processo de mudança em relação ao 
comportamento de uso da gestante, propondo intervenções adequadas para cada momento. O 
Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento tem por objetivo elencar as cinco etapas 
que uma pessoa percorre ao longo do processo de mudança – pré-contemplação, contempla-
ção, preparação, ação e manutenção.

1) Pré-contemplação: O indivíduo não apresenta nenhuma intenção de realizar uma 
mudança no comportamento de risco. Essa etapa é caracterizada pela negação do problema, 
resistência ou medo de falhar novamente. Quando os indivíduos procuram ajuda é por pressão 
da família, trabalho, amigos, ou mesmo da justiça. Pessoas nessa fase processam menos 
informações sobre o problema, se dedicam menos, e apresentam menor reação emocional 
sobre os aspectos negativos da situação. Ademais, esses indivíduos se apresentam menos 
abertos para outras pessoas e podem ser mais resistentes para mudar.60

2) Contemplação: O indivíduo começa a considerar que existe um problema e que pode ser 
necessário iniciar o processo de mudança de comportamento.60 Nessa etapa é comum elencar 
vantagens e desvantagens e apresentar ambivalência para a mudança. Destaca-se que neste 
momento não ocorre a mudança efetiva. Pessoas nessa fase são mais abertas para aprender 
e se conscientizar sobre o problema, bem como reavaliar seus valores e as consequências de 
seus comportamentos.60

3) Preparação: Nesta etapa é iniciado o movimento de planejamento para a mudança de 
comportamento ou tomada de ação.60 Assim, há uma maior conscientização sobre o problema 
e a pessoa pode realizar pequenas ações para mudar, embora não sejam ações tão eficazes 
(por exemplo, as pessoas não alcançam a abstinência, mas já apresentam a intenção de inter-
romper o consumo).60

4) Ação: Nesse estágio ocorre a modificação do comportamento e as ações do indivíduo 
tendem a ser mais visíveis para as outras pessoas.60 Esse período exige muita dedicação, 
apoio, força de vontade e comprometimento.

5) Manutenção: Na fase de manutenção o foco é consolidar a mudança de comportamento 
alcançada e prevenir a ocorrência de recaídas.60

 O processo de mudança não consiste em um progresso linear, as pessoas podem circular 
por todos os estágios em um padrão espiral.60 A recaída não deve ser encarada como fracasso, 
mas como uma oportunidade para identificar possíveis erros e corrigi-los.
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 2.4.4 Terapia de reposição de nicotina e outras terapias farmacológicas 
durante a gestação

Algumas alternativas que podem auxiliar na cessação do uso de tabaco, como a terapia 
de reposição de nicotina e outras terapias farmacológicas, têm sido investigadas em relação 
à população de gestantes. Dados de um estudo atual, que buscou avaliar o uso da terapia 
de reposição de nicotina (TRN) em gestantes, obteve resultados inconclusivos e negativos.61 
Assim, os autores concluíram que mais estudos devem ser conduzidos anteriormente à pres-
crição desse tipo de terapia durante a gestação, para garantir segurança e efetividade.61 Outro 
estudo, mais amplo, não recomendou o uso de medicamentos para cessação de tabagismo 
durante a gravidez,47 todavia, os riscos e benefícios devem ser avaliados pelo médico que irá 
acompanhar cada caso e o enfermeiro deve estar atento para auxiliar no acompanhamento 
dessas gestantes.

3. Cuidado no puerpério

A assistência de enfermagem deve focar na prevenção de recaídas do uso de substâncias, 
tais como álcool e tabaco, no pós-parto. A crença de não precisar mais proteger o bebê das 
consequências do uso de substâncias e o estresse durante o período do puerpério podem ser 
fatores de risco para recaídas.62 Deste modo, a abordagem de mudança de comportamento uti-
lizando o aconselhamento, intervenções de resolução de problemas, educação em saúde sobre 
consequências do uso de substâncias para a saúde materno-infantil e consequências sociais 
e ambientais; bem como o suporte social e a redução de emoções negativas, podem ser úteis 
para a prevenção de recaídas.63 O consumo de tabaco no ambiente familiar está associado com 
maior risco de infecções respiratórias, asma e doença meningocócica invasiva entre crianças.64 
Lactentes devem ser fortemente encorajadas a interromper o tabagismo durante a lactação.65 
Ademais, também é recomendado evitar o consumo de álcool durante a amamentação, visto 
que seu uso pode trazer prejuízos para a saúde do bebê, tais como redução significativa do 
índice psicomotor, deficiências intelectuais, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e 
mudanças no padrão de sono.7

Quadro 3. Elementos-chave para o cuidado à gestante usuária de álcool e/ou tabaco.

Cuidados de planejamento familiar: Em intervenções de planejamento familiar, o 
enfermeiro pode avaliar o desejo de ser mãe e orientar sobre os métodos contraceptivos; 
verificar o histórico de uso de substâncias antes da gravidez e em gestações anteriores por 
meio de instrumentos padronizados; e verificar fatores de risco e proteção para o consumo 
de drogas.
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Rastreio do uso de substâncias psicoativas: Aplicação de instrumentos de rastreio do 
consumo de álcool, tabaco e outras substâncias (ASSIST/OMS; AUDIT-C; CRAFFT/CESARE; 
T-ACE). A verificação do uso de substâncias psicoativas deve ser realizada durante o plane-
jamento familiar, primeira consulta de pré-natal e nos atendimentos subsequentes (inclusive 
no cuidado durante o puerpério). O enfermeiro deve realizar esta avaliação em ambiente 
adequado, assegurar o sigilo das informações, bem como manter uma atitude neutra e não 
julgadora. Ao final da aplicação do instrumento, o profissional deve dar um feedback sobre 
a pontuação final do questionário, bem como orientar que o consumo de substâncias, em 
qualquer quantidade, pode ter repercussões negativas para a saúde materna-fetal-infantil.

Pontos-chave para o cuidado durante o pré-natal:

 » Estabelecer um vínculo inicial para que a gestante possa falar sobre seu consumo, ou 
seja, construção de uma aliança terapêutica baseada na confiança e respeito mútuo;

 » O profissional de saúde deve apresentar uma atitude empática, amigável, de acolhi-
mento e aceitação, expressando preocupação, interesse e afeto em relação à gestante;

 » Respeitar a autonomia do indivíduo no processo de tomada de decisão: a modificação 
do comportamento é responsabilidade individual de cada gestante, e o enfermeiro é um 
agente facilitador no processo de mudança;

 » Verificar o conhecimento e crenças das gestantes e sua família quanto ao uso de 
substâncias;

 » Fornecer orientações sobre os riscos do consumo de substâncias e os benefícios em 
cessar o uso – utilizando de recursos didáticos tais como folders, cartilhas e banners 
explicativos;

 » Fornecer orientações específicas e individuais para cada gestante;
 » Avaliar o grau de motivação para a mudança da gestante em relação ao consumo de 

substância;
 » Avaliar os fatores de risco e proteção para o uso de substâncias durante a gestação;
 » Ofertar um menu de opções para auxiliar a gestante em seu processo de mudança e 

realizar um plano de metas em conjunto profissional-paciente;
 » Trabalho colaborativo entre cliente-profissional de saúde para o desenvolvimento de um 

plano para a mudança com metas claras e viáveis e traçando caminhos para que seja 
possível efetivá-las;

 » Aumentar a autoconfiança do indivíduo através de frases motivacionais;
 » Parabenizar as gestantes e famílias que fizeram algum tipo de mudança positiva;
 » Encorajar a utilização de outras formas para solucionar o problema com o uso de subs-

tâncias e ofertar apoio para a gestante no ambiente social e familiar;
 » Acompanhar o estado de mudança de comportamento da gestante e, em caso de resul-

tados negativos, incentivar a gestante a reiniciar o processo de mudança;
 » Verificar os motivos que contribuem para que as gestantes continuem consumindo álcool 

e tabaco;
 » Abordar o risco da exposição ativa e passiva ao tabaco;

Incluir a família na assistência à gestante usuária de álcool e/ou tabaco.
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Cuidado no período puerperal: Acompanhar a puérpera para a prevenção de recaídas 
do uso de substâncias psicoativas; verificar os fatores de risco e proteção para recaídas; 
orientar sobre os riscos do consumo de tabaco e álcool para a saúde da puérpera e bebê, e 
avaliar a saúde materna e neonatal.

Fonte: Elaborado pelas autoras com base na revisão de literatura sobre a temática.

Cabe ressaltar que o enfermeiro deve estar articulado com os outros profissionais de saúde 
envolvidos no atendimento dessa clientela, para oportunizar o trabalho interdisciplinar e propor 
intervenções integradas em todo caminho percorrido pela gestante na rede de atenção à saúde. 
Além disso, é fundamental que o enfermeiro esteja ciente do funcionamento da rede de aten-
ção psicossocial do local onde está atuando e dos serviços especializados em saúde mental 
disponíveis, pois em algumas situações o enfermeiro precisará contar com a ajuda do apoio 
especializado para o sucesso de sua intervenção. As ações presentes neste protocolo devem 
ser direcionadas considerando o local de atuação do enfermeiro.

4. Conclusão

O protocolo construído tem como finalidade nortear os enfermeiros no cuidado a ser pres-
tado às gestantes usuárias de álcool e/ou tabaco. Assim, o enfermeiro deve incluir nas ativida-
des assistenciais de saúde, além do planejamento familiar; a detecção precoce do consumo 
de substâncias psicoativas, tais como álcool e tabaco; avaliação de fatores de risco e proteção 
para o consumo de substâncias; bem como a implementação de estratégias voltadas para a 
cessação do uso de tabaco e/ou álcool durante os períodos de pré-concepção, gestação e 
puerpério. Essas estratégias podem incluir a educação em saúde e aconselhamento, interven-
ções breves e a técnica dos 5A’s.
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12.  MANEJO VERBAL, AMBIENTAL E MEDICAMENTOSO 
DA ENFERMAGEM EM CASO DE AGITAÇÃO 
PSICOMOTORA

Andréa Cristina Alves
Luiza Elena Casaburi

Tomás Rotelli de Oliveira Ferreira

A agitação psicomotora pode ser definida como uma atividade motora exacerbada asso-
ciada à uma experiência subjetiva de tensão. Frequentemente a pessoa estará com o discurso 
ameaçador, impaciente, com atitudes de desconfiança, gritando, incomodando os demais aten-
didos, dificultando realização de procedimentos, ou até mesmo se mostrando agressivo contra 
terceiros ou contra si mesmo.

Porém, antes de progredir até tal nível de agitação, a pessoa comumente mostra sinais 
mais brandos e precoces, situação na qual deve-se realizar intervenções mais conservadoras 
para evitar o escalonamento da agitação e necessidade de intervenções coercivas. Sendo 
assim, este protocolo, objetiva sistematizar o atendimento de pessoas que se encontrem em 
agitação psicomotora. Foi elaborado visando ser objetivo e pragmático, estimulando condutas 
éticas e humanizadas, com recomendações embasadas na literatura nacional e internacional.

Frente à uma pessoa em agitação psicomotora, os principais passos a serem tomados 
inicialmente, respeitando sempre os princípios norteadores da Lei 10.216, são:

1. Tomar medidas que proporcione segurança e privacidade da pessoa;
2. Realizar avaliação breve do estado mental da pessoa;
3. Aplicar medidas cabíveis de manejo verbal e ambiental;
4. Realizar medicação V.O., conforme prescrição médica;
5. Realizar medicação I.M., conforme prescrição médica quando há necessidade de ação 

imediata e/ou impossibilidade de medicação V.O.;
6. Realizar contenção física, conforme prescrição médica, quando há risco iminente de auto 

ou hetero agressão
7. Realizar avaliação/consulta de enfermagem em saúde mental completa, tão logo quando 

seja possível;
8. Realizar assim que possível, a orientação de enfermagem aos familiares, quanto ao quadro 

clínico/psíquico da pessoa e seu projeto terapêutico, caso o sujeito, esteja sendo atendido 
em um serviço substitutivo em Saúde Mental, como os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS).
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Confira no Fluxograma abaixo a esquematização deste atendimento:

Fluxograma atendimento na Agitação Psicomotora
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Frente a uma pessoa desconhecida em agitação psicomotora, os principais passos a serem 
tomados são:

1. Tomar medidas que proporcione segurança e privacidade da pessoa;
2. Realizar avaliação breve do estado mental da pessoa;
3. Aplicar medidas cabíveis de manejo verbal e ambiental;
4. Realizar medicação V.O., conforme prescrição médica;
5. Realizar medicação I.M., conforme prescrição médica quando há necessidade de ação 

imediata e/ou impossibilidade de medicação V.O.;
6. Realizar contenção física, conforme prescrição médica, quando há risco iminente de 

auto ou hetero agressão
7. Realizar avaliação/consulta de enfermagem em saúde mental completa, tão logo 

quando seja possível;
8. Realizar assim que possível, a orientação de enfermagem aos familiares, quanto ao 

quadro clínico/psíquico da pessoa e seu projeto terapêutico, caso o sujeito, esteja 
sendo atendido em um serviço substitutivo em Saúde Mental, como os Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS).

2 Avaliação Breve em emergência/urgência psiquiátrica
Por conta da própria agitação, frequentemente não será possível realizar uma anamnese 

e exame físico completos. Ainda assim, os seguintes dados são fundamentais para conduta:

2.1  ESTABELECER UMA CAUSA PROVÁVEL PARA O QUADRO DE 
AGITAÇÃO (VER TABELA 1).

2.2  OBSERVAR PRESENÇA DE CONTRAINDICAÇÕES AO USO DE 
DETERMINADOS FÁRMACOS (VER TABELA 2).

2.3  DEFINIR O RISCO DE AUTO E HETEROAGRESSÃO NESTE 
MOMENTO, PONTUANDO A ESCALA ACES (ESCALA DE 
AVALIAÇÃO AGITAÇÃO- TRANQUILIZAÇÃO) (VER ANEXO)

1). Obs.: caso a pessoa esteja armada, se afaste e solicite assistência policial.

Se possível, obter outras informações úteis: resposta prévia à psicofármacos, comorbida-
des clínicas, antecedentes psiquiátricos, idade, peso estimado e histórico de agressões.
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Tabela 1: Principais causas, sinais e dados de história a se atentar na avaliação breve de 
agitação psicomotora.

Causas Exemplos Sinais Indicativos das 
Condições

Dados de História 
Indicativos

Condições 
médicas gerais e 
neurológicas

- Estado confusional agudo 
(delirium) e suas múltiplas 
causas.

- Hipoxia, hipoglicemia, 
sepse, hipo e hipertermia.

- Traumatismo crânio 
encefálico, acidente 
vascular cerebral, estados 
pós ictais ou status 
epilepticus, meningite.

- Alteração dos sinais vitais,
- Alterações do nível de 

consciência,
- Sinais neurológicos,
- Baixa saturação 

sanguínea de O2,
- Sinais de trauma,
- Desorientação,
- Alucinações táteis, 

olfativas e visuais.

- Ausência de transtorno 
mental prévio,

- Idade > 40 anos,
- Comorbidade clínica 

conhecida,
- Sintomas clínicos gerais 

(febre, dor, dispneia) 
ou neurológicos (relato 
de convulsão, perda da 
consciência).

Causas Exemplos Sinais Indicativos das 
Condições

Dados de História 
Indicativos

Intoxicação por 
cocaína/crack ou 
psicoestimu-lantes

Intoxicação por cocaína/
crack, anfetamínicos, 
ecstasy.

- Corrosão do septo nasal,
- Queimadura em lábio e 

dentes,
- Sinais de injeção de 

drogas E.V.

- Relato de uso recente de 
drogas,

- Paciente sabidamente 
dependente químico.

Intoxicação 
por álcool ou 
sedativos

Intoxicação por 
bebidas alcóolicas, 
benzodiazepínicos.

- Hálito etílico,
- Fala empastada,
- Marcha ebriosa.

- Relato de uso recente de 
álcool.

- Paciente sabidamente 
etilista.

Abstinência 
alcóolica e 
complicações

Síndrome de abstinência 
alcóolica, delirium tremens, 
encefalopatia de Wernicke.

- Tremor,
- Sudorese,
- Hiperatividade 

autonômica,
- Alucinações visuais e 

táteis com pequenos 
insetos (microzooptias).

- Paciente com histórico de 
uso crônico de álcool e 
cessação ou redução de 
uso na última semana.

Transtornos
mentais

Esquizofrenia, episódio 
maníaco agudo, transtornos 
de personalidade, 
transtorno de conduta, 
retardo mental.

- Sintomas psicóticos 
(delírios, alucinações, 
comportamento 
desorganizado),

- Sintomas maníacos.

- Paciente com histórico de 
transtorno mental,

- Abandono recente de 
tratamento psiquiátrico.

Tabela 2: Principais contraindicações ao uso de psicofármacos no contexto da emergência/
urgência psiquiátrica.

Medicamento Principais contraindicações (absolutas e relativas)

Benzodiazepínicos (ex. diazepam, clonazepam, 
lorazepam, midazolam).

Pessoas com risco de rebaixamento do nível de 
consciência ou depressão respiratória por qualquer causa. 
Intoxicação por álcool ou outros sedativos. Histórico de 
reação paradoxal ou alergia.

Antipsicóticos (ex. haloperidol, clorpromazina, 
droperidol, risperidona, olanzapina, ziprasidona).

Histórico de síndrome neuroléptica maligna, intoxicação 
por psicoestimulantes, reações de distonia aguda 
intensas e graves ou alergia ao fármaco. Obs: histórico 
de parkinsonismo medicamentoso não é contraindicação 
absoluta.
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3 Manejo Verbal e Ambiental
Aqui são descritas as medidas não medicamentosas a serem realizadas com o objetivo de 

tranquilizar a pessoa, promover a proteção do mesmo e de terceiros.

Aplicar aquelas que se mostrem pertinentes à situação em questão.

O que fazer:

 » Priorizar o atendimento da pessoa em agitação psicomotora.
 » Afastar qualquer indivíduo ou situação que esteja elevando nível de agitação da pessoa.
 » Conduzir a pessoa até um ambiente calmo e com relativa privacidade.
 » Afastar quaisquer objetos que possam ser usados como potenciais armas.
 » Manter contato visual com a pessoa atentar para a leitura feita pelo usuário, que não seja 

de um olhar desafiador a ele.
 » Evitar fazer anotações no momento que estiver acolhendo essa pessoa
 » Convidar o atendido a se sentar,
 » Estar atendo aos sinais de hostilidade que a pessoa pode endereçar ao profissional, neste 

caso, solicite a ajuda do colega para condução da abordagem terapêutica.
 » Retirada de objetos ou aparelhos que possam ser quebrados ou mesmo usados como 

armas;
 » Fácil acesso à porta tanto para a equipe como para o paciente, já que alguns pacientes 

persecutórios podem se sentir acuados, o que aumentaria o risco de agressão física.
 » Assim que possível, colocar identificação do leito, caso a pessoa esteja em um ambiente 

hospitalar
 » Solicitar presença da equipe de segurança ou mesmo assistência policial no ambiente.

O que falar e como falar:

 » Informar seu nome e dos membros da equipe à pessoa que está sendo atendida.
 » Chamar a pessoa pelo nome.
 » Manter tom de voz audível nem alto nem baixo demais.
 » Fazer perguntas claras, curtas e diretas.
 » Estimular a pessoa a expressar suas emoções em palavras (ex. pergunte o que está o 

deixando com raiva ou com medo).
 » Demonstrar que está ouvindo a pessoa e deixá-la falar.
 » Ter alguma flexibilidade, mas evitar barganhas.
 » Colocar limites de forma clara e objetiva, porém acolhedora.
 » Demonstrar que seu objetivo é ajudar a pessoa a controlar seus impulsos.

O que NÃO fazer:

 » Demonstrar medo, insegurança ou raiva.
 » Ser extremamente permissivo ou punitivo.
 » Gritar, falar muito alto ou chorar.
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 » Deixar várias pessoas falando com a pessoa ao mesmo tempo.
 » Falar ameaças, humilhações ou confrontações.
 » Realizar movimentos bruscos.
 » Tentar medidas heroicas com a pessoa armada.

4  Medicamentos por Via Oral- Estas orientações foram 
norteadas por um médico psiquiatra, quanto ao uso de 
psicofármacos

Quando houver necessidade do uso de medicação, prescrever por via oral sempre que 
possível, (pontuação na escala ACES 2 ou 3 e paciente minimamente colaborativo).

Para decidir qual(is) fármacos prescrever, seguir recomendações da tabela 3.

Após administração do medicamento:

 » Verificar se a pessoa de fato ingeriu o medicamento.
 » Realizar registro em prontuário.
 » Estar atento aos possíveis riscos relacionados à medicação (ver tabela 4).
 » Aguardar meia hora (30min) para reavaliar nível da agitação psicomotora e verificar sempre 

que necessário os sinais vitais:

1. Se melhorada a agitação (valores na escala ACES 3 ou maiores), prosseguir para 
avaliação completa.

2. Se manutenção da agitação, administrar dose adicional dela (ou mesmas) medicação 
inicialmente prescrita(s). Somente prescrever psicotrópicos diferentes após aplicação 
de 3 doses das medicações inicialmente escolhidas (primeira prescrição + 2 repetições).

3. Se piora da agitação (pontuação 1 na escala ACES), considerar administração de 
medicação intramuscular, com ou sem contenção física.

O que NÃO fazer

 » Tratar medicação como única alternativa para tranquilização da pessoa.
 » Ignorar potenciais contraindicações do uso de determinados fármacos.
 » Usar múltiplos agentes indiscriminadamente a cada nova administração.

Tabela 3: Recomendações gerais de conduta e escolha de medicações V.O.

Condições do paciente Medicações V.O. e condutas recomendadas

- Estado confusional agudo,
- Paciente com agitação causada por 
condição médica geral ou neurológica,
- Risco de rebaixamento do nível de 
consciência e/ou depressão respiratória por 
qualquer causa.

Não prescrever benzodiazepínicos. Obs: há exceções, como no 
caso de convulsões.
Investigar e tratar condição de base e/ou encaminhar para tal.
Evitar ao máximo usar medicação para tranquilização.
Se prescrever, usar menor dose possível.
1a Opção: risperidona em doses baixas (0,5 a 2 mg V.O.).
2a Opção: haloperidol gotas em doses baixas (1,0 a 2,5mg V.O.). 
Obs: 1 gota haloperidol= 0,1mg.
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Condições do paciente Medicações V.O. e condutas recomendadas

- Paciente intoxicado por álcool ou 
sedativos.

Não prescrever benzodiazepínicos.
1a Opção: haloperidol gotas 2,5 a 5mg V.O.; OU risperidona 1 a 2 
mg V.O.

- Paciente intoxicado por cocaína/crack ou 
outros psicoestimulantes.

Não prescrever antipsicóticos isoladamente.
1a Opção: diazepam 10mg V.O.; OU lorazepam 2mg V.O.; OU 
clonazepam gotas 2mg V.O. Obs: 1 gota clonazepam = 0,1mg.
2a Opção: Diazepam 10mg V.O.+ haloperidol gotas 2,5mg V.O.; 
OU lorazepam 2mg V.O. + risperidona 1mg V.O.; OU combinação 
similar. Somente prescrever antipsicótico caso o paciente 
apresente sintomas psicóticos evidentes.

- Paciente em síndrome de abstinência 
alcóolica.

Não prescrever soro glicosado sem reposição de tiamina.
Seguir protocolo de síndrome de abstinência alcóolica.
1a Opção: Diazepam 10mg V.O.
2a Opção: Lorazepam 2mg V.O. (prescrever se sinais clínicos ou 
laboratoriais de insuficiência hepática).

- Paciente com transtorno mental primário, 
com quadro de psicose (ex. esquizofrenia, 
episódio maníaco com sintomas 
psicóticos).

1a Opção: Haloperidol gotas 2,5 a 5mg V.O.; OU risperidona 1 a 
2mg V.O.
2a Opção: Haloperidol gotas 2,5 a 5mg V.O. + diazepam 10mg 
V.O.; OU risperidona 1 a 2mg V.O. + lorazepam 2mg V.O.; OU 
combinação similar.
3a Opção: Diazepam 10mg V.O. ; OU lorazepam 2mg V.O.

- Paciente com transtorno mental primário, 
com quadro de ansiedade importante. (ex. 
ataque de pânico).

1a Opção: Diazepam 10mg V.O.; OU lorazepam 2mg V.O. .
2a Opção: Haloperidol gotas 2,5 a 5mg V.O. + diazepam 10mg 
V.O. ; OU risperidona 1 a 2mg V.O. + lorazepam 2mg V.O. ; OU 
combinação similar.

OBS: Sempre considerar: idade, IMC, sexo, resposta prévia a medicamentos, psicofármacos de uso atual, 
comorbidades clínicas (especialmente redução da função hepática ou renal).
OBS: também pode ser indicado adiantar a dose ou prescrever dose extra de benzodiazepínicos ou antipsicóticos 
que o paciente já faça uso, desde que tais medicações possuam rápido início de ação.

Tabela 4: Principais efeitos colaterais e riscos do uso de psicofármacos na agitação 
psicomotora.

Medicamento Principais riscos e efeitos colaterais

Benzodiazepínicos (BZD)
Risco de depressão respiratória ou rebaixamento do nível de consciência. Ocorrem 
principalmente quando administrados em pacientes que já possuem tal risco por 
qualquer motivo, no uso de doses altas de BZD, uso concomitante de múltiplos 
BZD e administração injetável (especialmente E.V.). Pode ser revertida com 
administração de flumazenil E.V.

Reação paradoxal. Trata-se da ocorrência de piora da agitação, ansiedade e 
desinibição ao invés da tranquilização e sedação provocadas pelos BZD.

Antipsicóticos
Distonia aguda. Espasmo muscular involuntário e doloroso, podendo ocorrer em 
qualquer parte do corpo. Pode ser erroneamente confundido com piora da agitação. 
A administração de biperideno 5mg I.M. reverte prontamente o quadro.

Acatisia. Trata-se de uma sensação subjetiva de inquietação, que é aliviada pela 
movimentação. Pode ser erroneamente confundido com piora da agitação. A 
prescrição de BZD alivia o quadro.

Parkinsonismo medicamento. Composto pela tríade: tremor de repouso, bradicinesia 
e rigidez muscular. Indica a prescrição de biperideno V.O., ou troca de antipsicótico.

Síndrome Neuroléptica Maligna. Reação rara porém grave, associada a aumento da 
mortalidade. Sintomas incluem hipertemia, rigidez muscular, alterações do estado 
mental, disautonomias e elevação da CPK. Ocorre principalmente com uso de 
altas doses e/ou de múltiplos antipsicóticos. Sua ocorrência implica em suspensão 
imediata de quaisquer antipsicóticos, investigação e tratamentos próprios.

5 Medicações de uso intramuscular (I.M.)
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Administrar nos casos de:

1 Agitação psicomotora grave (pontuação na escala ACES 1)
E

2 Em que a pessoa se recusa a receber medicação via oral, E/OU  
quando é necessária ação mais rápida possível.

O objetivo da medicação I.M. é a tranquilização rápida, reduzindo os sintomas de agitação e 
agressividade, deixando a pessoa tranquila, responsiva completa ou parcialmente. Este manejo NÃO 
tem como objetivo a sedação profunda ou prolongada (vulgarmente “chumbar” “dopar”a pessoa).

Opções medicamentosas recomendadas para uso I.M. em diferentes situações estão na Tabela 
5. As medicações injetáveis que não foram incluídas neste protocolo são listadas na tabela 6.

Após administração do fármaco I.M.:

 » Realizar registro em prontuário.
 » O médico ou equipe de enfermagem deve aferir sinais vitais logo após administração do 

fármaco e após 30, 60 e 90 minutos da dose inicial.
 » Estar atendo aos possíveis riscos relacionados à medicação (ver tabela 4).
 » Reavaliar nível de agitação (pontuando escala ACES - anexo 1) após 30 minutos da dose inicial:

1. Se o paciente mantém agitação importante ou não está suficientemente tranquilizado 
(pontuação na escala ACES 1 a 2), usar o mesmo fármaco na mesma dose escolhida 
inicialmente. Somente prescrever psicotrópicos diferentes após aplicação de 3 doses 
das medicações inicialmente escolhidas (total de 3 aplicações contando com a primeira). 
Obs: síndrome de abstinência alcóolica é exceção a esta regra.

2. Se o paciente está suficientemente tranquilizado mas não demasiado sonolento (pon-
tuação na escala ACES 3 a 5), prosseguir para avaliação completa.

3. Se o paciente está sonolento ao ponto de impedir avaliação (pontuação na escala ACES 
maior que 5), manter avaliação de sinais vitais e nível de consciência até o mesmo 
recobrar consciência. Realizar intervenções de suporte ventilatório caso necessário.

O que NÃO fazer:

 » Tratar medicação como única alternativa para tranquilização do paciente.
 » Ignorar potenciais contra indicações ou complicações do uso de determinados fármacos.
 » Usar múltiplos agentes indiscriminadamente a cada nova administração.
 » Deixar de reavaliar o paciente com frequência.
 » Diazepam intramuscular, pois possui absorção errática e início de ação imprevisível.
 » Usar 3 ou mais medicações simultaneamente (p. ex. “HDF ou “MDF”). Tal conduta é aber-

tamente contraindicada em múltiplas referencias por aumentar risco de complicações sem 
trazer benefício adicional.

Tabela 5: Principais condutas e medicações injetáveis recomendadas na agitação 
psicomotora.
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Condições do paciente Principais medicações injetáveis e condutas 
recomendadas

- Estado confusional agudo (delirium),
- Paciente com agitação causada por condição 
médica geral ou neurológica,
- Risco de rebaixamento do nível de consciência 
e/ou depressão respiratória por qualquer causa.

Não prescrever benzodiazepínicos. Obs: há exceções, como 
paciente em crise convulsiva.
Investigar e tratar causa de base ou encaminhar para tal.
Evitar ao máximo usar medicação para tranquilização.
Se prescrever, usar menor dose possível.
1a Opção: Haloperidol 1,0 a 5mg I.M.

- Paciente intoxicado por álcool ou sedativos. Não prescrever benzodiazepínicos.
1a Opção: Haloperidol 2,5 a 5mg I.M

- Paciente intoxicado por cocaína/crack ou outros 
psicoestimulantes.

Não prescrever antipsicóticos isoladamente.
1a Opção: midazolam 5 a 15mg I.M.
2a Opção: diazepam 5 a 10mg E.V.
3a Opção: haloperidol 2,5mg I.M. + midazolam 7,5 a 15mg 
I.M.

- Paciente em síndrome de abstinência alcóolica 
(SAA)

Não prescrever soro glicosado sem reposição de tiamina 
(no mínimo 300mg/dia). Seguir protocolo para tratamento de 
SAA.
1a Opção: Diazepam E.V. 5 a 10mg. (não prescrever 
diazepam I.M.).
Obs: o tratamento da síndrome de abstinência alcóolica 
grave pode exigir mais de 200mg de diazepam ao dia.

- Paciente com agitação causada por transtorno 
mental primário, qualquer que seja.

1a Opção: Haloperidol 2,5 a 5mg I.M. + midazolam 5 a 15mg 
I.M.
2a Opção: Haloperidol 2,5 a 5mg I.M. +prometazina 25 a 
50mg I.M.
3a Opção: Haloperidol 5mg I.M.

Considerar: idade, IMC, sexo, resposta prévia a medicamentos, medicamentos em uso atual pelo paciente, 
comorbidades clínicas (especialmente redução da função hepática ou renal).
Obs: Não recomendamos ultrapassar dose total de 15mg de haloperidol, 45mg de midazolam e 150mg de 
prometazina, apesar de a literatura não delimitar doses máximas.

Tabela 6: Medicações injetáveis não incluídas neste protocolo

Medicação Considerações

Diazepam aplicado por via 
intramuscular (I.M.)

Nunca prescrever diazepam I.M., somente V.O. ou E.V. O uso 
intramuscular é abertamente contraindicado em múltiplas referencias 
(ver referências 1,2,3,5,10,12) por conta de sua absorção errática, 
tornando início e pico de ação imprevisíveis.

Haloperidol decanoato Nunca prescrever para manejo de agitação psicomotora. O pico de 
ação somente ocorrerá em cerca de três dias após aplicação.

Clorpromazina (amplictil®) I.M. ou E.V. Seu uso acarreta riscos de sedação excessiva e depressão 
respiratória, hipotensão (podendo chegar a choque), redução do limiar 
convulsivo e aumento do risco de arritmias cardíacas. Sua prescrição é 
possível mas deve levar esses riscos em consideração.

Haloperidol E.V. O uso de haloperidol por via endovenosa aumenta o risco de 
prolongamento de intervalo QTc e arritmias cardíacas malignas, 
acatisia, parkinsonismo e síndrome neuroléptica maligna. Sua 
prescrição é possível mas deve levar esses riscos em consideração.

Lorazepam I.M., droperidol, olanzapina, 
ziprasidona.

Não foram incluídas pois raramente são encontradas fora de serviços 
psiquiátricos especializados ou não estão disponíveis no Brasil.

6 Contenção Física
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Quanto à competência de quem tomará a decisão da contenção, a Resolução 1.598/2000 
do Conselho Federal de Medicina dispõe que cabe ao profissional médico a decisão de estabe-
lecer a restrição ao paciente. A RESOLUÇÃO COFEN Nº 427/2012, normatiza os procedimen-
tos da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes.

 A Contenção Física é o último recurso terapêutico empregado no manejo da agitação psi-
comotora. Seu uso restringe-se às condições decorrentes onde os outros recursos não foram 
efetivos e há risco iminente de auto e heteroagressividade.

A contenção física é implementada para amparar, conduzir e limitar os movimentos físicos 
da pessoa. Para que a técnica aconteça de forma efetiva, livre dos riscos ao paciente ou o 
profissional ou ambos, necessita de no mínimo cinco profissionais para executá-la. Consiste na 
fixação da pessoa no leito por meio de atadura de crepe; algodão; gaze; compressas cirúrgicas; 
lençóis; tala; fita adesiva; braçadeiras de contenção

Em hipótese alguma deve ser utilizada com caráter punitivo.

Tem por objetivo a proteção da própria pessoa, dos demais usuários do serviço e da equipe 
de saúde.

Este procedimento somente pode ser prescrito por médico, porém recomenda-se realizar 
decisão em equipe.

Apesar da prescrição ser médica, a aplicação da contenção pode ser feita por todos os 
integrantes da equipe de saúde.

Deve sempre ser acompanhada de medicação intramuscular (há raríssimas exceções).

Registrar em prontuário todo procedimento.

Estar atento a possíveis complicações da contenção física, como: rabdomiólise (podendo 
levar a insuficiência renal aguda), trombose venosa profunda e embolia pulmonar, desidrata-
ção, torção ou fratura, hematomas e mesmo óbito.

Utilizar técnicas de contenção adequadas:

 » Aplicação por equipe previamente treinada de no mínimo 5 integrantes.
 » A pessoa deve ser orientada sobre o procedimento e motivos que levaram a ele.
 » Após aplicação, verificar a ocorrência de hipoperfusão ou hiperextensão dos membros, 

compressão de tórax e plexo braquial e conforto da pessoa.
 » Manter a pessoa sob observação contínua da equipe de enfermagem.
 » Aferir sinais vitais a cada 30 minutos.
 » Manter contenção pelo menor tempo possível.
 » Reavaliar necessidade de manutenção da contenção no mínimo a cada 30 minutos.
 » Ter vários membros da equipe presentes no momento da retirada da contenção.
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 » Se possível a mesma equipe que realizou a contenção deverá retirar a mesma.
 » Explicar à pessoa o motivo pela qual a contenção está sendo retirada (tranquilização, capa-

cidade de autocontrole, redução de agressividade).

7  Avaliação Integral da pessoa com sofrimento/transtorno 
psíquico.

Trata-se da realização de anamnese completa, entrevista com familiares, exame físico, 
exame neurológico sumário e solicitação de exames complementares pertinentes ao caso.

Visa elucidação diagnóstica (especialmente exclusão de condições médicas gerais e neu-
rológicas) e planejamento terapêutico.

Caso a pessoa esteja com acompanhante, deve-se colher dados de história com ele ainda 
que a pessoa não esteja em condições de dar informações no momento.

Anexo 1: Escala de Avaliação Agitação-Tranquilização (ACES)

Os nove pontos de referência da ACES são definidos como sendo:

1. Agitação acentuada: nível elevado de atividade motora; pode demonstrar níveis acen-
tuados de expressão verbal, pode estar fisicamente violento, não consegue controlar os sinais 
de agitação se solicitado, pode requerer cuidado de enfermagem contínuo/supervisão e/ou 
contenção física.

2. Agitação moderada: aumento moderado dos níveis de atividade motora; demonstra 
aumento nos níveis de expressão verbal e pode estar verbalmente ameaçador, não é violento 
fisicamente, pode controlar parcialmente os sinais de agitação se solicitado, necessita de cui-
dado de enfermagem/supervisão de rotina.

3. Agitação branda: discreto aumento dos níveis de atividade física; pode demonstrar 
discreto aumento dos níveis de expressão verbal (por ex.: pode aumentar o tom da voz), não é 
ameaçador ou violento, pode controlar os sinais de agitação se solicitado, necessita de cuidado 
de enfermagem/supervisão de rotina. 

4. Normal: níveis normais de atividade física; níveis normais de expressão verbal, acordado 
com os olhos continuamente abertos.

5. Tranquilização branda: moderada redução dos níveis de atividade verbal e física, olhos 
continuamente abertos, permanece alerta e responsivo ao ambiente.

6. Tranquilização moderada: níveis moderadamente reduzidos de atividade verbal e física, 
olhos podem estar abertos intermitentemente, facilmente despertado ou responsivo a estímulos 
leves verbais (p.ex.: chamando o seu nome) ou físicos (p.ex.: um toque suave), permanece 
acordado quando o estímulo cessa.
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7. Tranquilização acentuada: redução importante da atividade verbal ou física, dormindo 
superficialmente, acordado por estímulos leves a moderados verbais (p.ex.: chamando o seu 
nome) ou físicos (p.ex.: um toque).

8. Sono profundo: sem atividade verbal ou física, dormindo profundamente, acordado 
somente com grande dificuldade por estímulos vigorosos verbais (p.ex.: o chamado alto e repe-
tido do seu nome) e/ou físicos (p.ex.: sacudir repetidamente e vigorosamente os ombros da 
pessoa), volta a dormir imediatamente quando o estímulo cessa.

9. Torpor: dormindo profundamente, não pode ser acordado por meio de estímulo verbal ou 
físico (p.ex.: sacudir repetidamente e vigorosamente os ombros da pessoa).
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Anexo 2: farmacocinética dos psicotrópicos
Fármaco 

(Genérico) Referência Apresentação Meia 
Vida

Início de 
Ação V.O.

Início de 
Ação I.M.

PCP 
(VO) PCP (IM)

Amissulprida Socian Cp. 50 e 200mg 12h SR - 3 – 7h

Aripiprazol Abilify Cp 15, 20 e 30mg 75-99h SR - 3 – 5h

Clorpromazina

Clozapina Leponex Cp. 25 e 100mg 4-12h SR - 1-3h -

Droperidol Droperdal Ampola 5mg/2ml 2h - 3 a 10min - 30min

Flufenazina Diserim
Cp. 2,5mg
Ampola (Depósito) 
25mg/ml

15-30h 
(VO) SR 1 semana SR SR

Haloperidol Haldol

Cp. 1 e 5mg
Solução 2.0mg/ml
Ampola 5mg/ml
Ampola (depósito) 
50mg/ml

24h 
(VO)
21h 
(IM)

SR SR 1-4h 30min

Levomepromazina Neozine
Cp. 25 e 100mg
Solução 40mg/ml
Ampola 25mg/5ml

15-30h SR 30min 1-3h 30-90min

Olanzapina Zyprexa
Cp. 2,5, 5 e 10mg
Cp. Sl. 5 e 10mg
Ampola 10mg/????

21-54h ? ? 5-8h 15-45min

Paliperidona Invega
Cp. 3 e 6mg
Ampola (depósito) 75, 
100 e 150mg

Periciazina Neuleptil

Cp. 10mg
Solução 1% (1gota = 
0,25mg) e 4% (1 gota 
= 1mg)

SR SR 1-4h

Pimozida Orap Cp. 1 e 4 mg 55h SR - 6-8h

Pipotiazina Piportil Amp. 25mg/1ml e 
100mg/4ml 11,2h 1-2h

Quetiapina Seroquel
Cp. 25, 100, 200, 300mg
Cp. XRO 50, 200, 
300mg

6h SR 1,5-2h

Risperidona Risperdal Cp. 0.25, 0.5, 1, 2, 3mg; 
Solução 1mg/ml 3h SR 1-2h

Sulpirida Equilid Cp. 50 e 200mg 7h SR 3-6h

Tioridazina Melleril Cp. 10, 25 e 50mg 7-9h SR 2h

Trifluoperazina Stelazine Cp. 2 e 5mg 10-20h SR SR

Ziprasidona Geodon Cp. 40 e 80mg; amp. 
20mg/ml 6-8h SR 15-30min

Zuclopentixol Clopixol Cp. 10 e 25mg; amp. 
50mg/1ml 20h SR 1-8h 4h

Prometazina Fenergan Cp. 25mg; Amp. 
50mg/2ml 10-15h ??? 20min 1,5-3h ???
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Fármaco 
(Genérico) Referência Apresentação Meia 

Vida
Início de 

Ação V.O.
Início de 
Ação I.M.

PCP 
(VO) PCP (IM)

Alprazolam Frontal
Cp. 0.25, 0.5, 1 e 2mg
Cp. SL 0.5mg
Cp. XR 0.5, 1 e 2mg

6-20h
Poucos 
minutos 

a 1h
- 0,7 – 

2,1h -

Bromazepam Lexotan
Cp. 3 e 6mg
Solução 2,5mg/ml

8-19h 20 min. - 1 a 2h -

Clobazam Frisium Cp. 10 e 20mg 18h SR - 3h -

Clonazepam Rivotril
Cp. 0.25, 0.5 e 2mg
Solução 2,5mg/ml

18-50h 20-60min - 1-3h -

Clordiazepóxido Psicosedin
Cp. 10 e 25mg
Ampola 100mg/2ml

24-48h SR - 1 – 5h -

Cloxazolam Olcadil Cp. 1, 2 e 4mg 20-90h SR - 1h -

Diazepam Valium
Cp. 5 e 10mg
Ampola ?????

20-70h SR
Imprevisível.

Não 
prescrever

30 a 
90min

Imprevisível.
Não 

prescrever

Estazolam Noctal Cp. 2mg 10-24h 15-30min - 1-6h -

Flunitrazepam Rohypnol Cp. 1mg 18-26h 20-30min - 1-4h -

Flurazepam Dalmadorm Cp. 30mg 50-80h 15-45min - SR -

Lorazepam Lorax
Cp. 1 e 2mg
Ampola não disponível 
no Brasil

8-16h 15-30min ???? 2h ???

Midazolam Dormonid
Cp. 7.5 e 15mg
Ampola 5mg/5ml, 
15mg/3ml e 50mg/10ml

90-
150min 15-30min ??? 30min ???

Nitrazepam Sonebon Cp. 5mg 17-28h 15-30min 1,4h

Oxazepam
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13.  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À USUÁRIOS COM 
SINTOMAS PSICÓTICOS

Ricardo Otávio Maia Gusmão¹

RESUMO
A gravidade dos casos de psicose, sua magnitude e considerável prevalência requer 

atenção da enfermagem para a implementação de estratégias de cuidados que sejam 
efetivas na garantia de eficácia do tratamento a estes pacientes. Com as mudanças no 
cuidado clínico de enfermagem em saúde mental, advindas da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira e considerando o Processo de Enfermagem, estruturou-se à construção 
de diretrizes para fundamentar a assistência de enfermagem em saúde mental a 
pacientes psicóticos. Neste sentido, estas diretrizes teve como objetivo estabelecer 
a Sistematização da Assistência de Enfermagem direcionada a pacientes psicóticos 
tendo por base o Processo de Enfermagem. Como método utilizou-se a revisão de lite-
ratura com a inclusão de artigos publicados no período de 2000 a 2020, em inglês-Es-
tados Unidos e/ou português-Brasil das plataformas PUBMED e Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS). Utilizou-se também livros de referência da área, com base na relevância 
e contribuição científica dos autores sobre as temáticas Psicopatologia, Transtornos 
Psicóticos, Processo de Enfermagem em Saúde Mental, Classificação Internacional 
para Prática de Enfermagem independente do ano da referência. Concluindo, foi pos-
sível construir um Diretrizes de Assistência de Enfermagem a pacientes psicóticos que 
contribuirá para a prática de enfermagem em saúde mental e psiquiatria.

Descritores: Esquizofrenia, Cuidados de enfermagem, Enfermagem Psiquiátrica, 
Assistência de enfermagem

INTRODUÇÃO

A psicose é uma estrutura psíquica ou modo de funcionamento de um sujeito caracterizado 
fortemente pelos impasses com o laço social, prejuízos no afeto, funcionamento narcísico, com 
muitas vezes, tendência ao isolamento, problemáticas com o corpo e sexualidade, linguagem 
e comunicação.

A perda de contato com a realidade, apesar de não ser exclusiva nesta estrutura, é uma con-
dição muito comum. Numa perspectiva psicodinâmica, a dimensão central da psicose encontra 
sua ênfase nessa perda de contato com a realidade. Dessa forma, o sujeito psicótico passaria 
a viver fora da realidade, sem ser regido pelo princípio de realidade, tendo seu funcionamento 
orientado pelo princípio do prazer e modo narcisista. A sintomatologia psicótica seria, conforme 
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estabelece a máxima freudiana, uma tentativa de cura. Sendo assim, alucinações e delírios 
seriam tentativas do psicótico de se religar aos objetos(1).

Os transtornos psicóticos, por sua vez, são quadros desencadeados que se caracterizam 
pela presença de sintomas típicos ou elementares como as alucinações e delírios, pensamento 
desorganizado e comportamentos bizarros. O delírio é uma alteração do pensamento em que 
há um juízo falseado, mais precisamente psicopatologicamente falso em que uma convicção 
se apresenta sempre irrefutável e irremovível não sendo afetado por argumentação lógica, e 
o conteúdo, por sua vez, é incompreensível para outras pessoas. Os tipos de delírios mais 
comuns são: persecutório, grandeza, místico religioso, influência e erotomaníaco. A alucinação, 
por sua vez, é uma alteração de sensopercepção caracterizada pela presença de percepção 
clara e definida de um objeto sem a presença de objeto. As alucinações podem manifestar-se 
em um dos cinco sentidos (auditiva, visual, olfativa, gustativa e táteis), sendo as auditivas, as 
mais frequentes. Tem-se ainda as alucinações cenestésicas e cinestésicas(2).

 Os quadros psicóticos mais comuns são:

 » Esquizofrenia: quadro psicótico crônico com preponderância de sintomas psicóticos positi-
vos, negativos e/ou síndrome desorganizada.

 » Transtorno delirante persistente ou paranoia: destacam-se sintomas isolados, os delírios, 
ou acompanhados de outros poucos sintomas psicóticos.

 » Transtorno psicótico breve: quadros com recuperação relativamente rápida.
 » Transtorno esquizoafetivo: misto de um quadro esquizofrênico com sintomas afetivos.
 » Outras psicoses.

Dentre os transtornos psicóticos, destaca-se a esquizofrenia que é um quadro crônico 
caracterizado pela presença de alucinações, alterações do pensamento com destaque aos 
delírios, comportamento e discurso desorganizado, embotamento afetivo. Ainda há alterações 
da afetividade e humor, da atenção, da linguagem(3).

Suas manifestações clínicas podem ser organizadas, segundo vários autores, em três 
grupos: sintomas positivos (sintomatologia produtiva, envolve principalmente alterações de 
sensopercepção e pensamento); sintomas negativos (resultantes da ausência de funções 
mentais normais e deterioração do quadro, envolve principalmente alterações da afetividade, 
atividade e vontade) e desorganização (linguagem e comportamento) (4).

Existem subtipos de esquizofrenia demarcando um quadro clínico que se expressa de 
várias formas e com características próprias. A forma mais comum, a esquizofrenia paranoide 
se caracteriza pela predominância de sintomatologia positiva, com a presença de construções 
delirantes acompanhadas de alucinações. Na forma hebefrênica predominam-se as alterações 
dos afetos; as ideias delirantes; alucinações fragmentárias; comportamento desorganizado. A 
forma catatônica é caracterizada pelas alterações psicomotoras que podem se alternar entre 
hipercinesia e estupor. Na forma residual tem-se a predominância de sintomas negativos. A 
forma simples é caracterizada pelo aparecimento insidioso e progressivo de comportamento 
excêntrico, incapacidade de funcionar conforme às exigências sociais, com declínio de desem-
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penho. Tem-se ainda a esquizofrenia indiferenciada, depressão pós-esquizofrênica e outras 
não especificadas(5).

A esquizofrenia está entre as dez doenças mais incapacitantes, conforme Organização 
Mundial de Saúde. Caracteriza-se por ser um transtorno crônico severo e persistente de 
início predominantemente precoce, com repercussões que podem ser graves para a pessoa e 
familiares(6). O processo diagnóstico pode centrar-se na sintomatologia e no modo peculiar de 
funcionamento destes sujeitos(7).

É um quadro clínico causado por inúmeros fatores biopsicossociais. Ao longo da vida, 
possui prevalência estimada de aproximadamente 0,7%. No entanto, destaca-se que este 
achado varie conforme o local do estudo, os critérios diagnósticos usados, as características 
demográficas da amostra e a abordagem usada para encontrar casos (8,9). Abrange todos os 
povos e culturas em uma incidência semelhante em todo o mundo. Não há diferenças quanto 
ao sexo, classes sociais, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento(10).

A diferença entre os sexos refere-se exclusivamente ao início e ao curso da doença entre 
homens (entre 10 e 25 anos) e mulheres (entre 25 e 35 anos). Se o início acontece após os 45 
anos de idade, o quadro é denominado de esquizofrenia de início tardio (11).

Um ponto relevante e de extrema importância a ser considerado no campo da Saúde 
Mental refere-se ao fato da esquizofrenia estar associada a altas cargas econômicas, custo 
e ao aumento da mortalidade refletida em uma expectativa de vida encurtada. Suas taxas de 
mortalidade são duas a quatro vezes maiores que na população em geral(12).

O suicídio é a causa de morte para cerca de 4% a 10% das pessoas com esquizofrenia. 
Esse indicador é mais prevalente em homens e no início do curso da doença. Dessa forma, 
sabe-se que a presença de outros transtornos mentais associados à esquizofrenia favorece a 
morbidade e mortalidade entre os pacientes(13).

A falta de acessibilidade aos tratamentos em saúde mental e psiquiátricos contribuem para 
o aumento da morbimortalidade na esquizofrenia(14).

Outros fatores diretamente relacionados à saúde física tais como o maior uso de cigarros, 
obesidade, diabetes, dislipidemias, pouco desenvolvimento em ações preventivas de saúde 
tais como atividade física e dietas, pouco acesso ou dificuldade de acessar serviços de saúde 
para condições gerais de saúde também tem relação com aumento de morbimortalidade na 
esquizofrenia(15-17).

Acredita-se que o cuidado de enfermagem em saúde mental, especialmente aos pacientes 
psicóticos, possa contribuir para o desenvolvimento de estratégias efetivas de tratamento e 
como consequência favorecer a obtenção de qualidade de vida e reinserção social dos pacien-
tes esquizofrênicos.
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A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi um processo social de mudanças complexas que 
reorientaram a prática de enfermagem em saúde mental(18). Atualmente enfermeiro na saúde 
mental deve desenvolver a função de agente terapêutico (19).

Nesta perspectiva, a Enfermagem é uma profissão fundamental para a área da saúde 
mental. O enfermeiro tem centralidade nesse campo, sendo o profissional comprometido com 
o cuidado do ser humano. Este desempenha funções assistenciais diretas, coordenando o 
plano de cuidados, estabelecendo vínculo e ações educativas com os usuários, familiares e 
cuidadores, além de poder ocupar a gestão dos serviços.

A concepção do trabalho de enfermagem em saúde mental está pautada no modelo huma-
nista com funções baseadas na promoção, prevenção e reabilitação psicossocial(20).

Com o Processo de Enfermagem na saúde mental, o enfermeiro foca sua atuação e cui-
dado construído na relação terapêutica por meio do relacionamento interpessoal. Com isso, 
almeja-se o enfrentamento do sofrimento e reintegração social(21).

O Processo de Enfermagem é fundamental para estruturação de um modelo assistencial de 
enfermagem efetivo e contribui para a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
Sendo realizado na saúde mental, pode produzir benefícios na assistência de pacientes psicó-
ticos promovendo qualidade do cuidado e autonomia dos enfermeiros(22).

Nesta perspectiva, com as mudanças no cuidado clínico de enfermagem em saúde mental 
advindas da Reforma Psiquiátrica Brasileira e considerando o Processo de Enfermagem como 
um elemento fundamental para a prática de enfermagem, estruturou-se à construção de diretri-
zes para fundamentar a assistência de enfermagem em saúde mental a pacientes psicóticos. 
A gravidade dos casos de psicose, a magnitude e prevalência dos mesmos requerem atenção 
da enfermagem para a possibilidade de implementação de estratégias de cuidados que sejam 
efetivas para garantir a eficácia do tratamento desses pacientes.

OBJETIVO

 Estabelecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem direcionada a pacientes psi-
cóticos tendo por base o Processo de Enfermagem.

MÉTODO

Foi utilizado o estudo de revisão de literatura. Foram incluídos artigos publicados no 
período de 2000 a 2020, em inglês-Estados Unidos e/ou português-Brasil. Como descritores 
de pesquisa, empregou-se: Schizophrenia AND Nursing care OR Psychiatric Nursing OR 
Nursing process na plataforma PUBMED e Esquizofrenia AND “Cuidados de enfermagem” OR 
“Enfermagem Psiquiátrica” OR “Assistência de enfermagem” na plataforma Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS).
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Pesquisou-se também assuntos relacionados ao tema em livros de referência da área, 
sendo utilizado enquanto critério de inclusão a relevância e contribuição científica dos auto-
res em Psicopatologia, Transtornos Psicóticos, Processo de Enfermagem em Saúde Mental, 
Classificação Internacional para Prática de Enfermagem independente do ano da referência.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

A assistência de enfermagem em Saúde Mental a pacientes psicóticos, para ser realizada 
pela equipe de enfermagem, deve considerar os elementos que compõe o núcleo de conheci-
mento da enfermagem. Sendo assim, é importante conhecer os marcos legais e regulatórios da 
profissão; as competências estabelecidas para o cuidado de enfermagem em saúde mental; o 
Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de enfermagem; o uso de Teorias 
de enfermagem para fundamentar esta prática, além das taxonomias e instrumentos que favo-
reçam o desenvolvimento da clínica baseada em evidências científicas.

COMPETÊNCIAS DE ENFERMAGEM

A Enfermagem é uma profissão regulamentada a partir da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 
1986(23), e o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987(24). Seus princípios e normas funda-
mentam-se pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução 
COFEN nº 564, de 06 de dezembro de 2017(25).

Com base na resolução 599/2018 sobre atuação da equipe de enfermagem em saúde 
mental e psiquiatria compete ao enfermeiro em sua assistência em saúde mental e como con-
sequência a pacientes psicóticos(26):

 » Realizar Processo de Enfermagem por meio da consulta de enfermagem em saúde mental 
com o objetivo de viabilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem;

 » Prescrever cuidados de enfermagem voltados à saúde do indivíduo com esquizofrenia;
 » Utilizar modelos teóricos para fundamentar e sistematizar as ações de cuidado de enferma-

gem, por meio do Processo de Enfermagem;
 » Estabelecer relacionamento terapêutico no qual o enfermeiro cuida do psicótico no atendi-

mento de suas necessidades;
 » Programar e gerenciar planos de cuidados para usuários com transtornos psicóticos;
 » Elaborar e participar do desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular dos pacientes 

psicóticos, com a equipe multiprofissional;
 » Realizar atendimento individual e/ou em grupo com os usuários psicóticos e seus familiares;
 » Conduzir e coordenar grupos terapêuticos; participar das ações de psicoeducação de usuá-

rios psicóticos, familiares e comunidade;
 » Promover o vínculo terapêutico, escuta atenta e compreensão empática;
 » Participar da equipe multiprofissional na gestão de caso;
 » Efetuar a referência e contra referência dos usuários;
 » Promover a vinculação dos pacientes psicóticos aos pontos de atenção no território;
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 » Promover ações para o desenvolvimento do processo de reabilitação psicossocial dos 
pacientes psicóticos;

 » Efetuar registro escrito, individualizado e sistemático, no prontuário.

PROCESSO DE ENFERMAGEM A PACIENTES PSICÓTICOS

O Processo de Enfermagem a pacientes psicóticos será apresentado com base em vários 
autores.

No cuidado ao paciente psicótico, assim como em toda prática de enfermagem, o Processo 
de Enfermagem deverá ser realizado. O mesmo se organiza em cinco etapas inter-relaciona-
das, interdependentes e recorrentes:

1.  COLETA DE DADOS DE ENFERMAGEM (OU HISTÓRICO DE 
ENFERMAGEM)

Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 
variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coleti-
vidade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença(27).

No atendimento ao paciente psicótico, neste primeiro momento deve ser realizado a 
anamnese de saúde mental/escuta terapêutica, exame psíquico e físico; observação e buscar 
compreender a rede de apoio social e familiar do indivíduo. A partir da escuta será possível 
compreender como a pessoa e família vivenciam o processo saúde doença e de que forma 
poderão participar das tomadas de decisão e construção do plano de cuidados.

Este momento requer habilidades de comunicação e escuta terapêutica, para entender 
e explorar a história de vida dos sujeitos e estabelecer transferência e vínculo. A anamnese 
se comporá de temáticas que explorarão informações sobre a situação atual e pregressa do 
indivíduo(28).

Inclui a identificação, queixa principal, motivo da consulta e história do problema atual, em 
que circunstâncias da vida apareceram os sintomas psicóticos (perdas e elementos desenca-
deadores), história de internações psiquiátricas, tratamento em saúde mental pregresso, his-
tória de uso de medicações psiquiátricas, história de vida (desenvolvimento neuropsicomotor, 
cognitivo e relação com a escola, aceitação de regras sociais, uso e abuso de substâncias 
psicoativas, laços afetivos, relacionamentos e interações sociais, parcerias sexuais ao longo da 
vida, alterações comportamentais ao longo da vida), história de transtorno mental na família e 
interrogatório sobre os demais aparelhos.

É importante que o enfermeiro possa dar atenção aos relatos dos usuários e seus fami-
liares, com destaque para seus sentimentos, atitudes, história de vida, itinerário terapêutico, 
desejos, perspectivas e projetos de vida. Esses elementos são fundamentais para a construção 
do Projeto Terapêutico Singular (PTS).



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

235

O exame psíquico abrange dados referentes a avaliação das funções psíquicas, a saber: 
consciência, orientação, atenção, memória, inteligência, sensopercepção, pensamento e lin-
guagem, afetividade e humor, vontade (impulsividade), atividade e psicomotricidade, julgamento 
e raciocínio, juízo de realidade e vivências do eu (2,4). Chama-se a atenção para a observação 
atenta da fala do indivíduo, seu comportamento durante a entrevista, os dados trazidos por ele 
durante a consulta, presença de delírios e/ou alucinações.

O exame físico, além do psíquico, da pessoa com transtorno psicótico, quando realizado de 
forma adequada e respeitosa pelo profissional, pode ser uma forma de aproximação afetiva e 
criação de vínculo. Deve ser feito com autorização e consentimento do paciente(2).

Na esquizofrenia, habitualmente, é possível definir o seu curso estabelecido pelas fases 
a seguir: fase inicial (prodrômica), fase aguda, fase de estabilização e fase estável. Durante 
a avaliação do enfermeiro é importante que este identifique os principais sinais e sintomas e 
fases vivenciadas pelos pacientes esquizofrênicos na medida em que isso pode favorecer o 
estabelecimento de estratégias de cuidado específicas.

Na fase inicial (prodrômica) o que mais está em evidência é o retraimento social, o prejuízo 
funcional e a presença de sintomas inespecíficos, como ansiedade, alterações do sono, humor 
deprimido e fadiga. É comum definir os indivíduos nesta fase como indiferentes, distantes e 
estranhos. Pequenas alterações do pensamento, podem estar presentes nesta fase que pode 
ter a duração média de cinco anos. Na fase aguda tem-se a sintomatologia clássica da esquizo-
frenia com suas alterações de sensopercepção e pensamento, acompanhados de pensamen-
tos e comportamentos desorganizados. Podem também estão presentes o retraimento social, 
apatia, embotamento afetivo e a dificuldade do indivíduo em se vincular em atividades habituais. 
A fase de estabilização é caracterizada pela diminuição da intensidade dos sintomas psicóticos. 
Espera-se que a duração dessa fase aconteça no período de cerca de seis meses. Por sua vez, 
na fase estável, o isolamento social, o embotamento afetivo e apatia e a dificuldade em estabe-
lecer vínculos sociais e afetivos podem estar presentes. As reagudizações podem interromper 
a fase estável requerendo intervenções e tratamento adicional(28).

Diagnóstico de Enfermagem

Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que cul-
mina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que represen-
tam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou 
intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados(27).

O diagnóstico de enfermagem possibilita a identificação do estado saúde/doença por meio 
de julgamentos clínicos sobre respostas potenciais da pessoa, família e comunidade aos pro-
blemas de saúde permitindo a construção de subsídios para que as intervenções de enferma-
gem sejam construídas visando atingir os resultados esperados. Neste sentido, é considerado 
ponto fundamental do Processo de Enfermagem e Sistematização da assistência(31).
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O enfermeiro tem autonomia para escolher a taxonomia ou classificação que usará como ins-
trumento diagnóstico para o Processo de Enfermagem. Destacamos a North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA) e Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 
(CIPE) muito comumente usadas na saúde mental.

Neste trabalho, optou-se pelo uso da classificação CIPE para a formulação dos diagnós-
ticos de enfermagem adequados para pacientes psicóticos e seus familiares. Destacou-se os 
seguintes diagnósticos, a serem considerados na avaliação de pacientes com esquizofrenia e 
outros transtornos psicóticos:

1. Delírio
2. Alucinação
3. Ansiedade
4. Atividade psicomotora prejudicada
5. Agitação
6. Comportamento violento
7. Efeito colateral da medicação
8. Adesão ao regime medicamentoso prejudicado
9. Crise
10. Risco de suicídio
11. Controle do impulso prejudicado
12. Comunicação verbal prejudicada
13. Autocuidado prejudicado
14. Isolamento social
15. Processo familiar interrompido
16. Insônia
17. Estigma
18. Abuso de drogas
19. Condição nutricional prejudicada

2. PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM

Determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de 
enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 
Enfermagem (COFEN, 2009).

Na saúde mental, as intervenções de enfermagem identificadas e necessárias de serem 
aplicadas no paciente psicótico devem ser discutidas com a equipe multiprofissional, usuário e 
família, uma vez que comporão o PTS. As ações devem ser desenvolvidas no âmbito individual, 
familiar e comunitário, considerando-se o modelo de atenção psicossocial. As intervenções de 
enfermagem devem ser individuais e grupais.
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A seguir, são apresentadas as intervenções de enfermagem direcionadas a pacientes psi-
cóticos construídas com base na CIPE e em autores fundamentados por esta classificação.

CIPE

Diagnóstico/Resultados de 
enfermagem

Intervenções*

Delírio Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa.
2.Estabelecer uma relação interpessoal de confiança com o paciente
3. Vigilância contínua
4. Terapia de orientação para a realidade
5. Promover (proporcionar, fornecer) apoio emocional
6. Evitar reforçar as ideias delirantes.
7. Encorajar o paciente a verbalizar as ideias delirantes para os cuidadores 
antes de agir sobre elas.
8. Priorizar regime terapêutico
9. Orientar sobre medidas de segurança
10. Orientar sobre controle de sintoma
11. Orientar família sobre delírio
12. Obter dados sobre a orientação
13. Obter dados sobre comportamento agressivo
14. Obter dados sobre adesão ao regime medicamentoso
15. Manejar (controlar) crise
16. Gerenciar delírio
17.Proporcionar atividades recreativas
18.Educar a família sobre como lidar com o paciente com ideias delirantes

Alucinação Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa.
2.Avaliar resposta à medicação
3. Estabelecer confiança
4. Facilitar capacidade para comunicar sentimentos
5. Gerenciar comportamento agressivo
6. Manejar (controlar) alucinações
7.Terapia de orientação para a realidade
8.Promover (proporcionar, fornecer) apoio emocional
9. Obter dados sobre abuso de substância
10. Obter dados sobre efeito colateral da medicação
11. Terapia de orientação para a realidade
12. Vigilância contínua
13.Monitorar as alucinações para a presença de componentes violentos ou 
autoprejudiciais.
14.Incentivar o paciente a discutir seus sentimentos e impulsos em vez de 
atuar sobre eles.

Ansiedade Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2. Demostrar técnicas de relaxamento
3. Encorajar repouso
4. Estabelecer confiança
5. Facilitar capacidade para comunicar sentimentos
6. Fazer rastreamento (screening) de abuso de substâncias
7. Gerenciar ansiedade
8. Identificar percepções alteradas
9. Obter dados sobre abstinência
10. Obter dados dobre adesão ao regime medicamentoso
11. Obter dados sobre adesão ao regime terapêutico
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CIPE

Atividade psicomotora 
prejudicada

Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Vigilância contínua
3. Obter dados sobre risco de violência
4. Obter dados sobre a orientação
5. Obter dados sobre nível de estresse
6. Manejar (controlar) segurança ambiental
7. Implementar regime de contenção física
8. Identificar percepções alteradas

Agitação Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Administrar medicação
3. Encorajar repouso
4. Identificar percepções alteradas
5. Manejar (controlar) crise
6. Obter dados sobre atitude em relação ao manejo (controle) de medicação
7. Obter dados sobre risco de violência
8. Obter dados sobre sono
9. Orientar sobre abuso de substâncias

Comportamento violento Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Vigilância contínua
3. Promover adesão à medicação
4. Prevenção de violência
5. Obter dados sobre risco de violência
6. Obter dados sobre controle de sintoma
7. Implementar regime de segurança
8. Implementar regime de contenção física

Efeito colateral da medicação Atividades para o enfermeiro:
1. Avaliar medicação
2. Gerenciar regime medicamentoso
3. Monitorar adesão ao regime terapêutico
4. Monitorar efeito colateral da medicação
5. Orientar a lidar com medicação
6. Orientar sobre medicação
7. Promover (proporcionar, fornecer) lista de medicação.

Adesão ao regime 
medicamentoso prejudicado

Atividades para o enfermeiro:
1. Administrar medicação
2. Gerenciar regime medicamentoso
3. Monitorar adesão a medicação
4. Monitorar efeito colateral da medicação
5. Orientar a lidar com medicação
6. Orientar sobre medicação
7. Promover (proporcionar, fornecer) lista de medicação.
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CIPE

Crise Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2. Avaliar risco de suicídio.
3.Implementar precauções contra o suicídio
4. Encaminhar para o serviço de emergência, caso seja necessário.
5. Obter dados sobre adesão ao regime de segurança
6. Obter dados sobre humor
7. Obter dados sobre o pensamento
8. Obter dados sobre a percepção
9. Reforçar controle de impulsos
10. Facilitar acesso ao tratamento
11.Facilitar capacidade para comunicar sentimentos
12. Identificar percepções alteradas
13. Identificar pensamento alterado
14. Monitorar adesão a medicação

Risco de suicídio Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Implementar precauções contra o suicídio
3. Encaminhar para o serviço de emergência, caso seja necessário.
4. Obter dados sobre abuso de substância
5. Obter dados sobre adesão ao regime de segurança
6. Obter dados sobre humor
7. Reforçar controle de impulsos
8. Facilitar acesso ao tratamento
9. Facilitar capacidade para comunicar sentimentos
10. Identificar percepções alteradas
11. Identificar pensamento alterado
12. Monitorar adesão a medicação

Controle do impulso prejudicado Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Facilitar controle do impulso
3. Promover estabelecimento de limites
4. Administrar medicação

Comunicação verbal 
prejudicada

Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2. Advogar pelo paciente
3. Checar identidade do paciente
4. Demonstrar administração de medicação
5. Identificar barreira à comunicação
6. Obter dados sobre cognição
7. Obter dados sobre orientação
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CIPE

Autocuidado prejudicado Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2. Promover autocuidado
3. Orientar sobre autocuidado
4. Orientar cuidador
5. Obter dados sobre padrão de higiene
6. Obter dados sobre necessidade de cuidado de saúde e social
7. Obter dados sobre a capacidade para executar o cuidado
8. Encaminhar para terapia ocupacional
9. Auxiliar no autocuidado
10. Encorajar o paciente a realizar as atividades habituais da vida conforme 
sua capacidade.
11. Estabelecer uma rotina de atividades de autocuidado.
12.Ensinar pais/familiares incentivar a independência, interferindo apenas 
quando o paciente não conseguir.

Isolamento social Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Aconselhar sobre medos
3. Avaliar regime terapêutico
4. Encaminhar para serviço comunitário
5. Encaminhar para terapia de grupo de apoio
6. Facilitar acesso ao tratamento
7. Garantir (ou assegurar) continuidade de cuidado
8. Gerenciar processo de enfrentamento prejudicado
9. Identificar percepções alteradas
10. Identificar pensamento alterado
11. Obter dados sobre necessidade de cuidado de saúde e social

Processo familiar interrompido Atividades para o enfermeiro:
1.Realizar escuta ativa da família
2. Identificar barreira à comunicação
3. Orientar família sobre doença
4. Apoiar processo familiar de enfrentamento
5. Obter dados sobre atitude em relação à condição de saúde
6. Obter dados sobre necessidade de cuidado de saúde e social
7. Implementar regime de segurança, se necessário.
8. Ensinar pais/familiares incentivar a independência, interferindo apenas 
quando o paciente não conseguir.

Insônia Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Orientar sobre sono
3. Obter dados sobre sono
4. Promover (proporcionar, fornecer) rotina de hora de dormir
5. Avaliar resposta à medicação
6. Orientar sobre dieta
7. Avaliar sintomatologia psicótica.

Estigma Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2. Orientar comunidade sobre doença
3. Orientar família sobre doença
4. Apoiar processo familiar de enfrentamento
5. Obter dados sobre atitude em relação à condição de saúde
6. Obter dados sobre disposição (ou prontidão) para revelação (ou exposição) 
da condição de saúde
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CIPE

Abuso de drogas Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2. Aconselhar sobre abuso de drogas
3. Apoiar processo familiar de enfrentamento
4. Avaliar adesão ao regime terapêutico
5. Encaminhar para o serviço de emergência
6. Encaminhar para terapia de grupo de apoio
7. Encaminhar para terapia familiar
8. Facilitar acesso ao tratamento
9. Orientar sobre abuso de drogas
10. Orientar sobre manejo (controle) dos sintomas de abstinência
11. Orientar sobre prevenção de recaída
12. Promover (proporcionar, fornecer) apoio emocional
13. Reforçar conquistas.

Sofrimento Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Avaliar resposta psicossocial ao plano de cuidado
3. Gerenciar processo de enfrentamento prejudicado
4. Identificar percepções alteradas
5. Implementar regime de segurança
6. Obter dados sobre apoio emocional
7. Obter dados sobre atitude em relação ao manejo (controle) de medicação
8. Obter dados sobre humor, deprimido

Condição nutricional prejudicada Atividades para o enfermeiro:
1. Realizar escuta ativa
2.Gerenciar ansiedade
3. Monitorar ingestão de alimentos
4. Obter dados sobre atitude em relação ao manejo (controle) de medicação
5. Orientar sobre dieta
6. Monitorar peso
7. Obter dados sobre abuso de substância

*Intervenções de enfermagem extraídas do Subconjunto tecnológico da CIPE para o cui-
dado a pessoas portadoras de transtornos mentais(32).

3. IMPLEMENTAÇÃO

Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de 
Enfermagem (COFEN, 2009).

Compreende a implementação das ações propostas no PTS que foram planejadas nas 
etapas anteriores. O trabalho com grupos, a abordagem familiar, as articulações com as redes 
de saúde e apoio social e pessoal do indivíduo devem ser acionadas conjuntamente com os 
recursos identificados nos territórios(33).

4. AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM

Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas 
da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, 
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para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado espe-
rado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo 
de Enfermagem(27).Este processo envolve a verificação contínua de mudanças nas respostas 
da pessoa e família para verificar se o resultado das ações ou intervenções do PTS forma 
alcançados.

É privativo ao enfermeiro o diagnóstico de enfermagem. Este deve focar sua atenção às 
respostas de indivíduos, família e comunidade em dado momento do processo saúde doença. 
Cabe também ao enfermeiro a prescrição do cuidado de enfermagem ou intervenções de enfer-
magem a serem desenvolvidas com base e foco dessas respostas. Os técnicos e auxiliares 
de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro devem atuar na execução do processo de 
enfermagem, conforme suas atribuições(27).

Nesta perspectiva, a implementação do Processo de Enfermagem se estabelece por meio 
da Consulta de Enfermagem que é uma atividade privativa do enfermeiro. Seu objetivo é criar 
condições para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, e está respaldada por dispositi-
vos legais que orientam uma prática de enfermagem ética e segura(27).

TEORIAS DE ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL

É importante considerar que o Processo de Enfermagem em Saúde Mental deve ser 
orientado por Teorias de enfermagem. Pensando-se no cuidado de enfermagem enquanto 
um processo terapêutico orientado pelo Relacionamento Interpessoal, a Teoria das Relações 
Interpessoais de Peplau tem como foco o relacionamento de pessoa-para-pessoa oferecendo 
subsídios no empreendimento das ações do enfermeiro a pacientes psicóticos. Somando-se a 
isso, é importante considerar a integralidade do cuidado requerida na assistência de enferma-
gem no campo da Saúde Mental, em que destacamos a Teoria das Necessidades Humanas 
Básicas (NHBs) como um referencial teórico importante. Ambas teorias trazem aspectos que 
dão suporte para o desenvolvimento de uma metodologia de cuidado ao usuário psicótico e sua 
família, na perspectiva do modelo de atenção psicossocial.

Neste sentido, a seguir, tem-se a descrição da Teoria das Relações Interpessoais em 
Enfermagem de Peplau e da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, con-
siderando-se que estes referenciais teóricos possam favorecer a implementação do Processo 
de Enfermagem.

TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM ENFERMAGEM 
DE PEPLAU

Peplau desenvolveu os passos que seguem determinado padrão terapêutico na relação do 
enfermeiro com o paciente. Estes passos são: (1) orientação, (2) identificação, (3) exploração, 
(4) solução, os quais superpõem-se e inter-relacionam-se à medida que o processo evolui na 
direção de uma solução(4).
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A fase de orientação é o início da relação interpessoal, e se estabelece quando o paciente/
família percebem a necessidade de ajuda. O paciente traz suas bagagens anteriores (cultura, 
valores, ideias pré-concebidas) que precisam ser consideradas e ambos possuem importância 
na interação. Neste momento, preocupa-se com o estabelecimento da transferência.

Na fase de identificação o paciente reage seletivamente no enfermeiro; as percepções do 
paciente sobre seus problemas são expostas e esclarecidas. No final desta fase, o paciente já 
se inicia no trabalho de lidar com o problema, o que produz otimismo no enfermeiro.

Na fase de exploração o paciente assume uma posição de ser integrante do ambiente 
provedor de cuidados e necessitará do enfermeiro para os processos de melhor compreen-
são de seus problemas. O enfermeiro deverá ter habilidades e técnicas de entrevista e utilizar 
adequadamente a comunicação para esclarecer, escutar, aceitar e interpretar adequadamente.

 A fase de solução é a última do processo interpessoal. Espera-se que as necessidades do 
paciente foram exploradas e a partir dos esforços cooperativos entre o enfermeiro e o paciente, 
o mesmo consegue evoluir com a tomada de decisões. Assim, as intervenções são construídas 
de forma colaborativa com o cuidado de enfermagem respeitando a autonomia e escolhas do 
sujeito. A seguir temos descrito o Processo de Enfermagem e fases de Peplau(34):

TEORIA DAS NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS DE 
WANDA HORTA

A teoria das Necessidades Humanas Básicas apoia-se nas leis gerais do equilíbrio adap-
tação e holismo tendo como conceitos centrais: Enfermagem, Ser humano, Ambiente, Saúde/
Doença, Necessidades Humanas Básicas, Assistir e Cuidar em Enfermagem. Wanda Horta 
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estabelece como princípios: a unicidade, autenticidade e individualidade do ser humano; o foco 
ao ser humano e não à doença; o cuidado pensado na dimensão preventiva, curativa e de rea-
bilitação; destaque do ser humano como integrante de uma comunidade; e seu reconhecimento 
como participante ativo de seu autocuidado(31).

As Necessidades Humanas Básicas segundo Wanda Horta se dividem em Necessidades 
Psicobiológicas (Oxigenação, Hidratação, Nutrição, Eliminação, Sono e Repouso, Atividade 
Física, Sexualidade e Reprodução, Cuidado Corporal e Ambiental, Segurança Física e do 
Meio Ambiente, Integridade Física, Regulação: Crescimento e Desenvolvimento funcional, 
Regulação Vascular, Regulação Térmica, Regulação Neurológica, Sensopercepção, Terapêutica 
e Prevenção); Necessidades Psicossociais (Comunicação, Gregária, Recreação e Lazer, 
Segurança emocional, Amor, aceitação, Autoestima, autoconfiança, autorrespeito, Liberdade 
e participação, Educação para a saúde/aprendizagem) e Necessidades Psicoespiritual 
(Religiosidade e Espiritualidade) (35).

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE 
ENFERMAGEM - CIPE

 Na necessidade de utilização de uma terminologia específica e objetiva para o desenvolvi-
mento do Processo de Enfermagem em Saúde Mental a pacientes psicóticos que favorecesse 
a qualidade da assistência e reconhecimento da profissão enquanto conhecimento e ciência, 
optou-se pela Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). Aqui tem-se 
uma descrição dessa classificação, a fim de favorecer o seu uso pela enfermagem.

Este modelo possui uma estrutura única de classificação organizada em sete eixos. Para 
a construção dos diagnósticos e resultados de enfermagem, são recomendadas as seguintes 
diretrizes: (1) deve incluir um termo do Eixo do Foco, (2) deve incluir um termo do Eixo do 
Julgamento, (3) pode incluir termos adicionais, conforme o necessário, dos eixos do Foco, 
Julgamento ou de outros eixos. No desenvolvimento de enunciados de intervenções de enfer-
magem, são aconselhadas as seguintes diretrizes: (1) deve incluir um termo do Eixo da Ação, 
(2) deve incluir pelo menos um termo Alvo – um termo alvo pode ser um termo de qualquer eixo 
exceto do Eixo do Julgamento, e (3) pode incluir termos adicionais, conforme necessário, do 
eixo da Ação ou de qualquer outro eixo(36).

Os sete eixos e suas seguintes definições são: Foco: Área de atenção que é relevante para 
a enfermagem (exemplos: dor, eliminação, expectativa de vida, conhecimento); Julgamento: 
Opinião clínica ou determinação relativa ao foco da prática de enfermagem (exemplos: nível 
decrescente, risco, melhorado, interrompido, presente); Cliente: Sujeito a quem o diagnóstico 
se refere e que é o beneficiário da intervenção (exemplos: recém-nascido, cuidador, família ou 
comunidade); meios: Forma ou método de concretizar uma intervenção (exemplos: atadura, 
caderneta de vacinação); Ação: Processo intencional aplicado a um cliente. (Exemplos: educar, 
administrar, monitorar, acompanhar, aconselhar, apoiar, atender, avaliar, colaborar, confortar, 
consultar, conter, coordenar, empoderar, encaminhar, entrevistar, envolver-se, estabelecer, 
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estabilizar, estimular, interpretar, promover, reabilitar, relacionar-se, supervisionar, trabalhar em 
rede, tranquilizar, tratar); Tempo: O ponto, período, instante, intervalo ou duração de uma ocor-
rência (exemplos: administração, nascimento ou crônico); Localização: Orientação anatômica 
ou espacial de um diagnóstico ou intervenção (exemplos: posterior, abdômen, escola ou centro 
de saúde na comunidade) (36).

CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE AO PROCESSO DE 
ENFERMAGEM A USUÁRIOS COM SINTOMAS PSICÓTICOS

A enfermagem tem buscado ampliar os seus referenciais teóricos para o desenvolvimento 
do Processo de Enfermagem a pacientes psicóticos por meio de saberes de outras áreas do 
conhecimento, dos quais destacamos as contribuições da psicanálise(37). Busca-se com isso a 
integralidade da assistência.

Ao adotar-se novo olhar sobre o paciente, considerando sua singularidade, é possível a 
reconstrução do cuidado de enfermagem com práticas voltadas para as reais necessidades 
dos usuários, favorecendo sua autonomia e protagonismo do processo saúde-doença e adoe-
cimento mental(18).

 Dos conceitos e ferramentas psicanalíticas que podem contribuir para o cuidado de 
Enfermagem, destacam-se a escuta, a transferência, a categoria de sujeito e a construção do 
caso clínico.

A delicadeza do cuidado clínico de enfermagem aos pacientes em sofrimento psíquico e 
em especial a psicóticos requer que o enfermeiro possa ir além da doença. O desafio na clínica 
da psicose requer assumir uma posição clínica de aprendiz. O enfermeiro deve deslocar-se da 
posição de saber e ocupar a posição de aprendiz. Assim, será necessário, em alguns momen-
tos renunciar a fala, ao desejo de explicar e interpretar para escutar o sofrimento do outro(38,39).

A escuta possibilita a criação de um ambiente em que a palavra possa ser oferecida ao 
sujeito que sofre. Somente assim é possível acessar o sujeito do inconsciente; pois, escutar 
significa evocar a fala do sujeito, buscando explicitar os mecanismos psíquicos implicados no 
que ele diz e porque o diz(37). Assim, pode-se acessar uma sabedoria desconhecida pelo sujeito 
que passa a poder ocupar uma posição ativa(18).

A função transferencial, é identificada e estabelecida a partir da relação enfermeiro–paciente. 
Em um primeiro momento não será possível saber qual é a demanda que o sujeito traz. Somente 
via transferência e discurso será possível acessar as formações do inconsciente(40). Na psicose 
o inconsciente está a céu aberto, cabendo ao enfermeiro está atento aos dizeres dos pacientes 
que podem trazer no concreto suas construções subjetivas.

Compreender a transferência como processo fundamental de uma ação terapêutica, traz 
como contribuição para a aplicação do Processo de Enfermagem, no cuidado em Saúde Mental, 
um reposicionamento do enfermeiro enquanto agente terapêutico. Tal posição pode favorecer 
que o paciente explore os significantes que legitimam a experiência de seu sofrimento. Isso 
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possibilita ao enfermeiro reconhecer como o sujeito foi estruturado e a forma como dirige sua 
demanda de amor(40).

Realizar um cuidado de enfermagem a partir de uma clínica do sujeito, resulta em subverter 
o lugar de objeto do paciente colocando-o em uma posição ativa. Trata-se de responsabilizá-lo 
a ocupar uma posição diferente. Dessa forma, o enfermeiro ao propiciar uma posição ativa do 
indivíduo é capaz de construir um plano de cuidados que seja menos prescritivo e que consi-
dere a fala e desejo do paciente(41).

A construção do caso clínico, por sua vez, se tornou um instrumento para a clínica da 
Enfermagem. Entende-se, nesta construção, que o sujeito que demanda o cuidado participa da 
construção e elaboração de sua experiência de sofrimento e de suas necessidades de cuidado. 
Oportunizam-se espaços em que a fala do paciente é produzida de forma livre(18).

A construção do caso seria um rearranjo dos elementos do discurso do sujeito, objetivando 
uma conduta ou cuidado, com a finalidade de partilhar elementos de cada caso em um trabalho 
que possa ser conjunto com outros profissionais, tal como se almeja na atenção psicossocial. 
Os elementos do discurso do sujeito caem, através da escuta, se depositando com base em 
uma inclinação para colhê-los(39). Assim, compreende-se que a elaboração do PTS e as inter-
venções de enfermagem devem considerar este trabalho de construção do sujeito levando em 
consideração as suas escolhas que o projetam para a vida.

Acredita-se neste sentido que as contribuições da psicanálise ao Processo de Enfermagem 
por meio da consideração de seus conceitos possam contribuir para a clínica da psicose favo-
recendo a autonomia e escuta desses sujeitos que poderão ter a possibilidade de protagonizar 
suas escolhas e projetos de vida.

CONCLUSÃO

A gravidade dos casos de psicose, sua magnitude e considerável prevalência requer 
atenção da enfermagem para a implementação de estratégias de cuidados que sejam efetivas 
na garantia de eficácia do tratamento a estes pacientes. Considerando-se as mudanças no 
cuidado clínico de enfermagem em saúde mental advindas da Reforma Psiquiátrica Brasileira 
e o Processo de Enfermagem, foi possível construir diretrizes de assistencia de Enfermagem 
a pacientes psicóticos e, dessa forma, estabelecer a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. Acredita-se que este instrumento poderá contribuir para a melhoria do cuidado 
de enfermagem direcionado a psicóticos, sendo um referencial teórico útil para os serviços de 
saúde mental e psiquiatria.
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ENFERMAGEM ÀS PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE 
DEPRESSÃO

Márcia Astrês Fernandes
Bruna Victória da Silva Passos
Maria Eduarda Pereira Correia
Tatiana Maria Melo Guimarães

RESUMO
A depressão é um transtorno com etiopatogenia resultante da interação de processos bio-

lógicos, psicológicos, ambientais e genéticos. Caracteriza-se por sintomas afetivos, cognitivos, 
psicomotores e físicos, dentre eles os mais comuns são anedonia, humor depressivo, apatia. 
Vale lembrar que, durante o curso da doença pode evoluir para retardo psicomotor, sintomas 
negativos com intensificação dos problemas. O objetivo é identificar as singularidades per-
tencentes e prestar assistência às pessoas com transtornos mentais e promover ações que 
auxiliam na prevenção e no diagnóstico precoce. O presente estudo chama a atenção para a 
importância da participação do profissional enfermeiro na assistência psicossocial, por meio 
do relacionamento interpessoal com o paciente e família, permitindo um conhecimento mais 
aprofundado das suas necessidades e fortalecendo o vínculo de confiança.

1. INTRODUÇÃO

A depressão é um transtorno com etiopatogenia resultante da interação de processos bio-
lógicos, psicológicos, ambientais e genéticos. Caracteriza-se por sintomas afetivos, cognitivos, 
psicomotores e físicos, dentre eles os mais comuns são anedonia, humor depressivo, apatia. 
Vale lembrar que, durante o curso da doença pode evoluir para retardo psicomotor, sintomas 
negativos com intensificação dos problemas. 1

De acordo com a Organização Pan Americana de Saúde cerca 300 milhões de pessoas 
no mundo sofram de tal condição. Tal dado confirma o problema grave e o nível alto de preva-
lência, podendo evoluir ao suicídio na pior das hipóteses. Porém, mesmo existindo tratamento 
há poucas pessoas com acesso devido à falta de recursos, a falta de profissionais treinados, o 
estigma social associado aos transtornos mentais além da avaliação imprecisa 2.

Dessa forma, para diagnosticar a depressão é necessário apresentar sintomas básicos de 
depressão durante no mínimo duas semanas como humor deprimido ou perda de interesse 
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ou prazer. Associados a no mínimo cinco sintomas que podem ser: Múltiplos sintomas físicos 
persistentes sem causa evidente, baixa energia, fadiga, problemas do sono (insônia ou hiper-
sonia), humor deprimido, diminuição ou perca do prazer, perca ou ganho de peso significativo, 
dificuldade de se concentrar, culpa excessiva ou inutilidade, agitação ou retardo psicomotor ou 
pensamento recorrentes de morte. Ademais, sempre descartando a possibilidade de sintomas 
de mania 3.

O tratamento consiste com psicoterapia em conjunto com o farmacológico. A escolha do 
antidepressivo se dá através do subtipo que o paciente apresenta, associado a história pre-
gressa e familiar, a presença de doenças clínicas e características dos fármacos. Sendo de 
suma importância a continuidade do tratamento mesmo com a melhora do quadro, no mínimo 
de 9 a 12 meses após 4.

Ademais, faz-se necessário o tratamento individualizado na melhora do paciente com 
depressão. Por meio de escuta qualificada feita pela equipe multiprofissional, identifica os fato-
res biopsicossociais que desencadearam os sintomas depressivos para que se aplique uma 
intervenção específica no problema causador destes sintomas5.

De acordo com a Lei n° 10216, 6 de abril de 2001, deve ser garantida uma assistência 
hospitalar de forma integrada ao portador de transtorno mental com atendimentos médicos, 
sociais, psicológicos, sociais, de lazer, etc. Sendo assim, observa-se a interdisciplinaridade e a 
integralidade do cuidado 6.

Na perspectiva do cuidado, a enfermagem é responsável por identificar as singularidades 
pertencentes e prestar assistência às pessoas com transtornos mentais e promover ações que 
auxiliam na prevenção e no diagnóstico precoce. Com intuito que as intervenções oferecidas 
sejam efetivas na melhora da resposta à doença e no processo de adaptação ao estilo de vida 
que será adotado. Esta por sua vez, deve ser capaz de integrar saberes e práticas, corrobo-
rando na valorização dos aspectos biopsicossociais de saúde. Além de sensibilizar comunidade 
em que o paciente está integrado 7.

Assiste ao enfermeiro prestar o cuidado de forma organizada através da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). Por conseguinte, observa-se a implementação do Processo 
de Enfermagem (PE). Tal método é formado pelas etapas: coleta de dados, diagnóstico de 
enfermagem (DE), planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Outrossim, 
taxonomias ou classificações de enfermagem, podem ser utilizadas para designar os DE, inter-
venções e resultados de enfermagem 8.

A partir disso foi escolhida a taxonomia North American Nursing Diagnosis Association 9, 
sendo terminologia padronizada de enfermagem composta por diagnósticos, fatores relaciona-
dos e características definidoras. Ela possui 244 diagnósticos de enfermagem, agrupados em 
13 domínios e 47 classes. Posteriormente, Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC) 
é um sistema que pode ser usado para selecionar medidas de resultados relacionadas ao diag-
nóstico de enfermagem. Por fim, as intervenções através da Classificação das Intervenções de 
Enfermagem (NIC) com uma taxonomia de intervenções independentes quanto interdisciplina-
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res que os enfermeiros podem utilizar em vários locais de atendimento. Por fim, os resultados 
esperados 19; 10; 11.

Frente aos elementos expostos, o presente estudo teve como objetivo relatar a experiência 
com a Sistematização da Assistência de Enfermagem direcionada a pacientes com diagnóstico 
de Depressão em um serviço hospitalar de alta complexidade. Através do qual se identificou os 
principais diagnósticos de enfermagem, resultados esperados e intervenções de enfermagem 
aos usuários assistidos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência que retrata a vivência de 
participantes do Projeto de extensão: “O cuidar de Enfermagem em Saúde Mental na perspec-
tiva da ressocialização”, da Universidade Federal do Piauí-UFPI, realizado no Hospital Público 
Psiquiátrico, referência no Estado do Piauí, voltado à assistência médica de alta complexidade. 
Tendo como base para coleta dos dados relatos registrados em diário de experiência, onde 
registramos todas as atividades realizadas durante as 12h semanais, de março de 2019 a 
março de 2020.

Primeiramente, elencou-se os principais diagnósticos de enfermagem, resultados espera-
dos e intervenções de enfermagem, transtornos psiquiátricos e sinais e sintomas mais frequen-
tes. Não se fez necessária a submissão deste trabalho para aprovação pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa, pois não houve envolvimento direto ou indireto com o paciente, nem foram coletados 
dados pessoais para utilização na elaboração, apenas informações de interesse fisiopatológico 
e/ou epidemiológico.

Todos os aspectos éticos presentes na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde foram respeitados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência possibilitou abranger o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), principalmente no serviço de saúde mental de alta complexidade. Seu pleno exercício 
além de se basear nos pressupostos da RAPS, também se firma na Nota Técnica nº 11/2019. 
Ambos trazem esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e 
nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, reinserindo o Hospital Psiquiátrico e não 
incentivando seu fechamento.

Durante o período da extensão foi possível observar o fluxo de atendimento dentro da rede. 
Principalmente, dentro da instituição, através do acompanhamento dos profissionais de enferma-
gem avaliando o paciente desde sua chegada ao serviço de pronto atendimento com sinais e sin-
tomas psiquiátricos. A assistência segue da admissão até o momento de sua liberação, podendo 
ser apenas observação no pronto atendimento ou internação propriamente dita nas enfermarias.
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Dessa forma, haverá avaliação da equipe de enfermagem que incluirá a necessidade 
de conhecimentos psiquiátricos, especialmente sobre psicofarmacologia, psicopatologia, 
Reabilitação Psicossocial alicerçada nos princípios da Reforma Psiquiátrica e outros. Também, 
utiliza-se como fundamento para nortear a avaliação psiquiátrica a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). De forma que, seguem descritos, a seguir, os principais 
resultados alcançados.

3.1.  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PELO 
OLHAR DOS EXTENSIONISTAS

No instrumento da SAE foi observada a frequência dos diagnósticos de enfermagem, inter-
venções e resultados esperados, com referência NANDA, NIC e NOC, por meio do exame físico 
geral e psiquiátrico e dos cuidados que cada paciente necessita 9; 10;11.12.

Foi possível durante a construção do histórico de enfermagem averiguar história pregressa 
do paciente, pois é recorrente no paciente as sucedidas internações. Portanto, o enfermeiro 
deve ter habilidades de escuta e observação, com a finalidade de desenvolver as etapas 
seguintes da SAE.

Vale lembrar pela equipe de enfermagem há um olhar singular as condições médicas con-
comitantes e o perfil colateral das medicações de escolha. Por isso, o apoio da equipe ao 
paciente deve ser constante, relatando que é comum efeitos colaterais nos primeiros dias das 
medicações e que eles costumam sumir ao longo do tratamento.

Outro ponto observado é sobre o cuidado com a psicoeducação, pois pessoas com diag-
nóstico de Depressão costumam ter pensamentos e opiniões negativas e ideações suicidas. 
Pacientes relatam sentimento de vida vazia, falta de fé no futuro, vontade de chorar, dificuldade 
em tomar decisões. Então, o Enfermeiro tinha o papel atentar a presença sempre de um acom-
panhante de confiança e orientar quanto à doença para uma escuta atenta.

Pois, familiares relatavam o insucesso do tratamento falta de vontade ou esforço para reagir, 
preguiça, chantagem, defeito de caráter, pouca fé, entre outras. Então, a equipe orientava que 
não era falta de vontade e sim processo causado por inúmeros fatores.

Além disso, observar a individualidade do paciente e promover uma rotina de atividades de 
autocuidado com higiene, alimentação e atividades que lhe dão prazer em momentos de lazer.
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Diante de tal cenário, na SAE tais achados mais frequentes foram dessa forma (Tabela 1):

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 
(NANDA RESULTADOS ESPERADOS (NOC) INTERVENÇÕES DE 

ENFERMAGEM (NIC)

Ansiedade, relacionado à medo, 
caracterizado por Conflito sobre as 
metas da vida.

Nível de Ansiedade diminuído Administrar medicação 
para reduzir a ansiedade, 
conforme apropriado.
Oferecer conforto psicológico 
ao paciente se necessário.

Insônia, relacionado à ansiedade, 
caracterizado por alteração no padrão 
de sono.

Bem-estar Pessoal melhorado Orientar o paciente para 
monitorar os padrões de 
sono.
Ajudar a eliminar situações 
estressantes antes de dormir.

Autonegligência, associado à 
transtorno psiquiátrico, caracterizado 
por falta de adesão a atividades de 
saúde.

Autonegligência diminuída Monitorar a capacidade de 
autocuidado independente.
Levar em conta a cultura 
do paciente ao promover 
atividades de autocuidado.
Determinar quantidade e tipo 
de assistência necessários.

Enfrentamento ineficaz, associado 
à estratégias ineficazes para 
alívio de tensão, caracterizada 
por comportamento destrutivo em 
relação a si mesmo.

Enfrentamento melhorado Avaliar o impacto da situação 
de vida do paciente nos 
papéis e nas relações.
Determinar o risco de 
autoagressão do paciente.
Auxiliar o paciente a 
identificar os sistemas de 
apoio disponíveis.

Enfrentamento familiar 
comprometido, relacionado à 
, caracterizado por situações 
coexistentes que afetam a pessoa 
de apoio.

Enfrentamento familiar melhorado Selecionar uma estratégia 
de solução de problemas 
adequada ao nível de 
desenvolvimento funcional-
cognitivo do paciente.

Regulação do humor prejudicada, 
relacionado à ideias de suicídio 
recorrentes, caracterizado por 
desesperança.

Equilíbrio do Humor melhorado Monitorar a ocorrência de 
mudanças de humor.
Determinar se o paciente 
apresenta riscos à sua 
segurança ou à de outras 
pessoas.
Iniciar as precauções 
necessárias para 
salvaguarda do paciente 
ou de outras pessoas com 
risco de dano físico (p. ex., 
suicídio, autoagressão, fuga, 
violência).

Risco de suicídio, relacionado à 
história de tentativa de suicídio.

Apoio Social melhorado
Autocontenção do Suicídio melhorado

Remover armas potenciais 
do ambiente (p. ex., objetos 
cortantes e parecidos com 
cordas).
Examinar o paciente e 
seus pertences na busca 
de armas/armas potenciais 
durante o procedimento 
de admissão hospitalar, 
conforme apropriado.
Limitar o acesso a janelas, 
a menos que estejam 
trancadas e seja impossível 
abri-las, conforme apropriado

FONTE: NANDA-I, NOC, NIC, 2020.
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4- CONCLUSÃO
O presente estudo chama a atenção para a importância da participação do profissio-

nal enfermeiro na assistência psicossocial, por meio do relacionamento interpessoal com o 
paciente e família, permitindo um conhecimento mais aprofundado das suas necessidades e 
fortalecendo o vínculo de confiança.

Outro ponto a ser considerado é a importância da educação continuada na manutenção da 
qualidade da assistência, uma vez que a área da saúde está em constante transformação e 
adaptação para a realidade e necessidades que vão surgindo. Ademais, a reavaliação é uma 
estratégia de cuidado essencial no setor de saúde mental, pois permite ajustar o tratamento 
escolhido de acordo com a situação clínica do cliente. Por fim, conclui-se que a SAE é impres-
cindível para organização e universalização do atendimento, bem como se torna essencial que 
o profissional esteja capacitado para o exercício devido da assistência.
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15.  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM ÀS PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE 
ESQUIZOFRENIA
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Resumo. A esquizofrenia é um transtorno psicótico que atinge mais 1% da população mun-
dial. Tal enfermidade se caracteriza na existência de sintomas: delírios, alucinações, transtorno 
de pensamento, conduta motora desorganizada e sintomas negativos. Geralmente, aparece 
durante a juventude, logo após dos 18 anos. É importante enfatizar que sua maioria não tem 
antecedentes familiares. Objetivo - identificar as singularidades pertencentes a esse paciente, 
com intuito que as intervenções oferecidas sejam efetivas na melhora da resposta à doença e 
no processo de adaptação ao estilo de vida que será adotado.

1. INTRODUÇÃO

A esquizofrenia é um transtorno psicótico que atinge mais 1% da população mundial. Tal 
enfermidade se caracteriza na existência de sintomas: delírios, alucinações, transtorno de pen-
samento, conduta motora desorganizada e sintomas negativos. Geralmente, aparece durante a 
juventude, logo após dos 18 anos. É importante enfatizar que sua maioria não tem anteceden-
tes familiares 1

Para obtenção do diagnóstico exige-se o aparecimento de pelo menos uma das síndromes, 
sintomas ou sinais de um grupo de maior hierarquia, ou pelo menos dois dos sinais e sintomas 
de um grupo de menor hierarquia. Esses sintomas devem estar presentes na maior parte do 
tempo de um episódio de doença psicótica que dure pelo menos um mês (ou durante a maioria 
dos dias) e devem ter sido excluídos diagnósticos de transtornos de humor, transtornos atribuí-
veis à doença cerebral orgânica, intoxicação, dependência ou abstinência relacionada a álcool 
ou outras drogas 2;.

Por conseguinte, existe categorização em subtipos que leva em conta os sintomas. Tais 
são: a catatônica com a presença da catatonia como sintoma predominante, a desorganizada 
com discurso e comportamento desorganizados com afeto variado, a paranoide caracterizada 
com ilusões, alucinações e delírios; a hebefrênica caracteriza-se pela presença proeminente de 
uma perturbação dos afetos, as ideias delirantes e as alucinações são fugazes e fragmentárias, 
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o comportamento é irresponsável e imprevisível. Já, a residual persiste em sintomas “negati-
vos” embora não forçosamente irreversíveis e a simples ocorre a progressiva excentricidade do 
comportamento 4,5

De acordo com a Lei n° 10216, 6 de abril de 2001 é garantida uma assistência hospitalar de 
forma integrada ao portador de transtorno mental com atendimentos médicos, sociais, psicoló-
gicos, sociais, de lazer, etc. Sendo assim, observa-se a interdisciplinaridade e a integralidade 
do cuidado

Na perspectiva do cuidado, a enfermagem é responsável por identificar as singularidades 
pertencentes a esse paciente. Com intuito que as intervenções oferecidas sejam efetivas na 
melhora da resposta à doença e no processo de adaptação ao estilo de vida que será adotado. 
Esta por sua vez, deve ser capaz de integrar saberes e práticas, corroborando na valorização 
dos aspectos biopsicossociais de saúde. Também, exalta-se a extrema importância da vivência 
nessa área ainda no processo de graduação para o desenvolvimento das habilidades exigidas 
6.

Cabe ao enfermeiro prestar o cuidado de forma organizada por meio da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). Por conseguinte, observa-se a implementação do Processo 
de Enfermagem (PE). Tal método é formado pelas etapas: coleta de dados, diagnóstico de 
enfermagem (DE), planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Outrossim, 
taxonomias ou classificações de enfermagem, podem ser utilizadas para designar os DE, inter-
venções e resultados de enfermagem 7.

A partir disso foi escolhida a taxonomia North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA-I), sendo terminologia padronizada de enfermagem composta por diagnósticos, fato-
res relacionados e características definidoras. Ela possui 244 diagnósticos de enfermagem, 
agrupados em 13 domínios e 47 classes. Posteriormente, Classificação dos Resultados de 
Enfermagem (NOC) é um sistema que pode ser usado para selecionar medidas de resultados 
relacionadas ao diagnóstico de enfermagem. Por fim, as intervenções através da Classificação 
das Intervenções de Enfermagem (NIC) com uma taxonomia de intervenções independentes 
quanto interdisciplinares que os enfermeiros podem utilizar em vários locais de atendimento. 
Por fim, os resultados esperados8. 9. 10

Frente a esses elementos, o presente estudo teve como objetivo relatar a experiência da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem para pacientes com Esquizofrenia em um ser-
viço hospitalar de alta complexidade, por meio do qual se identificou os principais diagnósticos 
de enfermagem, resultados esperados e intervenções de enfermagem nos usuários atendidos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência que retrata a vivência dos 
participantes do Projeto de extensão: “O cuidar de Enfermagem em Saúde Mental na perspec-
tiva da ressocialização”, da Universidade Federal do Piauí-UFPI , realizado no Hospital Público 
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Psiquiátrico, referência no Estado do Piauí, voltado à assistência médica de alta complexidade. 
Tendo como base para coleta dos dados relatos registrados em diário de experiência, onde 
registramos todas as atividades realizadas durante as 12h semanais, de março de 2019 a 
março de 2020.

Inicialmente foram elencados os principais diagnósticos de enfermagem, resultados espera-
dos e intervenções de enfermagem, transtornos psiquiátricos e sinais e sintomas mais frequen-
tes. Não se fez necessária a submissão deste trabalho para aprovação pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa, pois não houve envolvimento direto ou indireto com o paciente, nem foram coletados 
dados pessoais para utilização na elaboração, apenas informações de interesse fisiopatológico 
e/ou epidemiológico.

Todos os aspectos éticos presentes na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde foram respeitados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência possibilitou um conhecimento abrangente e prático (abrangente do funciona-
mento) do funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), principalmente no serviço 
de saúde mental de alta complexidade. Seu pleno exercício além de se basear nos pressupos-
tos da RAPS, também se firma na Nota Técnica nº 11/2019. Ambos trazem esclarecimentos 
sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional 
sobre Drogas, reinserindo o Hospital Psiquiátrico e não incentivando seu fechamento 6.

Durante o período da extensão foi possível observar o fluxo de atendimento dentro da rede. 
Principalmente, dentro da instituição, através do acompanhamento dos profissionais de enfer-
magem avaliando o paciente desde sua chegada ao serviço de pronto atendimento com sinais 
e sintomas psiquiátricos. A assistência segue da admissão até o momento de sua liberação, 
podendo ser apenas observação no pronto atendimento ou internação propriamente dita nas 
enfermarias. 7

Dessa forma, haverá avaliação da equipe de enfermagem que incluirá a necessidade de 
conhecimentos psiquiátricos – psicofarmacologia, psicopatologia, alicerçados nos princípios da 
Reforma Psiquiátrica e Reabilitação Psicossocial. Também, utiliza-se como fundamento para 
nortear a avaliação psiquiátrica a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). De 
forma que, seguem descritos, a seguir, os principais resultados alcançados.

3.1.  SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PELO 
OLHAR DOS EXTENSIONISTAS

No instrumento da SAE foi observada a frequência dos diagnósticos de enfermagem, 
intervenções e resultados esperados, com referência NANDA, NIC e NOC. Realizado também 
exame físico geral e psiquiátrico e os cuidados que cada paciente necessitava.8 Em relação 
aos principais subtipos de Esquizofrenia foram identificados os seguintes :
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Paranóide

Subtipo com maior número de atendimento pelos extensionistas. Apresenta sintomas de 
ideias delirantes, principalmente de perseguição. Associado a alucinações e a perturbações 
das percepções. Os pacientes são tensos, desconfiados, hostis e muito agressivos, podendo 
cometer atos de violência

Diante de tal cenário, na SAE tais achados mais frequentes foram dessa forma (Tabela 1):

DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMAGEM (NANDA

RESULTADOS 
ESPERADOS (NOC) INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC)

Confusão aguda Nível de Confusão Agudo 
diminuído

Identificar os fatores etiológicos que causam o 
delírio.
Iniciar terapias para reduzir ou eliminar os fatores 
causadores do delírio.
Monitorar o estado neurológico continuamente

Comportamento Agressivo Autocontrole de Agressão 
melhorado

Remover armas potenciais do ambiente (p. ex., 
objetos cortantes e parecidos com cordas).
Examinar o paciente e seus pertences na 
busca de armas/armas potenciais durante o 
procedimento de admissão hospitalar, conforme 
apropriado.
Implementar intervenções alternativas para tentar 
eliminar a necessidade da contenção.

Fonte: NANDA-I, NOC, NIC, 2020.

Catatônica

Caracteriza-se pela presença 12 características psicomotoras haver com a catatonia asso-
ciada a outro transtorno mental e transtorno catatônico devido à outra condição médica. Essas 
características são atividade motora diminuída podendo até ser imobilidade motora (Esturpor) 
com participação diminuída durante entrevista ou exame físico ou atividade motora excessiva 
e peculiar. Ademais, pode vir com sintomas como negativismo, mutismo, ecolalia ou ecopraxia 
(DSM-5, 2014).

Assim, vemos na tabela abaixo os diagnósticos de enfermagem, intervenções e resultados 
esperados (Tabela 2):

DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMAGEM (NANDA

RESULTADOS 
ESPERADOS (NOC) INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC)

Comunicação comprometida Comunicação melhorada Solicitar o auxílio da família para entender a fala 
do paciente, conforme apropriado.
Usar palavras simples e frases curtas, conforme 
apropriado.
Ouvir com atenção.

Mobilidade física prejudicada Mobilidade melhorada Determinar a prontidão do paciente para 
envolvimento em diretriz de atividade ou exercício.
Avaliar o progresso do paciente na direção da 
melhora/restauração dos movimentos e da função 
do corpo.

Fonte: NANDA-I, NOC, NIC, 2020.
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Hebefrênica

Menos frequente do convívio do extensionistas, pois tem mais início precoce. Porém, 
necessitando sempre de atividades de intervenção no autocuidado. Nessa classificação são 
comuns alterações no comportamento e no afeto, como pensamento incompreensível, agita-
ção, aparência estranha, comportamento sexual estranho, reações infantis, dentre outras.

Descrita abaixo a SAE relacionada a tal evento (Tabela 03):

DIANOSTICOS DE 
ENFERMAGEM (NANDA)

RESULTADOS 
ESPERADOS (NOC) INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC)

Regulação do humor 
prejudicada

Equilíbrio do Humor 
melhorado

Auxiliar no entendimento das necessidades 
relativas à alimentação, eliminação, hidratação e 
higiene pessoal.
Encorajar visitas de pessoas significativas, 
conforme apropriado.

Controle de impulsos ineficaz Controle do 
comportamento

Selecionar uma estratégia de solução de 
problemas adequada ao nível de desenvolvimento 
funcional-cognitivo do paciente.
Utilizar um plano para modificar o 
comportamento, conforme apropriado, para 
reforçar a estratégia de resolução de problemas 
que está sendo ensinada.

Processo de 
Pensamento Distorcido

Processo de pensamento 
melhorado

Reconhecer e aceitar as percepções ou 
interpretação que o paciente faz da realidade 
(alucinações ou ideias delirantes).

Fonte: NANDA-I, NOC, NIC, 2020.

E por fim, descreve-se o tipo residual, encontrado principalmente na Ala da Geriatria do hospital.

Residual

Caracteriza-se por sintomas negativos com alterações no comportamento, nas emoções e 
na interação social. Isso se caracteriza com embotamento afetivo e à falta de vontade. Podem 
ser citados a lentificação motora, hipoatividade, passividade e falta de iniciativa, falta de cuida-
dos pessoais e pouca comunicação verbal e não verbal ,

DIANOSTICOS DE 
ENFERMAGEM (NANDA

RESULTADOS 
ESPERADOS (NOC) INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM (NIC)

Comunicação comprometida Disposição para 
comunicação aumentada

Auxiliar no entendimento das necessidades 
relativas à alimentação, eliminação, hidratação e 
higiene pessoal.
Encorajar visitas de pessoas significativas, 
conforme apropriado.

Regulação do humor 
prejudicada

Equilíbrio do Humor 
melhorado

Monitorar a ocorrência de mudanças de humor.
Encaminhar o paciente para avaliação e/ou 
tratamento de qualquer doença médica subjacente 
que possa contribuir para uma alteração do humor.
Auxiliar no autocuidado, se necessário.

Autonegligência Autonegligência diminuída Monitorar a capacidade de autocuidado 
independente.
Levar em conta a cultura do paciente ao promover 
atividades de autocuidado.
Determinar quantidade e tipo de assistência 
necessária.

Fonte: NANDA-I, NOC, NIC, 2020.
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4. CONCLUSÕES
O tripé de ensino, pesquisa e extensão contribui para a formação de profissionais com um 

olhar crítico e holístico diante das singularidades de cada paciente, sendo assim, formando pro-
fissionais preparados, criativos e autônomos, além de agregar experiência, para identificar o DE 
adequado. Outro ponto importante é a importância da assistência interdisciplinar envolvendo 
o paciente, dentro de suas possibilidades, no planejamento e na implementação do plano de 
cuidados, contribuindo para maior autonomia do mesmo, bem como, de seus familiares, diante 
de seu tratamento.
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RESUMO
Como consequência dos processos de desinstitucionalização psiquiátrica situam-

-se as moradias para pessoas com sofrimento psíquico com longo tempo de inter-
nação psiquiátrica, que retornam ao território. Novas formas de cuidado em saúde 
mental foram priorizadas, forma estas que fossem capazes de enxergar o indivíduo 
em sua singularidade e o integrasse socialmente. As Residências Terapêuticas foram 
instituídas através da portaria n°106 de fevereiro de 2000, para aqueles, cujo sujei-
tos não teriam um lar para retornar. Embora houveram avanços e possibilidades de 
dispositivos no cuidado de saúde mental, estamos aprimorando continuadamente o 
processo de cuidado com os indivíduos que necessitam de intervenção psíquica. Uma 
maneira de intervenção qualificada é o relacionamento terapêutico. Ambos os temas 
“Residência terapêutica” e “Relacionamento Terapêutico” normalmente são estudadas 
de maneira separada sem associação direta. Este protocolo tem como objetivo realizar 
uma intersecção objetiva e simples desses dois assuntos tão importantes na tecnolo-
gia do cuidado em saúde mental, criando um fluxograma prático para aplicação.

1.INTRODUÇÃO

 A Reforma Psiquiátrica Brasileira teve como princípios básicos a desinstitucionalização, 
desospitalização e reinserção social do portador de sofrimento psíquico no território. Entendemos 
que a desinstitucionalização compreende o processo de descaracterizar o modelo hospitalo-
cêntrico psiquiátrico, enquanto a desospitalização diz respeito à retirada destes pacientes dos 
hospitais psiquiátricos, com vistas à sua reinserção na sociedade, a qual busca proporcionar a 
sua reabilitação psicossocial 1

Como uma das estratégias para reinserção na sociedade foram criadas os Serviços de 
Residência Terapêutica (SRTs). Estas são moradias inseridas na comunidade, a fim de cuidar 
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de pessoas com transtornos mentais crônicos que tenham necessidade de cuidados de longa 
permanência; tendo como prioridade os pacientes provenientes de internações psiquiátricas e/
ou hospital de custódia, abolida pela lei 10.216/2001, que fixa o término deste método. Este 
serviço foi constituído como uma alternativa de moradia digna buscando uma nova forma de 
reinserção destes usuários na sociedade. 2

O objetivo deste espaço é garantir o convívio social, a reabilitação psicossocial resgatando 
assim, a cidadania destes moradores. Estas estratégias são realizadas por meio de Projetos 
Terapêuticos Singulares (PTSs) sempre em articulação com os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) de referência do território. 2

Para tanto, a organização destes usuários nas residências é uma tarefa delicada, pois ao 
mesmo tempo que ela tem caráter de lar/ moradia ela é um serviço de saúde, sendo assim, o 
morador deve seguir algumas regras básicas de convívio e higiene. A organização da rotina 
deve ser voltada a individualidade de cada sujeito / morador; ou seja, de forma participativa 
por meio de reuniões entre eles com o auxílio do CAPS de referência. Os moradores também 
devem estar vinculados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para garantir seu bem-estar e 
não colocar em risco os demais moradores da residência. 2

Contudo, os moradores de residência terapêutica possuem dificuldades com habilidades 
cotidianas e de interação social, devido a grave dependência institucional que foram a eles 
impostas por meio de isolamento e uma vida sem autonomia. Para reabilitação psicossocial 
é necessária intervenção em tais aspectos: o fortalecimento da comunicação e o emprego 
do relacionamento terapêutico com foco no indivíduo e na sua relação com o mundo e não 
somente em sua psicopatologia. 3

Teóricos interpessoais como Sullivan e Peplau, entendiam que desenvolver a relação 
usuário x profissional era importante para proporcionar cuidados emocionais. Sullivan ainda, 
acreditava que muitos problemas emocionais são decorrentes de dificuldades nas relações 
interpessoais e desenvolver tal aspecto também desenvolve o sujeito nesta habilidade e conse-
quentemente influencia a saúde mental. 4

Travelbee que desenvolveu e deu extensão ao trabalho de Peplau, descreve o uso terapêu-
tico do eu, a fim de instalar um relacionamento terapêutico que irá subsidiar as intervenções 
de enfermagem. Além disso, propõe que percebamos as interações com a perspectiva humano 
versus humano.

A Relação Terapêutica se constrói por algumas variáveis, dentre elas uma comunicação 
empática com o paciente. É um procedimento que não se restringe aos pacientes psiquiátricos, 
mas todos que apresentarem sintomas de sofrimento psíquico, seja uma agitação psicomotora, 
descontrole emocional ou ansiedade. Sintomas estes, presentes na maioria das pessoas com 
saúde comprometida.

Ainda sobre esta Relação, “o profissional utiliza seu autoconhecimento, a sua habilidade 
pessoal e a sua formação técnica para procurar alterações no paciente” 4
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Neste sentido nos propomos à construção deste protocolo sobre o relacionamento tera-
pêutico no SRTs, embora a teoria do relacionamento seja conhecida há décadas, não tem sido 
empregada de maneira satisfatória.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 OS SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (SRTS)

No ano 2000, O Ministério da Saúde (MS) promulgou a Portaria GM/MS n.106, que criou os 
SRT’s para pessoas com transtornos mentais, egressos de longas internações, no âmbito do 
Sistema único de Saúde (SUS). De acordo com essa portaria, o SRT são locais de assistência 
e suporte ao portador de sofrimento psíquico, e busca também promover a reabilitação psicos-
social do sujeito que retorna para o território.

Estas moradias são inseridas na comunidade, a fim de cuidar de pessoas com transtor-
nos mentais crônicos que tenham necessidade de cuidados de longa permanência. O objetivo 
destes espaços é garantir o convívio social, a reabilitação psicossocial resgatando assim, a 
cidadania destes moradores.

Os moradores são referenciados à Estratégia Saúde da Família (ESF) para questões clíni-
cas em geral e aos CAPS de seu território para acompanhamento da sua saúde mental. 5

As estratégias de cuidados são realizadas por meio de Projetos Terapêuticos Singulares 
(PTSs) sempre em articulação com os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 
dentre eles destacamos os CAPS de referência do território. De acordo com o protocolo do 
SRT de SP/2020, este serviço é dividido em 2 (duas) modalidades: Tipo I e Tipo II. Sendo a 
última para os moradores que além de não possuir laços familiares e/ou social nem tão pouco 
financeiro, necessitam de cuidados mais intensos com monitoramento diário. Já a do Tipo I, 
possuem um menor grau de dependência. Estas moradias acolhem em média de 8 a 10 mora-
dores, prestando cuidados substitutivos familiares com recursos humanos presentes 24h/dia e 
devem estar vinculadas a um CAPS adulto para suporte técnico profissional e cada morador 
tem seu PTS. 5

Uma vez inserido no serviço, o morador passará por um processo de reabilitação e inclu-
são social com o intuito de garantir a eles a autonomia e independência adequadas às suas 
necessidades com o intuito de (re) inserção social. A ideia dos SRTs é que os moradores 
possam exercer a responsabilidade de controlar seu espaço / lar e ter a esperança e a opor-
tunidade de consolidar suas histórias mesmo com dificuldades de serem de fato protagonistas 
de suas vivências. 6

Lembramos que esses espaços baseados em uma proposta ética possibilitam a construção 
de novas possibilidades a seus moradores, assumem o compromisso de conciliar a assistência 
ao morador quanto ao retorno ao território e convívio social. Acreditamos que o morar faz parte 
da condição básica da vida humana.
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Para que se concretizem as propostas de moradias aos portadores de transtornos psíqui-
cos de longo tempo de internação psiquiátrica e, também, a outros usuários de saúde mental, é 
necessário refletirmos sobre os detalhes que envolvem a implantação e, também, as condições 
de assistência que esses futuros moradores receberão nestes espaços. 7

2.2  DIALOGANDO SOBRE O RELACIONAMENTO TERAPÊUTICO E 
SUAS TEORISTAS

Uma vez inserido no SRT, o morador encontrará desafios que perpassam questões coti-
dianas e aquelas relacionadas a sua própria saúde. As Interações interpessoais é um grande 
desafio, pois o paciente entre muitas coisas, traz em sua “bagagem de vida” sofrimento, que 
em muitas situações foram decorrentes não apenas das alterações psíquicas vivenciadas, mas, 
também, dos prejuízos nas relações pessoais, na vida social e afetiva.7

A saber, o principal objetivo do RT é o desenvolvimento interpessoal do indivíduo, a fim que 
ele consiga enfrentar os desafios em todos âmbitos relacionados a sua própria saúde.8

O RT é uma prática habitual na enfermagem psiquiátrica, mas sua aplicabilidade esten-
de-se a todas as áreas da enfermagem. Durante este processo com o paciente, a enfermeira 
(o) desenvolve experiências interpessoais, sendo possível propor reflexões a fim de ajudá-lo 
a oportunizar mudanças de comportamento em um ambiente seguro para ambos para que ele 
possa expressar suas ideias, sentimentos, comportamento aceitos ou não pela sociedade. 8

O termo RT foi criado e desenvolvido por Hildergard E. Peplau, que iniciou sua vida profis-
sional em 1932 e dedicou-se a enfermagem psiquiátrica durante toda a sua vida. Faleceu em 
1994.

A autora é responsável pela teoria das Relações Interpessoais na enfermagem, funda-
mentada em sua vivência profissional e motivada após sua experiência na 2ª Guerra Mundial, 
especialmente na assistência dada aos soldados que obtinha algum transtorno mental. Embora 
tenha terminado sua teoria em 1948 foi publicada em 1952. 9

A enfermagem já apresentava a capacidade de promover um processo interpessoal, tera-
pêutico entre duas ou mais pessoas, e que durante este processo de significância para enfer-
meiro e paciente ambos “crescem” e “aprendem”, ou seja, promove um crescimento pessoal 
que é compartilhado pela enfermeira (o) e pelo paciente a partir do relacionamento interpessoal 
desenvolvido no processo de cuidar. Contudo, ela destaca que só se torna terapêutico quando 
o enfermeiro está consciente de sua comunicação e assume responsabilidade sobre esta. A 
teoria de Peplau, viabiliza a interação entre paciente-enfermeiro, busca a valorização singular 
da reciprocidade e a ajuda mútua entre eles. 10

Joyce Travelbee foi uma enfermeira psiquiátrica, educadora e escritora, nascida em 1926 e 
falecida em 1973. Foi uma grande seguidora e ajudou a operacionalizar e aprofundar a teoria 
de Peplau. Ela fala da importância da relação enfermeira-paciente, de enxergar o outro como 
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ser humano que naquele momento necessita de assistência de outro ser humano que podem 
oferecer essa assistência a fim de ajudá-los. 11

Todo relacionamento enfermeira-paciente é meta a ser atingida, e para esta interação ocor-
rer, deve ser planejada, com objetivos definidos, entre duas pessoas (enfermeiro-paciente), na 
qual ambas modificam seu comportamento, construtivamente com a evolução do processo de 
relacionamento. 12

Como descrito, apesar do RT ser mais empregado na enfermagem em saúde mental, sua 
aplicabilidade se sustenta em qualquer lugar onde haja interação: terapeuta e usuário/paciente. 
Antes da inserção de tal proposta, o tempo e as interações eram voltados à recreação dos 
pacientes sem proposta terapêutica13.

De acordo com Townsend, os componentes essenciais para o RT descritos por Travelbee são 12:

 » Autoconhecimento: Aponta o uso terapêutico do eu. Para isso é necessário o conheci-
mento de sua própria personalidade e limitações, para que se possa utilizar-se dela afim de 
estabelecer um relacionamento e estruturar as intervenções com o sujeito.

 » Capacidade de amar e ser amado: no sentido de estabelecer um relacionamento em que 
haja respeito, paciência, segurança, compreensão e aceitação.

 » Aceitação e não julgamento: aceitar o usuário enquanto pessoa, não necessariamente 
significa aceitar seus comportamentos, pois as vezes é necessário estabelecer limites.

 » Dependência aceita, interdependência e independência: uma vez observada a depen-
dência do paciente para com a enfermeira (o), faz-se necessário a intervenção para que 
ele evolua, conforme suas possibilidades. Seja para interdependência e independência 
estimulando e subsidiando sua autonomia.

 » Empatia e envolvimento emocional: capacidade perceber a vivência interior de outra 
pessoa para além do comportamento externo. Este envolvimento emocional deve se manter 
dentro dos limites terapêuticos.

 » Confiança: Sentimento de fidedignidade perante o outro, permitindo o desenvolvimento de 
habilidades sociais importantes para o cotidiano. Adquirir confiança pode não ser um pro-
cesso fácil e envolve respeito, honestidade, acreditar no outro e consistência em suas ações.

 » Respeito mútuo: quando se estabelece uma relação sem julgamento, empático, acre-
ditando em seu valor e em sua dignidade. Desta maneira, o usuário consequentemente 
estabelece uma relação de reconhecimento do profissional e respeito. O mencionado é 
observado por meio de ações e comportamento.

Os Impasses Terapêuticos possíveis durante o RT:

 » Resistência: Tudo o que nos atos e palavras o usuário se opõe ao acesso de conteúdo 
internos.

 » Transferência: Processo pelo qual desejos inconscientes, se deslocam para a relação com 
o terapeuta/cuidador.
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 » Contratransferência: Conjunto de reações inconscientes do terapeuta /cuidador para com 
o assistido. 14

Salientamos ainda, que a comunicação durante o RT é a peça chave, seja a comunicação 
verbal ou a não verbal. A comunicação verbal deve expressar interesse e acolhimento, enquanto 
a não verbal deve corroborar com as palavras ditas. Por exemplo, não se diz bem-vindo (a) á 
uma pessoa olhando para uma gaveta, folheando agenda ou sem um sorriso, ou ainda demons-
trando cansaço ou pressa, entre outras atitudes. 13

O ritmo da comunicação deve ser determinado pelo paciente, contribuindo com a relação/
entrevista de ajuda e a confiabilidade. Durante este processo de ajuda o profissional passa por 
4 fases: o envolvimento, a exploração, a compreensão e a ação. O envolvimento requer capa-
cidade para se entregar ao processo de ajuda, com acolhimento e comunicação adequada. Já 
a exploração é a capacidade de avaliar a situação real com compreensão buscando a definição 
de metas. 13

2.3  O SRT E O RELACIONAMENTO TERAPÊUTICO: CAMPO A 
CONQUISTAR

Os SRT têm sua própria configuração, promove um ambiente seguro, acolhedor, empático 
e solidário; atributos que (in)diretamente contribuem com a proposta do RT.

Dentre as características do SRT, uma delas vem de encontro e valida a necessidade de 
implementação do RT: “Promover reapropriação do espaço residencial como moradia, constru-
ção de habilidades para a vida diária (autocuidado, alimentação, vestuário, higiene, formas de 
comunicação), aumento das condições para estabelecimento de vínculos afetivos e inserção 
dos moradores na rede social existente (trabalho, lazer, educação, entre outros).15

Além disso, deve-se levar em consideração que após anos de institucionalização, a pro-
posta das RTs como já discorrido, é a busca pela autonomia do indivíduo, a fim de promover a 
reinserção do mesmo à sociedade 15

Contudo, as limitações impostas pela própria dinâmica da casa como horários delimitados 
para refeições; limitação da saída do espaço sem acompanhantes; falta de alguns documentos 
dos moradores e até dinheiro, impossibilita algumas ações de cunho autônomo. Logo, reco-
nhece uma autonomia limitada, embora mesmo assim, identifica-se mais oportunidade para 
exercer a liberdade e autonomia sobre suas vidas, o que torna um desafio ao enfermeiro aplicar 
o RT de forma holística.

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é premissa da aplicabilidade nos SRT para cada um 
de seus moradores e a proposta do relacionamento neste ambiente, permite uma crescente 
reflexão, pois ambos na tentativa de encontrar a solução mais adequada para a sua condição, 
analisam a real situação e a enfermeira (o) a partir de etapas distintas, ajuda-o a encontrar a 
solução mais adequada. 8
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Portanto, após discorrido sobre a temática do RT e suas teoristas principais, sugere-se a 
utilização de Travelbee, pois além da praticidade em percorrer a meta, um outro ponto fun-
damental para o êxito do relacionamento pessoa-a-pessoa é o compromisso dos envolvidos. 
Deve-se preocupar com a pessoa como um todo, inclusive seu lado espiritual e relacional do 
mundo que a cerca12.

Para a teorista o relacionamento terapêutico ou relação pessoa-a-pessoa, passa por uma 
série de interações planejadas entre os seres humanos (enfermeira e paciente), onde destaca 
que uma das características desta relação é que ambos experienciam o crescimento e mudança 
de comportamento. 16

É oportuno salientar, que de acordo com a Resolução 358/2009: “Art. 1º O Processo de 
Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.” 17

O Processo de Enfermagem (PE) organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, inter-
dependentes e recorrentes e quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambu-
latoriais de saúde, como é o caso do SRT ou CAPS, o Processo de Saúde de Enfermagem é 
denominado nestes ambientes como Consulta de Enfermagem.

A primeira etapa do PE é a coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem). 
Sendo este um processo deliberado, sistemático e principalmente contínuo, realizado com o 
auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações, 
não apenas dos pacientes, mas também da família ou coletividade humana, bem como sobre 
suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. Portanto, a 1ª fase de 
Travelbee, já inicia na 1ª etapa do PE.

De acordo com WAIDMAN, ELSEN e MARCON 2006, as fases do RT são distintas no 
processo de relacionamento enfermeira-paciente são:

1. Fase de pré-interação: momento que o enfermeiro identifica a pessoa e obtém as infor-
mações necessárias para o desenvolvimento do relacionamento. Nessa fase ocorre o reconhe-
cimento dos sentimentos, pensamentos e comportamentos, que poderá ter interferência ou não 
no relacionamento.

? Sugestão: esta fase pode ocorrer no início da moradia ou ainda no CAPS, através da 
coleta de dados – Resolução 358/2009;

Segundo o Manual do SRT, do Ministério da Saúde, é importante “deve-se considerar 
eventuais inseguranças em deixar o hospital, geralmente uma referência segura para eles. 
Há que se montar estratégias que permitam aos futuros moradores estabelecerem vínculos 
de confiança com os profissionais e com a proposta. Há muito o que ser resgatado: histórias, 
vínculos afetivos e projetos. É essencial a existência de um ou mais profissionais de referência 
para cada morador e o estabelecimento de projeto terapêutico individual. Um longo processo de 
reabilitação psicossocial tem início com a ida para o SRT”. Está sendo aqui apreciado o sujeito 
em estado pré-moradia e a construção de vínculo com o mesmo. A busca pela autonomia já 
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descrita anteriormente neste trabalho e garantida pela lei 10216 e o entendimento de alguns 
autores que a desinstitucionalização está para além do espaço físico, está para a garantia 
do olhar para o humano não como doente e sim como um indivíduo singular e com vistas de 
apropriação do seu próprio eu. Este olhar vem de encontro com Travelbee, já descrito anterior-
mente, sustentando a importância do RT no objeto trabalhado. 18

Neste sentido, fazê-lo parte ativamente deste processo de transição entre o “estar” em um 
hospital psiquiátrico e o “morar”, já é em si o início do processo. O morar é o habitar, é o viver, 
o estar é quando o indivíduo não tem poder nenhum sobre o espaço. 19

Sendo assim, antes mesmo do encaminhamento do futuro morador, é interessante coletar 
informações importantes sobre as possibilidades de trabalhar essa vinculação com o indiví-
duo onde atualmente está hospitalizado. Devido a cronicidade, a institucionalização de longa 
permanência e respeitando sua autonomia pode-se dar de forma progressiva. A distância, as 
possibilidades de transporte, deslocamento e das possibilidades hospitalares são importantes 
de serem levantadas.

Nesta primeira fase deve-se coletar informações a respeito do futuro ou recém-chegado 
morador. Em alguns casos, são escassos de informações a respeito de si próprios e uma das 
tarefas do SRT é providenciar documentos pessoais. Além do relatório hospitalar e informações 
dos profissionais ou familiar quando houver, Identificando as possíveis implicações, desafios e 
potencialidades no relacionamento terapêutico singular, que deverá ser realizado com a equipe 
de Saúde Mental no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) .

É importante também ter a consciência sobre os próprios sentimentos envolvidos em relação 
a trabalhar com o morador. É importante a auto-análise da possibilidade de contra-transferência. 4

2. Fase introdutória ou de orientação: é o momento que os dois seres humanos se 
conhecem, experienciam crescimento pessoal e firmam compromisso de desenvolver o rela-
cionamento terapêutico. Destaca ainda que neste sentido a enfermeira e o paciente usam toda 
a sua experiência anterior de forma a ajudá-los a compreender e aceitar o outro como único.

?  Sugestão: este momento ocorre em encontros que poderão ser na própria RT ou 
no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O enfermeiro deve-se levar em consideração, 
a dinâmica da moradia, as atribuições do usuário perante a casa e o ambiente que seja 
favorável para os dois. Estes encontros podem ocorrer semanalmente ou de acordo com 
a necessidade;

Há de considerarmos que a institucionalização de longa permanência incide de forma objetiva 
e subjetiva de forma a expandir as potencialidades neuróticas, psicóticas e perversas do sujeito. 20

Assim, ideia da moradia assistida 24 horas é justamente devido o comprometimento de 
pessoas que vieram de longas internações, uma forma de acompanhar as necessidades de 
cada sujeito.
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Então é possível que a interação social do sujeito esteja comprometida. Além disso há 
possibilidade de gerar uma certa ansiedade no sujeito até ser estabelecida algum sentimento 
de apoio. 4

Segundo o manual do Ministério da Saúde, já mencionado, é importante que o enfermeiro 
possa diferenciar que no SRT ele é um morador, no CAPS a qual ele será atendido ele é um 
usuário do serviço. Assim como resgatados seus documentos e registros pessoais, ele também 
será vinculado aos serviços da rede de saúde, assistência social e quais mais serem necessárias.

Além de propiciar um ambiente confortável estabelecer interações com conteúdo já mencio-
nados: respeito mútuo, confiança, empatia, assim como levantar dados sobre cliente, realizar 
exame psíquico e explorar seus sentimentos, identificando seus pontos fortes e desafiadores, 
assim como seu grau de dependência, estabelecendo os diagnósticos de enfermagem. 8

Estabeleceremos metas reais que sejam mutuamente agradáveis para os envolvidos. Com 
base nas potencialidades e dificuldades observadas.

Segundo o manual “Os profissionais devem evitar imprimir expectativas e anseios próprios 
do que deveria ser uma casa ideal para eles. Mas, ao contrário, devem permitir que aflorem 
hábitos e formas de ocupar o espaço próprios dos habitantes de um dado SRT”.

Serão trabalhadas a contratualidade com a casa, a autonomia principalmente no que se diz 
respeito aos afazeres domésticos respeitando a individualidade e a singularidade. 7

É um modo completamente diferente a qual estavam sendo inseridos, podendo haver dificul-
dades, seja pela cronicidade e dependências das atividades diários devido a institucionalização.

É um processo de busca de subjetividades perdidas, do viver em grupo, com autonomia de 
apropriação do corpo, do tempo, do espaço e capacidades do atuais de cada morador.

Importante ressaltar a importância de restabelecer a relação do sujeito com o próprio corpo, 
recuperar a expressão de afetividade e a promoção da sociabilização, valorizar o gênero (res-
gate de discussões pertinentes como saudades dos filhos, menstruação, sexualidade etc.), 
reconstruir autonomia de falar, ser ouvido e de ir e vir e reconstruir o direito ao trabalho, levando 
em consideração a singularidade de cada um.22

3. Fase de identidades emergentes: caracteriza-se pela resolução dos problemas encon-
trados na fase anterior, isto é, é o desenvolvimento pleno do relacionamento pessoa-a-pessoa. 
Devido a troca mútua, esta fase se destaca pelo fortalecimento da relação e termina quando o 
enfermeiro percebe que seus objetivos estão sendo alcançados, de acordo com levantamento 
anterior. 

? Sugestão: segue a mesma sugestão da fase 2;

É importante manter o relacionamento baseado em confiabilidade e sintonia que já se estabele-
ceu na fase. Auxiliar com relação a compreensão e percepção da realidade do indivíduo. Avaliar 
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resistência do indivíduo e ajudá-lo a superar e avaliar continuadamente o progresso das metas 
estabelecidas (fase pré- avaliação).

É inevitável que surja conflitos com os demais moradores, dependendo de como estará 
constituída, importantes de serem trabalhadas coletivamente, questões relacionadas a con-
vivência e ao morar. Há possibilidade da necessidade do acompanhamento terapêutico (AT) 
dependendo do grau de dificuldade para auxiliar na adição de autonomia.

4. Fase ou término: válido lembrar nesta fase o paciente/usuário do compromisso que 
fizeram; realizar juntos o alcance dos objetivos propostos; a importância e motivos do término e 
prepará-lo para continuar independente no que for possível 12

? Sugestão: segue a mesma sugestão da fase 2;

Concluir a relação terapêutica, quando se atingiu as metas estabelecidas mutualmente, 
pensar juntamente com o cliente em maneiras de enfrentamentos quando ele se confrontar com 
desafios e explorar os sentimentos envolvidos com o término da relação terapêutica.

Quando se evidencia tristeza é possível surgir comportamentos a fim de boicotar o término. 
É necessário evitar manipulação e explorar junto com o paciente a realidade da separação.

3. OBJETIVOS

 » Contextualizar os SRTs;
 » Proporcionar conhecimento teórico sobre o relacionamento terapêutico;
 » Reafirmar a importância da Relação Terapêutica na Atenção Psicossocial;
 » Elaborar protocolo baseado no relacionamento terapêutico a fim de subsidiar assistência 

qualificada no SRTs.

4. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS

Não será necessário algo específico, apenas um lugar e/ou espaço que proporcione sigilo 
e segurança.

5. ATRIBUIÇÕES DE CADA CATEGORIA PROFISSIONAL

A lei de nº 7498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, conside-
rando que o exercício da Enfermagem em todo o território nacional é livre. Observa-se no art. 
11 da referida lei:23

I – Privativamente:

i) consulta de enfermagem;

j) prescrição da assistência de enfermagem;
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m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;

II – como integrante da equipe de saúde:
...
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;

Portanto, destaca-se neste Protocolo: emprego do relacionamento terapêutico na assis-
tência aos moradores das residências terapêuticas, a exclusividade da ação do que tange a 
prática do RT.12
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7. ATIVIDADE DO RELACIONAMENTO TERAPÊUTICO
 » Discutir com os moradores a possibilidade de realização de rodas de conversa em sua resi-

dência. (caso aceite, estimular o morador a planejar a visita com os trabalhadores sendo 
esta atividade parte da sua reabilitação/socialização para estimular o conceito do morar, 
sendo que o papel de anfitrião reforça a sua autonomia, poderia arrumar a mesa, realizar 
tarefas como fazer um café, para as visitas).

 » Realizar atividade de socialização através de grupos (auto-ajuda, psicoterapia, terapia 
comunitária, roda de conversa)

 » Propiciar capacitação de relação terapêutica para os trabalhadores envolvidos no cuidado 
dos moradores.

CONTEÚDOS:

 » Trabalhar a importância do acolhimento para os moradores das residências (O acolhimento 
é uma ferramenta muito importante para desenvolver o sentimento de pertença do lar)

 » Escuta- considerar queixas, ser responsivo com os moradores- (ao ser escutado, desenvol-
vemos vínculo e quando este se forma, podemos realizar as propostas do morar e habitar no 
SRT , temos a possibilidade de ajudar o morador com seus medos e dúvidas do cotidiano),

 » Estimular o sentimento do morar, para ser ter a noção de casa, de pertença, e atividades 
de vida diária como uma constante de apropriação do tempo e do espaço. (limpar, arrumar, 
organizar a casa, tentar plantar um jardim ou um vaso, criar responsabilidades domésticas, 
estabelecer limites, música, assistir televisão, discutir sobre as notícias diárias e nestas 
atividades podemos trabalhar com a Reabilitação Psicossocial)

 » Diálogo- orientar os trabalhadores a manter comunicação afetiva (lembrar que estão em 
uma casa, estimular atividades cotidianas do morar de gestos simples como: bom dia, boa 
tarde, como você está, estimular para um diálogo, respeitar a demanda de casa sujeito pois 
cada um tem as suas singularidades ).

8. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Esse protocolo tem como finalidade principal, nortear e subsidiar as ações dos enfermeiros 
durante a aplicabilidade do RT como um dos processos de cuidar, através da escuta empática, 
solidária, sem julgamentos e acolhedora. Ainda, almeja-se instrumentar o enfermeiro durante a 
prática do RT, percorrendo metas e alcançando os objetivos traçados por ambos.

Nesta perspectiva sonhamos em demonstrar o potencial dos enfermeiros para além de téc-
nicas e rotinas, pois apesar de sua relevância nestes quesitos, o RT promove um crescimento 
e reflexão mútua, enfermeiro e paciente.
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9. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
A implementação deste protocolo requer aprovação do COFEN (Conselho Federal de 

Enfermagem).

10. NOTAS IMPORTANTES

O RT como identificado na literatura, é uma prática habitual na enfermagem psiquiátrica, embora 
sua aplicabilidade abranja outras áreas da enfermagem. Mas seria interessante a sensibilização 
dos enfermeiros dos serviços descritos neste Protocolo, através de enquetes, rodas de conversa e 
até uma capacitação como forma de validar e subsidiar os enfermeiros para este desafio.
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RESUMO

O objetivo dessas diretrizes seráe elaborar diretrizes para nortear a assistência de enfer-
magem nas contenções mecânicas/físicas nos diversos espaços de atuação da enfermagem, 
com ênfase na segurança do paciente e da equipe e propor novo texto para a Resolução 
da Contenção Mecânica/Física junto ao Conselho Federal de Enfermagem. A necessidade 
de restringir o paciente deve ser avaliada pelo profissional enfermeiro, após uma abordagem 
terapêutica com o paciente, avaliando seu comportamento e possíveis riscos para o mesmo, 
os demais pacientes, familiares e equipe de saúde, independente da área de atuação, como 
por exemplo, na pediatria para manter uma criança/adolescente em soroterapia, na geriatria 
quando o idoso sofre de algum quadro de demência colocando em risco sua própria vida e o 
tratamento, na sala de cirurgia ao posicionar o paciente para o procedimento, evitando danos 
físicos; no pronto socorro geral em casos de pacientes em agitação psicomotora devido a um 
quadro neurológico por um TCE(traumatismo cranioencefálico), quadros de abstinência por 
cessar o uso de substâncias psicoativas, e outros; nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), 
por quadros diversos desde clínico a neurológico; nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) 
durante um atendimento que fica visível a necessidade de contenção do paciente pelo compor-
tamento alterado sem controle, colocando em risco sua vida e das demais pessoas presentes 
no local; nos serviços de resgate, que atende ocorrências diversas onde o paciente pode vir a 
apresentar agitação psicomotora; além dos serviços psiquiátricos seja unidade de internação, 
pronto socorro psiquiátrico, CAPS, residências terapêuticas, e todos os dispositivos onde as 
pessoas com transtornos mentais são atendidas.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, traz um marco 
importante para a área da saúde mental no Brasil, pois direciona as ações da assistência 
especializada, na medida em que privilegia o oferecimento de tratamento em serviços de base 
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comunitária e dispõe, ainda, sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos men-
tais e com os dependentes de substâncias psicoativas1.

 A referida lei, legitima a Política Nacional de Saúde Mental e tem, entre as suas diretrizes 
centrais, a desinstitucionalização, com a redução progressiva de leitos em hospitais psiquiátri-
cos; a expansão e consolidação da RAPS; a inclusão das ações de saúde mental na atenção 
básica; a atenção integral ao usuário; a implantação de um programa permanente de formação 
de profissionais para Reforma Psiquiátrica; a promoção dos direitos de pacientes e familiares e 
pôr fim a implantação de um programa de geração de renda e trabalho de usuário1.

A proposta deste estudo é discorrer sobre a contenção mecânica/física, gerando diretrizes 
para ser aplicado pelo enfermeiro e equipe de enfermagem em todas as áreas de atuação como 
a psiquiatria, clínica e outros. Além de elaborar novo texto para a Resolução sobre contenção 
de pacientes.

A contenção mecânica/física é um ato de exceção, a ser utilizado em pacientes que estejam 
oferecendo risco a si mesmo ou a terceiros, em geral aos casos não responsivos às tentativas 
de contenção verbal e espaço. Prestar assistência ao paciente pautada na qualidade, humani-
zação, ética, segurança, fundamentada no contexto técnico e científico que norteiam as ações 
de enfermagem.

Quando nos referimos ao termo contenção, devemos estar atentos a vários itens que pre-
cisam ser levados em consideração como: treinamento da equipe, abordagem terapêutica do 
paciente, uso correto de técnica de contenção mecânica/física, condições gerais do paciente, 
ambiente físico onde o paciente será mantido durante a contenção, tipos de materiais usados 
na contenção, atender as necessidades básicas do paciente, manter avaliação constante 
enquanto o paciente estiver contido, uso correto da medicação, orientação ao paciente e fami-
liar quanto ao procedimento.

Este estudo tem por finalidade contribuir com os enfermeiros nas diversas áreas de atua-
ção, onde se faz necessário aplicar a técnica da referida contenção na assistência ao paciente. 
Principalmente os que não apresentam diagnósticos de transtorno psiquiátrico, mas que por 
outros motivos ao ser assistido o enfermeiro identifica a necessidade de efetuar uma restrição 
buscando garantir a segurança do paciente.

Existem vários tipos de contenção como: verbal/pela comunicação, do espaço, mecânica/
física e química.

A indicação do uso da contenção física deve ser bem restrita aos quadros psicopatológicos 
que coloquem em risco de vida o indivíduo ou as pessoas que estão convivendo com ele ou 
para ambos; deve ser o último recurso terapêutico a ser usado e quando todos os outros se 
mostraram ineficazes ou não tiveram chance de serem aplicados2.

Segundo o Coren/SP3, entre as principais indicações para o uso de restrições estão o alto 
risco de agressividade com outras pessoas e a si mesmo, alto risco de degradação do ambiente, 
por solicitação do próprio paciente ou família para garantir diagnóstico e tratamento adequados, 
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quando há risco de agitação psicomotora. Algumas intervenções seriam capazes de reduzir 
a necessidade do uso de restrição mecânica, entre as quais estão a distração do paciente, 
a satisfação de suas necessidades de hidratação, alimentação e eliminação, o incentivo da 
presença de familiares e amigos, o estímulo para deambulação e prática de atividades físicas e 
a promoção de um bom padrão de sono e repouso.

A maneira como os profissionais da equipe de saúde fala e se comporta pode ter um papel 
fundamental no controle de comportamento potencialmente agressivo e pode minimizar dras-
ticamente o risco de violência. A adequação do comportamento da equipe de profissionais no 
manejo da situação é um aspecto fundamental para a prevenção de agressão física ou danos 
materiais4.

O presente estudo tem como objetivo elaborar nortear a assistência de enfermagem nas 
contenções mecânicas/físicas nos diversos serviços de saúde, ressaltando que o enfermeiro 
deverá avaliar as necessidades do paciente e somente realizar este procedimento como último 
recurso para a proteção do paciente, equipe, e todos os usuários do serviço.

1. REVISÃO DA LITERATURA

De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, em seu art. 3º, o planejamento e a 
programação da assistência de Enfermagem são de responsabilidade do enfermeiro e equipe5.

Portanto, é primordial que o enfermeiro enquanto gestor da equipe de enfermagem adquira 
conhecimento específico sobre a contenção e ofereça treinamento à equipe de enfermagem 
para assistir o próximo com qualidade, segurança, ética e humanização atrelados ao conheci-
mento técnico e científico.

Ainda referente à Lei 7.948/865, em seu art. 11, temos:

“Art 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
I – privativamente: (grifo nosso)
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da ins-

tituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem;

b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços;

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos servi-
ços da assistência de enfermagem;

h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
i) consulta de enfermagem;
j) prescrição da assistência de enfermagem;
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;
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II – como integrante da equipe de saúde:
a) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 

saúde;
b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais 

de saúde;
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública 

e em rotina aprovada pela instituição de saúde;
e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças trans-

missíveis em geral;
f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à 

clientela durante a assistência de enfermagem;
j) educação visando à melhoria da saúde da população.”

Diante dessa responsabilidade, se faz necessário, que o enfermeiro que atua em Pronto 
Socorro, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva, Unidade Básica de Saúde, Pediatria, 
CAPS, SAMU e outros, conheçam a Resolução Nº 427/20126, que normatiza os procedimentos 
da enfermagem no emprego de contenção mecânica de pacientes:

“Art. 1º Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as situações de 
urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica 
do paciente sob supervisão direta do enfermeiro e, preferencialmente, em 
conformidade com diretrizess estabelecidos pelas instituições de saúde, 
públicas ou privadas, a que estejam vinculados.
Art. 2º A contenção mecânica de paciente será empregada quando for o 
único meio disponível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente 
ou aos demais.
Parágrafo único. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente 
será prolongada além do período estritamente necessário para o fim pre-
visto no caput deste artigo.
Art. 3º É vedado aos profissionais da Enfermagem o emprego de contenção 
mecânica de pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou 
por conveniência da instituição ou da equipe de saúde.
Art. 4º Todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atenta-
mente pela equipe de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos 
adversos ou para identificá-los precocemente.
§ 1º Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento 
clínico do nível de consciência, de dados vitais e de condições de pele e 
circulação nos locais e membros contidos do paciente, verificados com 
regularidade nunca superior a 1 (uma) hora.
§ 2º Maior rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes sob 
sedação, sonolentos ou com algum problema clínico, e em idosos, crianças 
e adolescentes.
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Art. 5º Todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões 
para o emprego e sua duração, a ocorrência de eventos adversos, assim 
como os detalhes relativos ao monitoramento clínico, deve ser registrado no 
prontuário do paciente.
Art. 6º Os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao dis-
posto na Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009.”

A Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 20097, que dispõe sobre a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, ressalta que:

“Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo delibe-
rado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que 
ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
§ 1º – os ambientes de que trata o caput deste artigo referem-se a institui-
ções prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições presta-
doras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações 
comunitárias, fábricas, entre outros.
§ 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulato-
riais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, 
o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denomi-
nado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.
Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-rela-
cionadas, interdependentes e recorrentes:
I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – pro-
cesso deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de méto-
dos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações 
sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em 
um dado momento do processo saúde e doença.
II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupa-
mento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de 
decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, 
com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana 
em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a 
base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva 
alcançar os resultados esperados.
III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se 
espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão 
realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de 
Diagnóstico de Enfermagem.
IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas 
na etapa de Planejamento de Enfermagem.
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V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e 
contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, 
para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram 
o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou 
adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.”

Documentos como a Resolução nº 1.598 de 09/08/2000 do Conselho Federal de Medicina, 
em seu art. 5º explicita a responsabilidade e a competência exclusiva do médico para a indica-
ção de conduta terapêutica, a admissão e a alta para pacientes sob seus cuidados8.

No art.11, da mesma Resolução, é declara que “[...] Um paciente em tratamento em esta-
belecimento psiquiátrico só deve ser submetido à contenção física por prescrição médica, 
devendo ser diretamente acompanhado, por um auxiliar do corpo de enfermagem durante todo 
o tempo que estiver contido”.

Já a Resolução CFM nº 2057/2013, em seu art. 169:

“Art. 16. Médicos assistentes e plantonistas, bem como aqueles envolvidos 
nos processos diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação de doentes men-
tais, devem contribuir para assegurar a cada paciente o direito de acesso à 
informação, comunicação, expressão, locomoção e convívio social.

§ 1º O tratamento e os cuidados a cada paciente devem basear-se em plano 
prescrito individualmente, discutido com o interessado e/ou seu responsá-
vel, revisto regularmente, modificado quando necessário e administrado por 
profissional qualificado.

§ 2º Qualquer tratamento administrado a paciente deve ser justificado pela 
observação clínica e registrado no prontuário, inclusive os casos de conten-
ção física.

§ 3º É admissível a contenção física de paciente, à semelhança da con-
tenção efetuada em leitos de UTI, nos serviços que prestem assistência 
psiquiátrica, desde que prescrita por médico, registrada em prontuário e 
quando for o meio mais adequado para prevenir dano imediato ou iminente 
ao próprio paciente ou a terceiro.

§ 4º O paciente que estiver contido deve permanecer sob cuidado e supervi-
são imediata e regular de membro da equipe, não devendo a contenção se 
prolongar além do período necessário a seu propósito.

§ 5º Quando da contenção física, o representante legal ou a família do 
paciente devem ser informados tão logo possível.”

Assistir o paciente no procedimento de contenção, requer do profissional a aplicabilidade de 
técnica adequada a fim de evitar danos físicos ao paciente. Infelizmente quando a técnica não é 
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contemplada de acordo com o conhecimento técnico e científico exigido, o paciente pode sofrer 
danos como edema, atrofia, necrose, chegando até mesmo a uma amputação de membro.

De acordo com Souza10, estudos apontam uma associação entre a prática de contenção 
mecânica com lesões por pressão (LP) em pacientes hospitalizados. Constatou-se que a pos-
sibilidade de pacientes contidos apresentarem LP foi 13% maior nos pacientes com contenção 
mecânica comparados aqueles que não foram contidos, o que representa um risco à integri-
dade física do paciente, assim como, também pode comprometer a qualidade no serviço de 
enfermagem.

Os Enfermeiros são responsáveis por fornecer, facilitar, defender e promover o melhor aten-
dimento possível ao paciente e tomar medidas quando sua segurança e bem-estar estiverem 
comprometidos, incluindo a decisão de utilizar contenções.

As contenções precisam ser usadas por vários motivos, em especial para proteger o 
paciente, usando-o o menor tempo possível11. Uma razão comum para as contenções é proteger 
os pacientes de machucar a si próprios ou a terceiros, e depois que as estratégias de gerencia-
mento de crises falharam. As equipes de saúde usam contenções em situações de emergência, 
as contenções sem consentimento são usadas apenas quando existe uma ameaça grave de 
dano ao paciente ou outras pessoas. Existem três categorias gerais de contenção: contenção 
física, contenção química e isolamento12.

A contenção física é o tipo mais frequentemente usado. Normalmente é usada para evitar 
que o paciente puxe tubos, drenos e linhas ou para evitar que o paciente caminhe quando não 
é seguro. É uma intervenção ou dispositivo específico que impede o paciente de se mover 
livremente ou restringe o acesso normal ao seu próprio corpo. Normalmente, se o paciente 
pode remover facilmente o dispositivo, ele não se qualifica como uma contenção física12.

Além disso, segurar um paciente de uma maneira que restrinja o movimento (como ao 
aplicar uma injeção intramuscular contra a vontade do paciente) é considerado uma contenção 
física. A contenção física pode ser usada para comportamento não violento e não autodestrutivo 
ou violento e autodestrutivo11.

Contenções químicas são quando usamos qualquer forma de medicação psicoativa, não para 
tratar doenças, mas para inibir intencionalmente um comportamento ou movimento específico.

As contenções ambientais controlam a mobilidade do paciente. Com qualquer intervenção, os 
Enfermeiros precisam garantir a documentação13. Todas as ordens de contenção devem incluir 
data e hora, tipo de contenção, as circunstâncias em que uma contenção será permitida para 
começar e as circunstâncias para ser descontinuada e qual dispositivo de contenção foi usado.

2. OBJETIVOS

 » Elaborar diretrizes para nortear a assistência de enfermagem nas contenções mecânicas/
físicas nos diversos espaços de atuação da enfermagem, com ênfase na segurança do 
paciente e da equipe.

https://paperpile.com/c/IK97Q6/eLQS
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 » Propor novo texto para a Resolução da Contenção Mecânica/Física junto ao Cofen 
(Conselho Federal de Enfermagem).

3. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS

Para assistir o paciente de forma terapêutica na restrição mecânica/física, é importante o 
uso dos materiais apropriados, para não causar danos físicos.

Para Marcolan14 o ideal é usar faixas de preferência confeccionadas com materiais ade-
quados como a faixa imantada, feita com algodão, com orifícios envolvidos por metal ao longo 
da extensão de suas extremidades. Mas dependendo do modelo será necessário o uso de 
duas faixas para cada área corporal a ser fixada, sendo superpostas em suas extremidades 
após envolver a área específica do corpo do paciente. Para fixação, é colocada uma esfera 
metálica nos orifícios superpostos na altura que a faixa for ajustada para imobilizar, juntando e 
prendendo as faixas ou as extremidades de uma única faixa. O material completo, acompanha 
uma espécie de caneta metálica que é imantada e conduz a esfera metálica, introduzindo a 
mesma no orifício selecionado; por um mecanismo acionado (girar a sua cabeça) a caneta 
perde sua imantação, e dessa forma libera a esfera que por sua vez irá bloquear os orifícios das 
superpostas, mantendo-as unidas.

Ao retirar a contenção o profissional deverá usar a mesma caneta imantada para puxar a 
esfera metálica e desunir as faixas.

Esse tipo de material completo compreende faixas para cada membro, para o tórax e o 
abdome e, se necessário, pode ser usada, além dos pulsos e tornozelos, em braços e coxas.

Esse material é classificado como durável, de fácil manutenção e manuseio, é facilitador 
para a colocação e fixação e agiliza o processo de contenção física. As vantagens desse mate-
rial estão atreladas ao fato desse tipo de faixa proporcionar mobilidade às áreas contidas, 
de acordo com o ajuste feito nos orifícios, sem o risco do paciente se livrar da contenção. 
Permitindo que o paciente possa se alimentar por si próprio, manter-se sentado no leito, auxiliar 
ou fazer sua higiene pessoal.

Um dos pontos que chama atenção de forma negativa quanto ao material acima citado, é o 
seu alto custo, o mesmo não é comercializado no Brasil, e sua importação vem atrelada a taxas 
que encarecem o produto; dessa forma se faz, necessário, que o Brasil passe a fabricar e a 
comercializar esse produto para uso interno.

Marcolan14 ressalta que outro material preconizado para a contenção é a faixa de algodão 
mercerizado com espuma em seu miolo. Material útil para não provocar lesões na pele do 
paciente e, em conjunto com a espuma interposta entre os tecidos, exerce a função de diminuir 
a possibilidade de ocorrer o garroteamento dos membros, o que pode ter uma resposta fatal 
(amputação do membro contido) Esse tipo de algodão mercerizado está disponível em texturas 
que variam do fino ao muito grosso,, devendo ser usada em textura intermediária, que não 
comprometa a durabilidade (tecido fino) e nem dificulte o envolvimento e amarração da área 
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a ser fixada (tecido grosso). É imprescindível que o algodão seja o mercerizado, por conferir 
suavidade e maciez quando em contato com a pele do paciente. Para minimizar os custos, 
esse tipo de material poderá ser confeccionado no setor de costura da própria instituição ou por 
profissionais da costura, desde que os materiais descritos acima sejam comprados respeitando 
as especificações. Cada faixa vai ter uma tira de tecido sobreposta a outra, idênticas, sendo 
interposta entre as tiras uma faixa de espuma por toda a extensão do tecido que entrará em 
contato com a área corporal do paciente, preservando as extremidades que irão ser amarradas 
ao leito e não necessitam da espuma.

Quanto a espuma pode ser usada a de colchonete inservível, desde que tenha uma espes-
sura entre 0,1 e 0,2 mm; com uma espessura maior, aumenta a dificuldade em envolver a área 
corporal e a chance de garroteamento.

Vale ressaltar que ao confeccionar o material toda a extensão lateral das tiras deverá ter 
a costura unindo-as, ao longo do trecho onde são superpostas às tiras e na espuma deverá 
ser feita uma costura em zigue-zague de alto a baixo, para evitar o deslocamento da espuma 
quando for envolvida a região a ser contida e feito o tracionamento para a imobilização, e o 
deslocamento que irá impedir a execução do procedimento da contenção.

Para o procedimento não trazer danos ao paciente, é importante estar atento ao traciona-
mento da faixa envolvendo a parte do membro, para que a mesma não fique enrugada, pois 
dessa forma poderá provocar lesões na pele do paciente e com isso, aumentar a chance de 
garroteamento do membro contido. Para facilitar a fixação das faixas ao leito, as extremidades 
delas deverão ser afinadas.

Quanto às medidas das faixas, irá depender da fixação em camas ou macas; em regra, para 
os membros a largura é de 10 cm e para o tórax, de 20 cm.

Na visão de Marcolan14, para a fixação da faixa em cama há a necessidade de serem mais 
longas pela largura maior da cama em relação à da maca.

Para a confecção da faixa que será usada na contenção dos membros na cama, a extremi-
dade não deve conter espuma e medir 60 cm de cada lado e a área de contato com a parte a 
ser contida, deve ter espuma e costura em zigue-zague medindo 95 cm. Para a contenção do 
tórax as extremidades também não devem conter espuma, para serem amarradas debaixo da 
cama, devendo medir 80 cm de cada lado. Já a área de contato com a parte que será contida, 
deverá possuir espuma e a costura será em zigue-zague, medindo 1.20m.

De acordo com Marcolan14, quando a contenção do paciente for realizada na maca, para os 
membros a extremidade da faixa não deve conter espuma e medir 50 cm de cada lado; a área 
de contato com a parte a ser contida, com espuma e costura em zigue-zague medindo 95 cm.

A faixa para uso no tórax deve ter sua extremidade sem espuma, para serem amarradas 
embaixo da maca, e medir 60 cm de cada lado; a área de contato com a parte a ser contida, 
deve conter espuma e costura em zigue-zague, medindo 90 cm.
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A padronização das medidas da faixa deve ser utilizada para atender a maioria da clientela, 
mas é preciso estar preparado e manter em estoque pelo menos um conjunto de faixas com 
medidas maiores, para atender a necessidade dos pacientes fortes e obesos no momento da 
contenção.

No caso do paciente ser criança ou adulto magro (caquético) há a necessidade de adapta-
ção do material, portanto é preciso diminuir as medidas de extensão e largura, levando também 
em consideração a faixa etária a ser atendida como pré-púberes com compleição física de 
adultos; entre 7 e 10 anos a redução das medidas é menos intensa do que aquela para faixa 
etária de 4 e 7 anos.

Para o uso correto da faixa no tórax, a fixação deve ocorrer próximo a uma das extremidades 
fazendo um orifício retangular, por onde passará a outra extremidade, após envolver o membro 
a ser contido, puxa-se a faixa para apertar a área corporal e, em seguida, a extensão da faixa 
com a extremidade livre será puxada e fixada à lateral do leito. Há também a possibilidade de 
encurtar as faixas, possibilitando que as mesmas recobrem uma única vez os membros do 
paciente e duas tiras em uma extremidade sejam passadas pelos orifícios constantes na outra 
extremidade, em seguida as tiras são tracionadas e puxadas para a lateral do leito, onde são 
amarradas.

Essa adaptação permite maior rapidez na fixação do membro, mas há maior chance de 
ocorrer garroteamento e também uma dobra no tecido junto ao membro, provocando lesão na 
pele.

Quanto ao custo do material para a instituição, o mesmo é baixo quando se trata da faixa de 
algodão mercerizado, pois elas são duráveis e de fácil conservação, laváveis, evitam as lesões 
da pele e reduzem a chance de garroteamento dos membros.

Cabe comentar que Marcolan14 afirma que o uso da faixa de couro com presilhas, comu-
mente as do tipo tornozeleiras e munhequeiras, é preciso que o profissional tome cuidado 
para que o couro seja forrado na superfície que entra em contato com a pele do paciente, pois 
o couro cru pode provocar escoriações no contato direto com a pele; deve-se evitar também 
que a presilha possa ser acessível ao contato com a pele do paciente pelo alto risco de causar 
ferimentos; evitar usar o couro para conter extensas áreas corporais.

No que tange ao custo é maior quando se trata do couro, além da dificuldade da higieniza-
ção do material, não podendo ser lavável e caso isso ocorra há diminuição da durabilidade do 
mesmo, o que torna inviável seu uso.

Outro material a ser comentado são as faixas de velcro; as mesmas têm medidas espe-
cíficas para envolver a área corporal desejada, são fechadas com o velcro e apresentam tiras 
para serem amarradas ao leito.

 As faixas de velcro, geralmente confeccionadas com material sintético ( plástico, borracha, 
tactel etc) porque exige alguns cuidados como: a parte da faixa que irá entrar em contato com 
o corpo do paciente deve ser forrada com tecido natural adequado; medidas adequadas da 
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faixa toráxica para não pressionar as mamas, diafragma e axilas; deve-se também providenciar 
a troca do velcro rotineiramente porque após algum tempo de uso há uma tendência natural à 
perda da aderência e facilidade do paciente se liberar da contenção.

 Na visão de Marcolan2 há muitos materiais usados na rotina diária institucional a partir de 
adaptações que são inadequados para o procedimento da contenção mecânica/física. Portanto, 
cabe ao enfermeiro adquirir conhecimento quanto a esse tipo de material e providenciar junto 
a instituição materiais adequados, para evitar danos ao paciente e comprometer a equipe de 
enfermagem. Entre os materiais não recomendados está o lençol, ou panos para uso no lugar 
de faixas, o mesmo ocorrendo com as ataduras de crepe ou malha tubular ortopédica ou ambas 
como faixa de contenção.

No caso do lençol, o mesmo favorece a compressão de uma área maior, quando estamos 
realizando o procedimento no tórax, o que pode levar o paciente a um comprometimento da 
movimentação da caixa torácica, e consequentemente a uma intercorrência respiratória. Além 
disso, o uso do lençol tem a probabilidade de envolver as regiões laterais do tórax, o que 
levará ao uso de mais força por parte dos profissionais para amarrar as extremidades do lençol. 
Consequentemente a pessoa contida tenta se soltar e dessa forma, aumenta a compressão e 
o atrito, o que provoca escoriações e lesões cutâneas extensas.

4. CONDUTA TERAPÊUTICA

A necessidade de restringir o paciente deve ser avaliada pelo profissional enfermeiro, após 
uma abordagem terapêutica com o paciente, avaliando seu comportamento e possíveis riscos 
para o mesmo, os demais pacientes, familiares e equipe de saúde, independente da área de 
atuação, como por exemplo, na pediatria para manter uma criança/adolescente em soroterapia, 
na geriatria quando o idoso sofre de algum quadro de demência colocando em risco sua própria 
vida e o tratamento, na sala de cirurgia ao posicionar o paciente para o procedimento, evi-
tando danos físicos; no pronto socorro geral em casos de pacientes em agitação psicomotora 
devido a um quadro neurológico por um TCE(traumatismo cranioencefálico), quadros de abs-
tinência por cessar o uso de substâncias psicoativas, e outros; nas UTIs (Unidades de Terapia 
Intensiva), por quadros diversos desde clínico a neurológico; nas UBS (Unidades Básicas de 
Saúde) durante um atendimento que fica visível a necessidade de contenção do paciente pelo 
comportamento alterado sem controle, colocando em risco sua vida e das demais pessoas 
presentes no local; nos serviços de resgate, que atende ocorrências diversas onde o paciente 
pode vir a apresentar agitação psicomotora; além dos serviços psiquiátricos seja unidade de 
internação, pronto socorro psiquiátrico, CAPS, residências terapêuticas, e todos os dispositivos 
onde as pessoas com transtornos mentais são atendidas.

Ressaltamos também a importância do profissional da medicina que está em atendimento 
ao paciente, participar realizando uma avaliação e prescrevendo a terapêutica medicamentosa 
necessária para melhorar o comportamento do paciente.
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Cabe ao profissional enfermeiro, durante a avaliação, identificar alguns preditores que são 
apresentados pelos pacientes antes da manifestação da agitação psicomotora.

Segundo Videbeck15 o ciclo de agressão se desenrola em cinco fases:

1 - Desencadeamento: quando um evento ou mudança no ambiente dá 
início a reação do paciente, que costuma ser de raiva ou hostilidade: inquie-
tação, ansiedade, irritabilidade, andar de um lado para o outro, transpiração, 
voz elevada;
2 - Escalada: representam indicativos do aumento da perda de controle: 
promessas, ameaças, exigências, gritos, agitação, punhos fechados, gestos 
ameaçadores;
3 - Crise: Durante essa fase o paciente perde o controle: perda de controle 
emocional e físico, pancadas, chutes, arremesso de objetos, cuspidas, mor-
didas, arranhões, sons agudos, incapacidade de se comunicar com clareza;
4 - Recuperação: o paciente recupera seu controle físico e emocional: tom 
de voz mais baixo, tensão muscular reduzida, relaxamento físico e comuni-
cação mais racional;
5 - Pós-crise: o paciente tentará a reconciliação e voltará ao nível anterior 
ao incidente de agressão: remorso, desculpa, choro e silêncio.

Sendo assim, destaca-se a necessidade de garantir a proteção e a humanização do atendi-
mento a ser oferecido e por isso é necessário que a equipe adote medidas efetivas diante dos 
preditores que precedem auto e/ou heteroagressividade, os quais são descritos por Klapan16. 
São eles:

1. AGITAÇÃO PSICOMOTORA (p. 312)
• Características de impulsividade (caminhar de forma rápida e desorga-

nizada, incapacidade de ficar sentado, cerrar ou golpear com os punhos, 
cerrar as mandíbulas);

• Inquietação, agressividade e atividade destrutiva leves;
• Respiração mais rápida e ofegante;
• Cessação súbita da atividade motora (catatonia);
• Olhar fixo e com expressão de raiva;
• Sair e entrar de vários ambientes ignorando comandos verbais 

(negativismo);
• Atividades motora e cognitiva excessiva, em grande parte improdutiva e 

resultante de tensões internas.
2. VERBALIZAÇÕES (p. 966)
• Ameaças verbais dirigidas a objetos reais ou imaginários;
• Violência verbal com outras pessoas (pacientes, familiares ou funcioná-

rios) e com si próprio;
• Exigências intrusivas de atenção;
• Fala alta e pressionada;
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• Evidências de alucinações de comando e delírios;
• Ausência de verbalização;
• Consciência e percepção flutuantes.
• 3. AFETO (p. 970)
• Raiva;
• Hostilidade;
• Extrema ansiedade;
• Irritabilidade;
• Euforia inapropriada ou excessiva;
• Alteração súbita de humor;
• Instabilidade do afeto;
• Intolerância ao estresse e à frustração.
4.NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (p. 971)
• Confusão
• Alteração súbita no estado mental
• Desorientação
• Prejuízo da memória
• Incapacidade de compreender e seguir comandos
• Obnubilação da linguagem (incapacidade de usar a linguagem- uso da 

expressão corporal)

A partir da identificação de um ou mais preditores, cabe à equipe de enfermagem, iniciar 
condutas de controle. São elas:

1.Estabelecer um contato amigável e assertivo identificando os fatores 
externos que levaram a situação e eliminá-los (retirar o paciente da pre-
sença de pessoas e/ou objetos, entre outros recursos que predispõem a 
essa situação);
2. Acionar o médico para avaliação e prescrição medicamentosa;
3.Retirar demais pacientes do ambiente ou conduzir o paciente em crise 
para local apropriado;
4.Propiciar espaço para livre movimentação de toda equipe retirando obje-
tos (cadeiras, suportes de soro e quaisquer objetos que possam representar 
perigo);
5. Medicar. conforme prescrição médica;
6. Avaliar clinicamente a evolução do quadro de agitação psicomotora e 
quantificá-la por meio da pontuação de escala de avaliação da gravidade de 
agitação- tranquilização adaptada (ACES).

Especificamente a contenção de crianças deve respeitar algumas particularidades, são elas:

Faixa etária 1 (2 a 11 anos): diante dos preditores, deve-se conduzir a criança para um 
local tranquilo, com poucos estímulos visuais e sonoros, onde deve-se tentar acalmá-la por 
meio do manejo verbal assegurando e lembrando-a onde ela se encontra e o que motivou esse 
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atendimento17. Além de utilizar-se das técnicas descritas acima, a equipe se valerá também 
do “toque terapêutico”, visto que na clínica psicológica, Winnicott, Piaget, Melanie Klein, Carl 
Rogers, Erik Fromm e Freud, demonstraram a importância do contato físico, dos laços afetivos, 
emocionais na vida do ser humano e no seu desenvolvimento. Sendo assim, pode-se adotar o 
abraço terapêutico, que consiste em segurar pelos braços, mantendo-se próximo a ele(a), de 
forma que este abraço possibilite um cuidado delicado e compreensivo18.

Cabe ao enfermeiro enquanto responsável pela equipe de enfermagem, a investigação dos 
dados e a intervenção eficaz, em caso de pacientes agressivos ou hostis, e com isso prevenir 
episódios de agressão. Daí, a relevância da aplicação dos processos de enfermagem15:

• Construir relação/vínculo, a fim de conquistar a confiança do paciente, 
reduzindo o medo dele com relação aos procedimentos, executado pelo 
profissional.

• Estar atento a fatores que aumentem a possibilidade de comportamento 
agressivo, usando de comunicação verbal ou medicação (se necessá-
rio), para interferir antes que o paciente alcance comportamento destru-
tivo e haja necessidade de contenção.

• Desenvolver e praticar técnicas de contenção como parte da educação 
continuada dos enfermeiros.

• Manter a equipe sempre informada sobre a possibilidade de agressivi-
dade do paciente e a necessidade de ajuda (nome do paciente, plano de 
cuidados, ordem de medicamentos, contenção ou isolamento).

5.  DESCRIÇÃO E MONITORAMENTO DA TÉCNICA DE 
CONTENÇÃO MECÂNICA/FÍSICA

O paciente deverá ser contido após ter esgotado todas as possibilidades de sucesso da 
abordagem terapêutica.

Segundo Marcolan2 a técnica deve ser empregada por uma equipe composta por 5 inte-
grantes, sendo 1 para cada membro da paciente e 1 para segurar a cabeça. A distância entre 
cada integrante da equipe e o paciente deve ser de, no mínimo, 80cm. Além disso:

1. A equipe deve se aproximar de maneira calma e silenciosa.
2. Apenas uma pessoa deve falar.
3. Ter atitude respeitosa, honesta e direta.
4. A comunicação deve transmitir um desejo consistente de auxiliar.
5. Estimular o paciente a falar de seus sentimentos.
6. Orientar o paciente, em tom não desafiador, que seus atos agressivos 

não serão aceitos.
7. Se a intervenção verbal não for suficiente, inicia-se a restrição física 

propriamente dita.
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8. O profissional que está conduzindo o diálogo com o paciente deve pro-
nunciar uma senha que deve estabelecer a intervenção rápida e simul-
tânea de todos os integrantes. Essa senha deve ser pautada em frases 
que gerem acolhimento ao paciente, por exemplo: “você necessita de 
cuidados específicos” ou “precisamos te ajudar rápido”.

9. A partir dessa senha cada integrante da equipe deve se dirigir para um 
seguimento dos membros superiores e inferiores, priorizando a imobi-
lização das articulações, e o integrante líder, (aquele que estabelece 
diálogo com o paciente) deve segurar firmemente sua cabeça para 
direcionar o momento de erguê-lo do solo).

10. Conduzir o paciente para o leito ou maca, onde ele deverá ser medicado.

Cuidados de Enfermagem na contenção mecânica
• Avaliar os pacientes no monitoramento do estado clínico, quanto ao 

nível de consciência, inspeção da pele e circulação sanguínea nos 
locais e membros contidos do paciente;

• Fazer registro em prontuário da indicação, tipo e características de 
contenção mecânica, periodicidade de uso e eventos adversos em 
correlação;

• Aplicar medidas de prevenção de lesão por pressão, conforme diretrizes 
institucional;

• Documentar avaliações de predição de risco de lesão por pressão, inter-
venções e resultados.

• Identificar de forma precoce os possíveis danos relacionados à conten-
ção mecânica para o implemento de ações preventivas;

• Verificar a possibilidade da descontinuação do uso de contenção mecâ-
nica que, em nenhum caso, poderá ser empregada além do período 
estritamente necessário para o fim previsto.

Segundo Carvalho19, se durante a contenção, o paciente apresentar eliminações vesico 
retais e seu comportamento ainda estiver não viável para a liberação das faixas, cabe ao 
profissional de enfermagem realizar a higienização íntima do paciente no leito, mantendo um 
nível mínimo de conforto. As autoras ainda ressaltam que caso a equipe que tenha realizado o 
procedimento não conseguir dentro do seu horário de trabalho liberar o paciente, em razão do 
seu quadro psíquico, deve a próxima equipe que assumir o plantão, esclarecer que a liberação 
da contenção está ocorrendo em detrimento da melhora do seu quadro psíquico. Essa atitude 
mesmo que pareça simples, é de extrema importância para que o paciente compreenda as ati-
tudes terapêuticas dos profissionais do plantão anterior e não faça comparações entre equipe 
“boazinha” e equipe “má”.

Esse astem como finalidade principal, nortear as ações dos profissionais de enfermagem 
durante a necessidade de realizar uma contenção com segurança e qualidade, tendo como 
base ser um procedimento terapêutico. Dessa forma os resultados esperados irão mapear uma 
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diminuição significativa de danos físicos ao paciente, a partir do uso correto da técnica e da 
aplicabilidade de indicadores assistenciais, indicadores de qualidade e indicadores de gestão, 
identificando a eficácia e eficiência do uso correto da técnica e dos materiais apropriados para 
o procedimento.

A implementação deste arequer aprovação do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem), 
bem como, a aprovação do novo texto da resolução sobre contenção.

Para isso as autoras apresentam dados que demonstram a necessidade de renovação 
dos documentos anteriormente descritos com a intenção de apresentar para a equipe de 
enfermagem um assistir que envolva conhecimento técnico científico, ética, respeito, huma-
nização, segurança e qualidade na assistência ao próximo, em todas as áreas de atuação da 
Enfermagem.

A implementação da dependerá não somente do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), 
mas também da participação efetiva dos Corens (Conselhos Regionais de Enfermagem) em 
todo território nacional.

6. Proposta de nova resolução sobre o diretrizes de contenção

Considerando todos os materiais pesquisados que fundamentam esse a as autoras suge-
rem futuramente a atualização do texto da Resolução nº 427 de 15 de maio de 2012 em vigor. 
RESOLUÇÃO COFEN Nº 427/2012

Normatiza os procedimentos da enfermagem no emprego  
de contenção mecânica de pacientes

O Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela 
Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, e

CONSIDERANDO o art. 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual 
“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”;

CONSIDERANDO a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, em seu art. 11, inciso I, alínea 
“m”, que dispõe ser privativo do Enfermeiro “cuidados de Enfermagem de maior complexi-
dade técnica e que exijam conhecimentos de base científica, e capacidade de tomar decisões 
imediatas”;

CONSIDERANDO o art. 11, inciso II, alínea “f”, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
segundo o qual é atribuição do Enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, “prevenção 
e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de 
Enfermagem”;

CONSIDERANDO os artigos 12 e seguintes da Seção I – Das Relações com a Pessoa, 
Família e Coletividade, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado pela 
Resolução Cofen nº 311, de 8 de fevereiro de 2007;
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CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 
sistematização da assistência de Enfermagem e a implementação do processo de Enfermagem 
em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem;

CONSIDERANDO a missão, os valores e a visão do Cofen e tudo o mais que consta dos 
autos do PAD nº 424/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Os profissionais da Enfermagem, excetuando-se as situações de urgência e emer-
gência, somente poderão empregar a contenção mecânica do paciente sob supervisão direta 
do enfermeiro e, preferencialmente, em conformidade com diretrizs estabelecidos pelas institui-
ções de saúde, públicas ou privadas, a que estejam vinculados.

Art. 2º A contenção mecânica de paciente será empregada quando for o único meio dispo-
nível para prevenir dano imediato ou iminente ao paciente ou aos demais.

Parágrafo único. Em nenhum caso, a contenção mecânica de paciente será prolongada 
além do período estritamente necessário para o fim previsto no caput deste artigo.

Art. 3º É vedado aos profissionais da Enfermagem o emprego de contenção mecânica de 
pacientes com o propósito de disciplina, punição e coerção, ou por conveniência da instituição 
ou da equipe de saúde.

Art. 4º Todo paciente em contenção mecânica deve ser monitorado atentamente pela 
equipe de Enfermagem, para prevenir a ocorrência de eventos adversos ou para identificá-los 
precocemente.

§ 1º Quando em contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do nível de 
consciência, de dados vitais e de condições de pele e circulação nos locais e membros contidos 
do paciente, verificados com regularidade nunca superior a 1 (uma) hora.

§ 2º Maior rigor no monitoramento deve ser observado em pacientes sob sedação, sonolen-
tos ou com algum problema clínico, e em idosos, crianças e adolescentes.

Art. 5º Todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões para o emprego e 
sua duração, a ocorrência de eventos adversos, assim como os detalhes relativos ao monitora-
mento clínico, deve ser registrada no prontuário do paciente.

Art. 6º Os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao disposto na Resolução 
Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília/DF, 7 de maio de 2012.

MARCIA CRISTINA KREMPEL – Presidente

GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE – Primeiro Secretário
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18.  Assistência de Enfermagem no Transtorno do 
Espectro Autista (TEA)

 Cleide Oliveira

RESUMO
Em sua última publicação sobre a prevalência do autismo nos EUA, o Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC-USA 2021), refere que segundo os novos dados obtidos a prevalência 
de casos de autismo nos EUA é de 1 caso em cada 44 crianças. No Brasil não temos dados oficiais 
pois apenas em 2019 foi aprovado a inclusão do Autismo no Censo, além da falta de pesquisas 
relacionados ao tema. O único dado oficial recente encontrado é de alunos autistas matriculados em 
sala de aula regular no Estado de São Paulo, que traz um aumento expressivo de 37% de 2017 para 
2018, demonstrando que os números no Brasil também podem ser bem significativos.

Presente em todas as classes sociais e econômicas, com prevalência de 1 menina para 4 
meninos, o Transtorno do Espectro Autista afeta várias áreas do desenvolvimento comprometendo 
diretamente a sua saúde física, mental e social, além de comprometer a saúde do seu núcleo familiar. 

Com mais de 50 diagnósticos de enfermagem relacionados ao Transtorno e a sua família o 
Enfermeiro encontra uma atuação de extrema relevância à pessoa dentro do espectro e a sua família.  

Introdução
Os últimos dados publicados em dezembro de 2021 pelo Centers for Disease Control and 

Prevention no Estados Unidos da América,  referente aos casos do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) no país é de 1 (um) caso de TEA para cada 44 criaças.   Está presente em todas 
as classes sociais, raças e etnias, mas apenas as classes mais favorecidas conseguem ter 
acesso ao diagnóstico precoce e tratamento adequado segundo JÚNIOR (2021).1 

No Brasil, apenas em 2019 foi assinada a Lei 13.861/2019 que obriga o Censo a realizar 
perguntas sobre Autismo2. Entretanto, não temos dados oficiais sobre os números de autistas 
no Brasil. Há apenas números oficiais de alunos matriculados em salas de aula regular no 
Estado de São Paulo, que apresenta um aumento expressivo de 37% em apenas um ano. Em 
2017 foram 77.102 matrículas em 2018, 105.842 conforme SANTOS (2020).3

Segundo JÚNIOR (2021),1 as estimativas feitas pelo Autismo Center nos (EUA) referem 
que o Autismo já é considerado uma condição de Saúde Pública. Segundo DUARTE (2020) 
os primeiros relatos sobre o Autismo surgiram em 1943 por Leo Kanner, Psiquiatra infantil, que 
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descreveu em um artigo científico, o comportamento de isolamento e a falta de comunicação 
em 11 crianças, com o aparecimento das características já nos primeiros meses de vida.4 

Após um ano da publicação de Kanner, Hans Asperger, Psiquiatra e pesquisador escreveu 
sobre “Psicopatia Autística na Infância”. As características apareceriam por volta de dois anos 
e permaneceriam durante a vida. Já em 1968 Kanner afirma que o autismo não é uma doença 
adquirida ou feita pelo homem. A partir deste momento, acredita-se que o autismo seja uma 
alteração biológica segundo SURJUS (2015).5

No Brasil os primeiros conceitos baseados na psiquiatria de Kanner chegaram por volta dos 
anos 80, e apenas na década de 90 que surgem as primeiras associações de pais de autistas. 
Durante o século XX, as instituições filantrópicas eram as responsáveis pelo cuidado a crian-
ças autistas, entretanto a Saúde Pública não participava do processo conforme refere SURJUS 
(2015).5

É perceptível que o cuidado às pessoas com Autismo pela Saúde Pública é recente, isso 
faz com que sejam necessárias mudanças no modelo assistencial atual, além de capacitação 
profissional. Hoje o Brasil está muito além do ideal, vem caminhando através de leis e políticas 
públicas para a mudança do quadro. É necessário que aja mais pesquisas sobre o transtorno, 
estímulo à formação profissional, criação de um modelo de atendimento e efetivação de proces-
sos já implantados por alguns Estados e Municípios.

A seguir, publicações relacionadas ao tema no Brasil:

 » Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Lei 13.146 (2015);6

 » Politica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
Lei 12.764 (2012);7

 » As Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo 
TEA (Ministério da Saúde 2014);

 » A Linha de Cuidado para a Atenção às pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e 
suas Famílias na rede de atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (Ministério da 
Saúde 2015);5

 » Diretriz do Estado de São Paulo de Diagnóstico Tratamento e Encaminhamento de 
Pacientes com Transtorno do Espectro Autista TEA (Secretaria da Saúde do Estado de São 
Paulo 2013).8

Não podemos fechar os olhos para um transtorno que afeta várias áreas do desenvolvi-
mento, que dificulta todo o processo de saúde e bem-estar de um cidadão, e que afeta direta-
mente seu núcleo familiar.

O Transtorno do Espectro Autista
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma alteração do neurodesenvolvimento carac-

terizada por déficit na comunicação e interação social, comportamento restrito e repetitivo, 
segundo SWEDO (2014).9
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Segue as principais características para diagnóstico conforme SWEDO (2014):

Características9

COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL

 » Apresenta ausência ou atraso na fala
 » Compreensão reduzida da fala
 » Ecolalia
 » Ausência de expressões faciais
 » Dificuldade em estabelecer conversa
 » Dificuldade na comunicação não verbal
 » Dificuldade nos relacionamentos sociais
 » Aproximação social de forma “apreendida”
 » Tendência ao isolamento
 » Dificuldade na imitação
 » Pouco ou falta de contato visual
 » Afeto social impróprio
 » Pouco interesse nos sentimentos de outra pessoa
 » Dificuldade na compreensão de expressões faciais
 » Dificuldade em participar de brincadeiras imaginárias.

COMPORTAMENTO RESTRITO E REPETITIVO

 » Apresentam movimentos estereotipados e repetitivos com objetos ou fala 
 » Pode falar sozinho sem função
 » Apresentam comportamentos ritualizados e extremo apego a rotina
 » Fixação por determinado tema
 » Estereotipias motoras –rodar, pular, balançar o corpo, objetos, bater ou abanar as mãos
 » Gostam de manter as coisas como apreendem, mantendo o mesmo padrão
 » Apresenta apego a objetos não convencionais
 » Apresenta temperamento difícil ou lento, e dificuldade na regulação emocional. 

Embora as alterações sensoriais e motoras não estejam inclusas nos critérios para diagnós-
tico, podem ser claramente observadas, como alteração no sistema vestibular, proprioceptivo, 
alterações sensoriais com hipo ou hipersensibilidade dos sentidos: olfato, visão, paladar, tato e 
audição além de alterações no desenvolvimento motor e coordenação conforme refere GAIATO 
(2018).10

Segundo Maganin11 (2021), aversões alimentares também são comuns entre crianças com 
Autismo. Já SWEDO9 (2014), descreve a perda da comunicação e habilidades sociais percebi-
das pelos pais e cuidadores, durante os dois primeiros anos de vida sendo um sinal de alerta 
para o Autismo, pois não é comum essa regressão em outros transtornos. Os prejuízos apre-
sentam-se já na primeira infância, variando sua gravidade do leve ao severo, recebendo por 
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esse motivo o termo Espectro. Além disso, o Transtorno do Espectro Autista é mais frequente 
no sexo masculino, com prevalência de 4 meninos para 1 menina.9 Acredita-se que o autismo 
seja uma alteração estrutural bioquímica do cérebro.12

NÍVEL DE GRAVIDADE9

O nível de gravidade é definido através da dependência e comprometimento que a criança 
apresenta.4 Segue a classificação e principais características de cada nível abaixo:

NÍVEL UM (LEVE)

Apresenta comprometimento menor, necessitando de pouco apoio, seu comprometimento 
mais evidente é a interação social, geralmente apresenta hiperfoco e problemas com planeja-
mento e organização.

NÍVEL DOIS (MODERADO)

Apresenta comprometimento mais significativo, necessita de apoio moderado para as ativi-
dades diárias, com déficits importantes na comunicação e interação social, seus interesses são 
restritos, e apresenta inflexibilidade importante na questão comportamental.

NÍVEL TRÊS (SEVERO)

Necessita de muito apoio, apresenta dependência completa para as atividades diárias, 
déficits importantes em todas as áreas do desenvolvimento afetadas pelo transtorno como: a 
comunicação, interação social e comportamento.

DIAGNÓSTICO

Segundo (SWEDO,2014; WHITMAN,2015) o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista 
TEA é clínico, não há um exame que seja capaz de diagnosticar o autismo. Sendo assim ele é 
obtido através da análise dos comportamentos, entrevista com os pais, e/ou cuidador, relatório 
escolar e de outros profissionais.9,13

Já TAMANAHA (2013), refere que a aplicação de instrumentos de avaliação padronizados 
também contribuem o diagnóstico. 7,9,13

 » M-Chat (Modified Checklist for Autism in Todlers) identifica traços de autismo em crianças 
de 18-24 meses. É validado no Brasil pelo Ministério da Saúde conforme LOSAPIO (2017);15

 » CARS (Childhood Autism Rating Scale) escala de avaliação do autismo na infância. É 
usado mundialmente para diagnóstico e classificação do autismo, traduzida em mais de 
quatro idiomas, com boa confiabilidade segundo vários estudos conforme refere PEREIRA 
(2008)..16

 » ABC (Autism Behavior Checklist) é uma escala criada para identificar possíveis sinais de 
autismo, baseada no relato dos pais segundo WHITMAN (2015).13
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CAUSAS

Ainda não se tem uma causa definida, a mais aceita atualmente é multifatorial conforme 
TAMANAHA (2013).8

A seguir as principais hipóteses de causas:

GENÉTICA

Relacionado à hereditariedade. Casal que já tem um filho autista tem 10% de chance de 
ter outro filho autista, estudos com gêmeos idênticos elevam a porcentagem entre 36% e 95% 
conforme TEIXEIRA (2018).17

AMBIENTAL

Exposição a agentes químicos no período pré-peri-pós-natais, idade dos pais, uso de 
Valproato, Fluoxetina, Sertralina, agrotóxicos, obesidade materna, alterações metabólicas, 
hipertensão e Diabetes gestacional, idade paterna e materna segundo TAMANAHA (2013)..8

 COMORBIDADES ASSOCIADAS AO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA

Segundo Duarte e Velloso5 (2019) o Transtorno do Espectro Autista apresenta uma pre-
valência alta de comorbidades associadas. Sendo mais comum a: Epilepsia, Deficiência 
Intelectual, Transtornos do Sono, Transtornos de Ansiedade, Transtorno Obsessivo Compulsivo, 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtornos do humor e Transtorno 
de Oposição Desafiante (TOD).

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA

Segundo a OMS os enfermeiros são responsáveis pela promoção da saúde e líderes de 
estratégias, sua proximidade com a população, escola, e equipe multiprofissional facilita a pro-
moção, prevenção e intervenção de saúde.17

Segundo SILVA (2020) na Saúde Mental a contribuição do enfermeiro é holística, baseada 
na justiça e equidade. O enfermeiro assume o papel de agente terapêutico, utilizando o pro-
cesso de enfermagem, qualificando sua assistência e contribuindo para o projeto terapêutico 
singular. 17 

Focado nas potencialidades, riscos e problemas, o enfermeiro realiza seu cuidado com a 
coleta de dados e levantamento dos Diagnósticos de Enfermagem durante seu atendimento. 
Elabora o Processo de Enfermagem baseado em uma prática humanizada e integral, levando 
em consideração o aspecto sócio cultural do indivíduo e contribuindo para sua reabilitação 
psicossocial e autonomia conforme (GARCIA, 2017; ROCHA,2018).18
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Principais Diagnósticos de Enfermagem conforme 
CARPENITO 2006; HERDMAN (2018); JOHNSON (2012).19,20 

Que podem ser relacionados ao TEA

COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL

 » Isolamento Social 
 » Atividade de Recreação Deficiente
 » Solidão
 » Dentição Prejudicada
 » Comunicação Verbal Prejudicada
 » Manutenção Ineficaz da Saúde
 » Conhecimento Deficiente
 » Interação Social Prejudicada
 » Conforto Prejudicado
 » Controle Ineficaz da Saúde 
 » Relacionamento Ineficaz

COMPORTAMENTO

 » Distúrbio no Padrão do Sono
 » Fadiga
 » Perambulação
 » Déficit no Autocuidado para Alimentação
 » Déficit no Autocuidado para Banho
 » Déficit no Autocuidado para Higiene Íntima
 » Déficit no Autocuidado para Vestir-se
 » Confusão Crônica
 » Controle de Impulsos Ineficaz
 » Controle Emocional Lábil
 » Risco de Dignidade Humana Comprometida
 » Percepção Sensorial: Auditiva Perturbada
 » Percepção Sensorial: Gustativa, perturbada
 » Percepção Sensorial: Cenestésica, perturbada
 » Percepção Sensorial: Olfativa, perturbada
 » Percepção Sensorial: Tátil, perturbada
 » Síndrome de Estresse por Mudança
 » Ansiedade
 » Enfrentamento Ineficaz
 » Planejamento de Atividade Ineficaz
 » Regulação do Humor Prejudicada
 » Risco de Lesão
 » Risco de Quedas
 » Risco de Traumas Físicos
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 » Risco de Automutilação
 » Risco de Suicídio
 » Risco de Violência Direcionada a Outros
 » Risco de Violência Direcionada a Si Mesmo
 » Risco de Envenenamento
 » Nutrição desequilibrada: menos do que as Necessidades Corporais
 » Risco de Sobrepeso
 » Falta de Adesão
 » Risco de Contaminação
 » Risco de Desenvolvimento Atrasado
 » Distúrbio na Identidade Pessoal
 » Autonegligência

Assistência de Enfermagem a família de pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista

MARQUES (2011)21 refere que pais com filhos dentro do espectro autista, apresentam mais 
alterações psicológicas do que pais de filhos com outras deficiências. Isso se dá devido ao 
isolamento social, os desafios e as preocupações, causando alterações no contexto familiar 
e levando a um risco maior para sua saúde mental. A ausência da comunicação e a falta de 
interação social da pessoa com TEA afeta de forma significativa as famílias, causando a neces-
sidade de uma reestruturação da rotina familiar.

 Nos casos de autismo severo a situação se torna pior, pois seu comprometimento é total 
e seu cuidado integral. A mãe é o membro familiar mais afetado por alterações emocionais, 
elas apresentam escore importante para o desenvolvimento de estresse22 conforme cita FARO 
(2019). É fundamental que o cuidado seja ampliado à família, principalmente ao cuidador direto 
da pessoa com diagnóstico de TEA.   

A atuação do Enfermeiro na família vai além da identificação dos Diagnósticos de enferma-
gem, consiste em:

 » Estimular a aceitação do diagnóstico
 » Promover capacitação dos membros familiares a respeito do transtorno
 » Estimular a criação de rede de apoio dentro da família
 » Orientar a família sobre atividades de estímulo social
 » Dar suporte emocional
 » Realizar escuta ativa

Diagnósticos de Enfermagem relacionados à Família segundo 
HERDMAN (2018) 20,21

 » Enfrentamento Familiar Incapacitado
 » Desesperança
 » Risco para Paternidade ou Maternidade Prejudicada
 » Tensão no Papel do Cuidador
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 » Controle da Saúde Familiar Ineficaz
 » Risco da Religiosidade Prejudicada
 » Processos Familiares Disfuncionais
 » Processos Familiares Interrompidos
 » Sentimento de Impotência
 » Depressão

Além das intervenções baseadas nos diagnósticos de enfermagem a contribuição como 
agente terapêutico no Transtorno do Espectro Autista pode ser ampliada dentro dos serviços 
de saúde mental como:

 » Auxiliar na elaboração do Projeto Terapêutico Singular juntamente com outros profissionais
 » Ser o profissional de referência
 » Participar do processo terapêutico
 » Realizar matriciamento de casos dentro dos serviços e da rede de saúde
 » Realizar atividades que estimulem a inserção social
 » Participar do processo de educação continuada da equipe, e de outros profissionais 

envolvidos
 » Participar como agente de informação junto a sociedade
 » Participar na identificação de recursos terapêuticos
 » Criar ambientes inclusivos dentro dos serviços de saúde.

FLUXOGRAMA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TEA
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19.  Manejo do dependente químico e a construção de limites

Laurelena Corá Martins
Valquíria de Fátima Anacleto

Josiane Cristina Pedroso da Silva

RESUMO

Estas diretrizes tem o objetivo de estabelecer linhas de atuação de modo a orientar a 
assistência de saúde mental ao Dependente Químico na construção de limites dentro do seu 
tratamento. Ela se dará através de obter noções básicas de dependência química e como tra-
balhar os problemas aqui propostos como: preconceitos relacionados a dependência química 
enquanto doença, para quem cuida e para quem é cuidado; Conscientização em relação a 
doença, ao tratamento e as mudanças de vida e trabalhar limites com esse perfil de paciente. É 
relevante atentar-se a definição de dependência química grave para nortear a assistência aqui 
direcionada.

Sua base de construção advém das práticas assistenciais das autoras e da revisão biblio-
gráfica atual. Cabe-nos ressaltar que se trata de um instrumento norteador de práticas, sendo 
este assunto pouco estudado e com poucas referências bibliográficas.

1 – Introdução

 A natureza humana busca, através dos tempos, alternativas para aumentar seu prazer 
e diminuir o sofrimento, com uso dos chás, os fumos mágicos, os óleos medicinais que, no 
passado, eram empregados de forma controlada por normas sociais e ritos e, tinham sempre 
uma função curativa, ritualística ou mesmo mística.

De acordo com o contexto histórico e cultural, em setores como religioso/místico, social, 
econômico, medicinal, psicológico, climatológico, e na busca do prazer, o homem lança mão de 
veículos inebriantes para modificar e/ou alterar sua percepção e humor e a consequência, na 
maioria das vezes, é uma alteração do comportamento. (1)

“Parece improvável que a humanidade em geral seja algum dia capaz de 
dispensar os ‘paraísos artificiais’, isto é, [...] a busca de autotranscedência 
através das drogas ou [...] umas férias químicas de si mesmo... a maioria dos 
homens e mulheres levam vidas tão dolorosas - ou tão monótonas, pobres e 
limitadas, que a tentação de transcender a si mesmo, ainda que por alguns 
momentos, é e sempre foi um dos principais apetites da alma.” (2)
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Percebe-se a dependência da substância psicoativa como advinda de uma dependência 
afetiva insuportável, provém de uma esperança de tornar suportáveis as dificuldades internas. 
Brusset (3) apud Kallas (4), num primeiro momento, refere McDougall (5), os comportamentos 
aditivos são vivenciados como aquilo que dá sentido à vida.

O cotidiano no dia a dia, mostra o uso de substâncias em diversos espaços sociais (públicos 
e privados), por indivíduos de diferentes estratos sociais, tornando-se um problema social e de 
saúde pública, principalmente pelos prejuízos ocasionados à qualidade de vida do dependente 
e sua família.

Muitas pessoas, grande parte jovens, vão fazer usos das drogas buscando estados altera-
dos de consciência, sensação de plenitude pessoal ou como rituais de passagem, chegando 
à fuga da realidade. Esta busca de prazer, pode trazer como consequência a dependência, 
envolvendo riscos e danos ao indivíduo. O processo de recuperação, quando buscada pelo 
usuário/dependente, exige ações dos profissionais de saúde que podem se beneficiar com 
as práticas baseadas em evidências, facilitando o manejo da assistência na construção dos 
limites, respeitando as experiências contextuais de cada ser, para possa cuidar de si sem mais 
rupturas.

Para uma melhor compreensão da dependência química, é de crucial importância entender 
as vertentes que cercam o uso de substâncias e os fatores relacionados ao seu desenvolvi-
mento, tais como: as propriedades farmacológicas (estimulantes, depressoras ou perturbado-
ras); o usuário, suas condições físicas e psíquicas, as expectativas e o ambiente e o contexto 
de uso da droga, rede de amigos, local de uso e a representação social deste uso. (6)

Existem muitas variáveis a serem exploradas nestas análises, desde o porquê uns se 
tornam dependentes e outros não, as questões biológicas e psicológicas e o uso como auto-
medicação; o que leva a outra questão extremamente importante: o estigma e o preconceito 
acerca do usuário.

O uso de substâncias gera no organismo do depende químico a construção de comporta-
mentos adaptativos que passa a fazer parte do seu repertório comportamental usual. Quando 
há cessação ou diminuição do uso da substância pelo usuário, ele possui poucas habilidades 
para deixar este hábito instalado, necessitando de recursos que o auxiliem neste processo. 
Existe ainda a possibilidade de o indivíduo não perceber o uso como um problema e se recusar 
a realizar tratamento; mesmo quando a sua família e pessoas próximas solicitam cuidados 
contra a vontade dele. (7)

Diversos profissionais de saúde e família estão envolvidos no processo de tratamento do 
usuário de substâncias, visando a abstinência ou a redução dos danos ocasionados pelo uso 
compulsivo de drogas. Assim, a equipe de enfermagem deve estar preparada para reconhecer 
os problemas relacionados ao uso, abuso e a dependência e oferecer cuidados necessários 
que auxiliem positivamente este individuo no enfrentamento desses problemas.

 Nesse contexto social preocupante, o cuidado aos usuários de álcool e outras drogas con-
figura-se, muitas vezes, como uma rotina fatigante decorrente do significativo grau de tensão 
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dos trabalhadores na atenção a estes sujeitos. Crises de abstinência, usuários infratores e 
agressivos, junto ao comprometimento de suas funções psíquicas, são alguns exemplos que 
podem gerar tensão e ansiedade nos trabalhadores, O trabalho em saúde mental pode ser 
considerado um fator potencial de estresse e esgotamento, e que poderá afetar a vida pessoal 
da equipe e, por conseguinte, a qualidade da assistência. (8)

A política de redução de danos que foi regulamentada pelo Ministério da Saúde, por meio 
da Portaria n. 1.028, de 1º de julho de 2005, estabelecendo no artigo 9º, § 1º (9) que: “ deve ser 
preservada a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente, sobre qualquer 
ação ou procedimento relacionado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento, aumentando, 
assim, o grau de liberdade e a responsabilidade pessoal dos envolvidos”.

 Sendo assim, as ações da equipe de enfermagem devem considerar que o usuário ou 
dependente, é ator principal no contexto de recuperação, exigindo da equipe manejos mais 
adequados para a construção de novos caminhos, paralelos ao conhecimento técnico/científico. 
Nesse caminho, é necessário ter a clareza que a dependência é uma doença, e a equipe não 
deve impor discursos morais ou éticos, mas, ser coadjuvante no processo de enfrentamento 
tratando o cliente/paciente como igual aos demais, e, através da formação do vínculo terapêu-
tico despertar nele o desejo de se cuidar, de melhorar sua qualidade de vida.

O atendimento no dia a dia mostra que a rede de assistência aos usuários tem vertentes 
distintas, em alguns momentos divergentes nas ações, que leva o usuário mudar de uma para a 
outra, buscando adequação para uma fuga da sua realidade de dependência. A maioria das drogas 
utilizadas é de origem ilegal na maioria das vezes, e pode levar a atitudes antissociais (roubos, 
furtos), comportamentos manipulativos entre outros, o que favorece o julgamento de valores, com 
preconceito e dificulta a construção dos limites, para o tratamento e a estruturação da vida.

Quando o usuário assume a responsabilidade sobre sua dependência e compreende 
suas limitações, aumentam suas possibilidades de desenvolver estratégias de enfrentamento, 
criando um repertório de habilidades para evitar as recaídas.

A construção de limites se faz respeitando a intenção de recuperação do usuário/dependente, 
trazendo luz ao reconhecimento de limites da equipe de assistência e a necessidade de novos 
conhecimentos. Vários estudos apontam a necessidade de um currículo de graduação e especia-
lização com maior carga horária para dependência química, na formação de enfermeiros, assim 
como a carência da educação continuada/permanente aos profissionais da enfermagem.(10)

2 – Diretrizes éticas e legais

Faz-se necessário que os profissionais de saúde tenham conhecimento sobre a política e 
a legislação brasileira sobre drogas, a Política Nacional de Saúde Mental e a Organização da 
Rede de Atenção Psicossocial no Sistema Único de Saúde – SUS.

Desde 2014 a atenção ao usuário de drogas teve destaque por meio de Portarias; o Ministério 
da Saúde tem estendido a atenção ao uso e abuso de drogas aos Serviços de Saúde em geral, 
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inclusive aos Programas de Atenção Básica à Saúde (Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde – PACS e Estratégia Saúde da Família – ESF).

A existência da lei não é suficiente para garantir a existência de novas realidades, mas é fun-
damental para promover e garantir a possibilidade de construir outras realidades. Precisamos 
de políticas, de práticas, de pessoas e de instituições comprometidas com a promoção de 
novas práticas / políticas quando a temática é o bem-estar de todos, em especial o usuário.

A seguir as principais legislações relativas aos Dependentes Químicos:

 » Direitos Humanos - Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948 (11)

Para lidar com as questões que surgem junto ao uso abusivo de substâncias precisamos ter 
clareza, competência e habilidade com fundamentação teórica e de modo a assistir de forma 
construtiva a esse paciente, sua família e a realidade em que vive. São realidades complexas 
por demais e a fragilidade humana é mais real neste contexto, necessitando ser protegida ao 
máximo.

Para tal usa-se como ferramentas a informação clara, precisa e destituída de preconceitos 
e valores; A ação planejada, integrada, permanente e legítima do Poder Público e a atitude 
acolhedora, respeitosa e cidadã das comunidades e famílias.

 » (Lei nº 8.080/1990)

A política do Ministério da Saúde, efetivada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), 
prevê a criação de uma rede de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, com 
ações de prevenção, promoção e proteção à saúde, tratamento e reinserção social, por meio 
da implantação de centros assistenciais especializados (CAPSad) e outros não especializados, 
compostos por unidades básicas, programas de saúde familiar e hospitais em geral.

Os principais componentes da assistência são: a atenção primária a saúde; a atenção nos 
CAPSad, ambulatórios e outras unidades hospitalares especializadas; os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NAFS), nas residências terapêuticas; a atenção hospitalar de referência e a 
rede de suporte social (associações de ajuda mútua e entidades da sociedade civil), comple-
mentar à rede de serviços colocados à disposição pelo SUS.

 » Lei nº 10.216/2001: sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno 
mental e o redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental;

A Lei da Reforma Psiquiátrica instituiu um novo modelo de tratamento aos transtornos 
mentais no país e redirecionou a assistência em saúde mental, substituindo o atendimento em 
hospitais psiquiátricos por serviços abertos e de base comunitária.

Pautando-se nas concepções da Reforma Psiquiátrica, a política adotada pelo Ministério 
da Saúde propõe o atendimento para os usuários de álcool e outras drogas em uma rede 
de atenção extra-hospitalar, articulada com os demais serviços de saúde e com serviços de 
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educação, cultura, assistência social, dentre outros, visando à reabilitação e a reinserção social 
dos pacientes.

 » Política Nacional sobre Drogas - por meio de Decreto nº 4.345, de 26 de agosto de 2002, 
foi instituída a primeira Política Nacional Antidrogas (PNAD) do país.

Em 2003, o Presidente da República indica a construção de nova Agenda Nacional para a 
redução da demanda e da oferta de drogas no país, que contemplasse três pontos principais:

 » Integração das políticas públicas setoriais com a Política de drogas, visando ampliar o 
alcance das ações;

 » Descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução local das atividades 
da redução da demanda, devidamente adaptadas à realidade de cada município;

 » Estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade científica.

Em 2004 ocorreu um realinhamento da Política Nacional sobre Drogas com base nas trans-
formações sociais, políticas e econômicas pelas quais o país e o mundo estão passando onde 
reorganizou-se a estrutura da mesma pelos seguintes capítulos: 1-reinserção social; 2- trata-
mento, recuperação e reinserção social; 3- redução de danos sociais e à saúde; 4- redução da 
oferta; 5- estudos, pesquisas e avaliações.

A política do Ministério da Saúde adota como estratégia as práticas de redução de danos, 
buscando minimizar os riscos e os prejuízos resultantes do uso de álcool ou outras drogas, para 
o indivíduo e para a sociedade, sem ter a abstinência como único foco.

As ações de redução de danos foram regulamentadas pelo Ministério da Saúde, por meio 
da Portaria n. 1.028, de 1º de julho de 2005, estabelecendo no artigo 9º, § 1º que devem ser 
preservadas a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente, sobre qualquer 
procedimento relacionado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento, aumentando, assim, o 
grau de liberdade e a responsabilidade pessoal dos envolvidos.(9)

Em 2009, o Ministério da Saúde instituiu o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso 
ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras Drogas no Sistema Único de Saúde (PEAD), 
visando ampliar o acesso ao tratamento e à prevenção de álcool e outras drogas no Sistema 
Único de Saúde, diversificar as ações orientadas para a prevenção, promoção da saúde, trata-
mento e redução dos riscos e danos associados ao consumo prejudicial de substâncias psicoa-
tivas e construir respostas intersetoriais efetivas, sensíveis ao ambiente cultural, aos direitos 
humanos e às peculiaridades da clínica do álcool e outras drogas, e capazes de enfrentar, de 
modo sustentável, a situação de vulnerabilidade e exclusão social dos usuários. (12)

3 - Assistência em Saúde

 O DSM-5 publica que:

“Os transtornos relacionados a substâncias abrangem 10 classes distintas 
de drogas: álcool; cafeína; Cannabis; alucinógenos (com categorias dis-
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tintas para fenciclidina [ou arilciclo--hexilaminas de ação similar] e outros 
alucinógenos); inalantes; opioides; sedativos, hipnóticos e ansiolíticos; 
estimulantes (substâncias tipo anfetamina, cocaína e outros estimulantes); 
tabaco; e outras substâncias (ou substâncias desconhecidas)”.

Essas 10 classes de drogas, quando são consumidas em excesso, têm em comum a ativa-
ção direta do sistema de recompensa do cérebro, que está envolvido no reforço de comporta-
mentos e na produção de memórias. A ativação do sistema de recompensa é intensa a ponto 
de fazer atividades normais serem negligenciadas. Em vez de atingir a ativação do sistema de 
recompensa por meio de comportamentos adaptativos, as drogas de abuso ativam diretamente 
as vias de recompensa. Os mecanismos farmacológicos pelos quais cada classe de drogas 
produz recompensa são diferentes, mas elas geralmente ativam o sistema e produzem sensa-
ções de prazer, frequentemente denominadas de “barato” ou “viagem”. (13)

 Entre os diversos padrões de consumo possíveis temos:

 »  uso experimental: o uso se dá uma ou poucas vezes ao longo da vida, sem que se estabe-
leça uma frequência de consumo;

 » uso recreacional ou ocasional: há um consumo frequente da substância, porém sem que se 
possa estabelecer qualquer tipo de prejuízo decorrente;

 » uso nocivo ou abusivo: o paciente apresenta algum prejuízo concreto de sua saúde física 
ou mental ou se expõe a riscos, em decorrência de seu uso;

 »  dependência: preencher os critérios propostos pelo DSM-V.

A dependência no conceito do DSM-V confirma-se quando:

“Um padrão mal adaptativo de uso de substância, levando a prejuízo ou 
sofrimento clinicamente significativo, manifestado por três (ou mais) crité-
rios, ocorrendo a qualquer momento no período de 12 meses”.

Critérios para dependência de substância no DSM-V:

 » Tolerância: necessidade de quantidades maiores da substância para adquirir a intoxica-
ção ou efeito desejado; pela acentuada redução do efeito com uso continuado da mesma 
quantidade;

 » Abstinência: consumo da mesma ou outra substância, estreitamente relacionada, para 
aliviar ou evitar sintomas de abstinência;

 » Consumo em maior quantidade da substância e por tempo mais longo do pretendido;
 » Esforços malsucedidos para reduzir ou controlar o uso da substância;
 » Gasto maior de tempo para obtenção da substância (consultas a múltiplos médicos ou 

longas viagens), o uso em grupo e na recuperação de seus efeitos;
 » Abandono ou redução de atividades sociais, ocupacionais ou recreativas em virtude do uso 

da sustância e
 » Uso contínuo mesmo reconhecendo um problema físico ou psicológico, causado ou exa-

cerbado pela substância.
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 Os transtornos por uso de substâncias são classificados em:

a. Leve, apresentando 2 a 3 sintomas;
b. Moderado, apresentando 4 a 5 sintomas e
c. Grave, apresentando 6 ou mais sintomas.

 A alteração básica, provocada pela substância, nos circuitos cerebrais pode persistir após a 
desintoxicação, especialmente nos casos graves; com comportamentos notados nas recaídas 
constantes e na fissura.

A fissura apresenta-se através de um desejo ou necessidade intensa de uso da substância, 
que pode ser ativada pelo circuito de recompensa no cérebro. É usada, atualmente como sinal 
de iminente recaída.

A inserção da equipe de enfermagem, em específico o enfermeiro, no contexto do trata-
mento da dependência química coloca esse profissional, exercendo seu papel de terapeuta e 
agente de mudanças, como um dos principais atores da equipe multiprofissional na assistência 
a este cliente. Considera-se que identificadas as dificuldades da vida do cliente como possíveis 
de superação, o enfermeiro trabalhará na instrumentalização deste individuo dando-lhe possi-
bilidades de modificar seus hábitos de vida.

 Para oferecer essa instrumentalização, aparece, em vários estudos, a necessidade de 
maior formação ou educação em saúde mental, às equipes de serviços públicos.

 O estudo de Didonet e Fontana (8), com a enfermagem conclui que:

 “A educação permanente em saúde torna-se fundamental em cenários como 
este devido a complexidade do cuidado ao sujeito dependente químico, e 
deve ser visto e exercido a partir do contemporâneo modelo biopsicossocial 
de saúde, que envolve determinantes e condicionantes sociais e sobre o 
qual deve abarcar o indivíduo, os familiares, as causas e consequências 
do consumo em suas vidas, o impacto gerado, entre outros, o que requer 
constante atualização e uma equipe multidisciplinar que busque tratar os 
problemas em conjunto”.

Os serviços públicos e locais disponíveis para tratamentos e atendimentos a indivíduos com 
dependência química, onde os profissionais de enfermagem atuam são:

 » Comunidades terapêuticas (CT) ou clínicas de desintoxicação;
 » Centros de Atenção Psicossocial para álcool e outras drogas (CAPS Ad);
 » Hospitais especializados com unidades de tratamento para dependência química;
 » Os usuários também contam com grupos de autoajuda: Alcoólatras Anônimos (AA) e 

Narcóticos Anônimos (NA).

Grande parte das unidades de internação tem como proposta de tratamento a abstenção do 
uso de drogas e utiliza de uma série de medicamentos e atividades terapêuticas para lidar com 
a abstinência e a fissura que a ausência das mesmas gera no organismo.
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A Política de Redução de danos engloba um conjunto de estratégias dirigidas a pessoas 
que não conseguem ou não querem parar de consumir drogas. Estas estratégias têm por obje-
tivo reduzir as consequências negativas que o uso de drogas pode ocasionar.

Quando o dependente assume as responsabilidades sobre sua dependência e compreende 
suas limitações, aumentam suas possibilidades de desenvolver estratégias de enfrentamento, 
criando um repertório de habilidades para evitar as recaídas.

A terapia de grupo vem como importante oportunidade de amadurecimento e aprendizagem 
a este perfil de paciente diante das situações conflitantes e ameaçadora de sua realidade de 
uso e abuso de substâncias, buscando canalizar sua capacidade em prol de mudanças positi-
vas para sua vida.

Pensando na assistência de enfermagem, no enfermeiro como responsável pelo planeja-
mento dela, cabe lhe identificar os problemas e/ou dificuldades de sua equipe e as necessida-
des do seu cliente e por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem, elaborando 
um planejamento estratégico instrumentalizando os profissionais para manejar as diversas 
situações relacionadas ao paciente; visando minimizar prejuízos à equipe e ao cliente.

A comunicação com foco nas relações interpessoais, é um instrumento baseado no modelo 
psicodinâmico. A teoria de Peplau tem grande aplicação na Enfermagem em Saúde Mental, e 
visa apreender as necessidades do cliente, identificando dificuldades e procurando ajudá-lo a 
superá-las, por meio de um cuidado de enfermagem individualizado.

A Teoria de Peplau ressalta quatro fases de atuação no processo de enfermagem, que deverá 
ser educativo e terapêutico: orientação, identificação, exploração e resolução. Enfermeiro e 
cliente aprendem trabalhando juntos a resolver as dificuldades, buscando uma nova forma de 
agir. Fatores como a cultura, valores, crenças e expectativas do cliente devem ser levadas em 
consideração, pois o cliente é sujeito ativo do processo.

O desafio do enfermeiro em aplicá-la na assistência tem como seu ponto alto estabelecer o 
processo de comunicação e relacionamento terapêutico, como principal cuidado a ser realizado 
junto ao dependente químico, estimulando o enfrentamento das dificuldades ou problemas e o 
desejo de permanecer saudável.

Dentre as respostas dos enfermeiros no estudo Schimidt e Teixeira (14), encontram-se 
como dificuldades a falta de:

 » Conhecimento Técnico-Científico por parte da equipe;
 » Experiência da equipe com usuários de substâncias e em situações de urgência e 

emergência;
 » Experiência em manejar sintomas de abstinência e fissura durante a internação;
 » Experiência frente as manipulações do paciente e da família;
 » Experiência em atendimento aos familiares, medos e sentimentos conflitantes, a Co depen-

dência familiar e o desgaste das relações pela equipe que assiste;
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 » Participação ativa do indivíduo com dependência no seu tratamento, assumindo sua res-
ponsabilidade perante a doença; adesão ao tratamento;

 » Habilidade de lidar com a hostilidade e as ameaças por parte dos usuários com dependên-
cia, gerando medo.

Diante das dificuldades foram elencadas algumas estratégias em prol do sucesso do trata-
mento (14):

 » Entender a família do cliente/paciente como fator protetor (presente, acolhedora, com 
regras norteadoras, comunicação apropriada, que trata com carinho, amor e respeito); ou 
como fator de risco (distante, sem diálogo, não demonstra amor e afeto);

 » Comunicação assertiva, relacionada a linguagem usada pelos usuários de drogas (gírias) 
e a linguagem técnica da saúde;

 » Estabelecer normas e tarefas cotidianas, bem como estabelecer limites claros durante o 
tratamento, chegando aos extremos da revista e da contenção;

 » O uso do autocontrole, paciência e respeito no ambiente de trabalho frente as diversas 
demandas geradas por estes clientes/pacientes, em prol de estabelecer vínculo terapêutico 
e relação de confiança de forma humanizada;

 » A existência de atividades terapêuticas e recreativas alinhadas ao foco do tratamento e a 
reinserção social no pós-alta;

 » Incentivo em relação a finalização do tratamento proposto e continuidade no pós-alta;
 » Junto a equipe multiprofissional participar de reuniões para alinhamento das estratégias de 

saúde a serem aplicadas durante o tratamento.

Pensando em tornar o planejamento da assistência ao indivíduo com dependência e o 
manejo dos limites mais linear, elencamos os seguintes tópicos:

A -  CONHECER OS FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS

No cotidiano da assistência quando falamos de fatores de risco estamos falando de perigo 
ao indivíduo ou comunidade de sofrer doenças e agravos, e nos fatores de proteção falamos 
de amparo e fortalecimento do indivíduo, estando ele consciente e concordando com o fato 
de correr risco e precisar de proteção ou não. Os fatores de proteção e o reconhecimento 
dos fatores de risco auxiliam o dependente químico a ter um desenvolvimento mais saudável, 
com menos danos, diminuindo a vulnerabilidade a que estão sujeitos, ou aumentando sua 
resistência a possíveis risco. A identificação destes fatores é de fundamental importância para 
que se possa viabilizar as mudanças de hábitos e comportamentos visando a eficácia das 
intervenções.

Considera-se fatores de proteção e risco:

 » Epidemiologia de uso através dos dados estatísticos das políticas públicas de saúde, de 
uso e abuso de substâncias, do Ministério da Saúde e da Segurança pública, onde são 
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encontrados dados sobre os locais de venda e uso, os atendimentos de emergência rela-
cionados ao uso abusivo de substâncias entre outros;

 » Fase da vida em que ocorreu o início uso de substâncias;
 » Conhecer as características da família e os antecedentes de uso de substâncias;
 » Disponibilidade e quais tipos de drogas se consome no ambiente que se vive;
 » Filosofia de vida, personalidade, grupo de amizades, religiosidade;
 » Doenças psiquiátricas e físicas associadas (comorbidades);
 » Noções de limites, conhecer os limites biopsicossociais relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, e as questões legais que agem sobre esta dependência.

B – AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE LIMITES

1 - Diminuir o estigma internalizado e externalizado

 » Identificar a visão que o indivíduo tem de si mesmo, para após a tomada de consciência, 
poder modificá-la positivamente e proporcionar mudanças de atitude;

 » Trabalhar a visão moralista das pessoas ao redor deste indivíduo, envolvendo a família e 
amigos sempre que possível, por meio de ações educativas e promoção de saúde.

 » Trabalhar em atividades de grupo as questões comuns vivenciadas pelos usuários; a terapia 
de grupo proporciona troca de experiências, vivencias que promovem discussões acerca 
de comportamentos que podem ser modificados na busca dos objetivos do tratamento;

 » Uso da política de Redução de Danos: que visa diminuir os danos sociais e a saúde do 
indivíduo com dependência de substâncias, sem que necessariamente ocorra a diminuição 
da frequência do uso. A identificação do paciente com esta modalidade de tratamento leva o 
profissional a estimulá-lo a refletir sobre seu comportamento e de que forma pode minimizar 
os danos causados a si mesmo, a sua família, sua vida social e profissional e outras áreas 
de sua vida.

2 -  Estimular mudança de comportamento em relação ao uso da 
substância:

 » Utilizar informações baseadas em evidências, de forma clara, objetiva e esclarecedoras 
a respeito da saúde e dos prejuízos ocasionados pelo uso, abuso e dependência da 
substância;

 » Trabalhar questões relativas a mudanças no padrão de pensamentos e atitudes evitando 
recaídas;

 » Trabalhar com os indivíduos em grupo, com questões afins como problemas com o mesmo 
tipo de substâncias, sociais, de moradia entre outros.



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

325

3 - Criação de vínculos respeitosos;

 » Saber ouvir e ser ouvido;
 » Agir de modo humanizado estabelecendo relações terapêuticas;
 » Descriminalizar o indivíduo em relação ao uso; reforçando as questões da dependência 

química como doença.
 » Utilizar a Comunicação Terapêutica.

A comunicação Terapêutica deve ser utilizada pelo enfermeiro no processo de recuperação 
da saúde do indivíduo e para tal, mune-se de um conjunto de técnicas/habilidades, comunica-
ção verbal e não verbal, nas quais a empatia e a assertividade desempenham um papel central 
e que pode auxiliar o indivíduo na resolução de seus problemas, suas relações, sua condição 
de saúde e seu contexto de vida.
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RESUMO

O grupo operativo é terapêutico pois potencializa as trocas dialógicas, o compartilha-
mento de experiências e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletiva. 
O grupo é entendido como um lugar que ocorrem argumentações sobre a necessidade de 
ajuda de todos e onde os participantes podem fazer questionamentos sobre alternativas de 
apoio e suporte emocional, caracterizando-se como um espaço de escuta e transformação, 
possibilitando que os integrantes tenham oportunidade de re/construir relações, partilhar, 
como também, ter a oportunidade de refletir e compreender sobre suas próprias dificuldades. 
O objetivo desse estudo será apresentar a aplicação da teoria e da metodologia dos Grupos 
Operativos proposta por Pichon-Rivière como possibilidade de contribuição à assistência 
terapêutica e ao ensino a ser usada por Enfermeiros de Saúde Mental. Como Metodologia 
foram feitos levantamentos de pesquisas e abordagens a que possibilitem ao Enfermeiro de 
Saúde Mental a compreensão da execução do Grupo Operativo tendo por base a proposta de 
Pichon – Rivière e a sua aplicação nessa área, especialmente um instrumental grupal a ser 
usado pelo Enfermeiro. Pode-se concluir que o processo de trabalho do enfermeiro deve 
influenciar na qualidade de vida dos sujeitos, através de atividades de grupo, e a abor-
dagem com grupos operativos vem demonstrando o despertar, interesse e atuação do enfer-
meiro em áreas como educação e saúde, ensino, assistência e gerenciamento de equipes. 
Sendo assim, deve estar preparado para coordenar e realizar intervenções, consideração à 
dialética grupal, ou seja, os movimentos que ocorrem nas etapas vivenciadas coletivamente, 
e, assim, tentar favorecer a solução de dilemas, contribuindo para compreensão e elaboração 
do processo saúde doença e suas contradições
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Introdução
A organização de grupos como modalidade de atenção coletiva à população tem sido cada 

vez mais frequente nos serviços de saúde. Nos últimos anos tem aparecido grande número de 
técnicas para abordagem grupais, sejam terapêuticos, formativos ou de aprendizagem.

É indispensável aos Enfermeiros de Saúde Mental a discussão e a aprendizagem sobre os 
fenômenos grupais, com a finalidade de compreender os fundamentos teóricos da dinâmica 
grupal e ampliar o seu olhar sobre o grupo.

O grupo terapêutico potencializa as trocas dialógicas, o compartilhamento de experiên-
cias e a melhoria na adaptação ao modo de vida individual e coletiva. O grupo é entendido 
como um lugar que ocorrem argumentações sobre a necessidade de ajuda de todos e onde os 
participantes podem fazer questionamentos sobre alternativas de apoio e suporte emocional, 
caracterizando-se como um espaço de escuta e transformação, possibilitando que os integran-
tes tenham oportunidade de re/construir relações, partilhar, como também, ter a oportunidade 
de refletir e compreender sobre suas próprias dificuldades1.

Dentre inúmeras possibilidades de assistência grupal o Grupo Operativo tem sido uma das 
alternativas, que permite a explicitação da tarefa e a participação não só sua compreensão, 
mas também, de sua execução.

Foi Enrique Pichon-Rivière que elaborou a teoria de Grupos Operativos. A teoria enfatiza 
o papel importante dos vínculos sociais, que são a base para o processo de aprendizagem e 
os processos de comunicação, considerando que o ser humano é essencialmente um sujeito 
social. O grupo funciona como uma rede de relações, com base em vínculos interpessoais entre 
todos participantes2,3.

Como hipótese prévia, recomenda-se admitir que o significado do que ocorre no aqui e 
no agora do Grupo, tem relação direta com o conjunto das instituições que compõem nossa 
sociedade. Existe, portanto, uma relação de interdependência entre os conceitos de grupo e de 
instituição, assim como entre os diversos níveis de realidade social.

Objetivo

Apresentar a aplicação da teoria e da metodologia dos Grupos Operativos proposta por 
Pichon-Rivière como possibilidade de contribuição à assistência terapêutica e ao ensino a ser 
usada por Enfermeiros de Saúde Mental.

Fundamentação teórica

Foram feitos levantamentos de pesquisas e abordagens a que possibilitem ao Enfermeiro 
de Saúde Mental a compreensão da execução do Grupo Operativo tendo por base a proposta 
de Pichon – Rivière e a sua aplicação nessa área, especialmente um instrumental grupal a ser 
usado pelo Enfermeiro.
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Para Pichon-Rivière, grupo é um conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de 
tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe explícita 
ou implicitamente uma tarefa que constitui sua finalidade. É importante entender que cada 
pessoa que compõe o grupo traz consigo, a partir dos vínculos que forma no decorrer da vida, 
um Esquema Conceitual Referencial Operativo (Ecro) que a faz pensar e agir de determinada 
maneira4.

A técnica consiste em um trabalho em grupo, cujo objetivo será promover um processo 
de aprendizagem para as pessoas envolvidos. Aprender em grupo representa uma leitura crí-
tica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas e para as novas 
inquietações.

Cada integrante do grupo comparece com sua história pessoal consciente ou inconsciente, 
e que, direta ou indiretamente poderá influenciar no processo grupal em que ele esteja inserido, 
desenvolvendo o entendimento de suas relações, ações e demandas, onde a comunicação é 
condição necessária para realização da tarefa. Essa comunicação deve ser efetiva e constante, 
uma vez que, podemos deparar, frequentemente, as técnicas defensivas, como resistência à 
mudança, o medo, a negação e medo da perda, de espaço e/ou reconhecimento5.

Todo processo de assistência terapêutica implica em mudança. E mudança implica em 
resistência. Analisando o porquê da resistência à mudança e o que significa a mudança para 
cada um, pudemos ver que existem dois medos básicos em toda patologia frente a qualquer 
nova tarefa. São os dois medos básicos com os quais trabalhamos permanentemente: o Medo 
da Perda e Medo ao Ataque5.

A técnica de grupos operativo usa o instrumento de esclarecimento apoiado pela interpre-
tação interrogativa e a marcação dos participantes, que têm como hipótese a fantasia grupal, 
não significando critério de verdade, mas sim o critério de operatividade, que busca a ruptura 
do estereótipo4.

Todo o grupo funciona em forma de espiral contínua, onde o que é dito ao paciente é sempre 
uma interpretação, no caso de um vínculo terapêutico, que determina uma reação do paciente 
que é assimilada pelo terapeuta, que por sua vez a reintroduz em uma nova interpretação. Isto 
constitui um aprendizado tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista objetivo, pois 
à medida que se conhece, há ensino, e aprendizagem. Esta série de pares dialéticos deve ser 
considerada para qualquer processo operativo4.

Pichon–Rivière afirma que “todo vínculo é bi-corporal e tripessoal”, isto é, em todo vínculo 
há sempre uma presença sensorial corpórea dos dois, mas há um personagem que está inter-
ferindo em toda relação humana, que é o terceiro. Sempre há alguém na mente de um ou do 
outro que está olhando, vigiando e corrigindo, é algo que funciona automaticamente, como uma 
escala de valores, onde a sinalização é interna e determina que a comunicação se estabeleça 
de maneira distorcida e misteriosa6.
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Todo comportamento tem um caráter de estrutura significativa e que o estudo positivo de 
todo comportamento humano consiste no esforço por fazer acessível esta significação e que 
as estruturas constitutivas do comportamento não são dados universais, mas fatos específicos 
em situação de sofrimento. O postulado básico da teoria da enfermidade mental é que toda 
resposta inadequada, toda conduta desviante, é resultante de uma leitura distorcida e empo-
brecida da realidade4.

Momentos do grupo operativo

São denominados de Pré-Tarefa, onde temos resistências à mudança e evita trabalhar as 
ansiedades; a Tarefa com superação dos medos e ansiedades e Projeto que representa a 
possibilidade de planejar a ação futura. É a abertura, o desenvolvimento e o fechamento4.

Na pré-tarefa evidenciam-se as atividades de técnicas defensivas que estruturam o que se 
denomina resistência à mudança, com a presença dos medos básicos como a ansiedade de 
perda e de ataque. O momento da passagem da pré-tarefa para a tarefa consiste na aborda-
gem e na elaboração das ansiedades onde se poderia estruturar a tarefa possível em termos 
de tempo e espaço. Na passagem da pré-tarefa a tarefa há um salto quantitativo de insight 
através do qual se personifica e se estabelece a relação com o outro e neste momento, o outro 
é diferenciado.

A tarefa pode ser a aprendizagem, a mudança, o diagnóstico das dificuldades de organiza-
ção de trabalho. Diante da tarefa explicita-se subsiste outra, ou seja, a implícita, que aponta a 
ruptura das condutas estereotipadas que dificultam a aprendizagem e a comunicação, e que 
funcionam como obstáculo frente à situação de mudança4.

O projeto será o produto ou as estratégias e táticas que possibilitam e que são necessárias 
para produzir a mudança.

Distribuição e de aceitação de papéis no grupo

A estrutura de funcionamento de qualquer grupo será por mecanismos de distribuição e 
assunção de papéis. Estes representam modelos correspondentes à posição dos indivíduos na 
rede de interações sociais e estão ligados às expectativas próprias e às dos outros membros 
do grupo.

Explicitando podemos afirmar que cada membro do grupo constrói o seu papel em relação 
aos outros. Isto se dá a partir do que ele pensa de si e do pensa que os outros pensam dele. 
Assim, de uma articulação entre o papel prescrito e o papel assumido surge a característica de 
cada membro do grupo frente ao outro.

Quanto à inter-relação de papéis destacam-se três: o porta-voz, o bode expiatório e o líder. 
Estes papéis não são estereotipados, mas sim funcionais e rotativos.
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O conceito de porta-voz pode ser considerado um dos pilares da teoria proposta por Pichon 
– Rivière. O porta-voz de um grupo é o membro que em um dado momento denuncia, através 
da palavra, do silêncio ou do gesto, o acontecer grupal, as fantasias que o movem, as ansieda-
des e necessidades da totalidade do grupo. O porta-voz não fala só por si, mas sim por todos. 
Nele se conjugam o que se denomina verticalidade e horizontalidade grupal, conceitos que 
serão desenvolvidos a seguir.

O bode expiatório é o membro que, de acordo com um processo natural de distribuição e 
aceitação de papéis, se torna o depositário dos aspectos negativos e atemorizantes do mesmo 
ou da tarefa. Isto dará origem aos mecanismos de segregação e de exclusão. Na terapêutica 
familiar, este papel pertence ao psicótico, “o louco”, ao coitado de uma família, que assume as 
ansiedades do grupo familiar depositadas nele, para restituir o equilíbrio ao grupo.

O líder é o membro que pelo mesmo processo se faz depositário dos aspectos positivos do 
grupo. Estes dois últimos papéis, o bode expiatório e o líder, estão ligados entre si, e um surge 
como preservação do outro, através do processo de dissociação, necessário ao grupo em sua 
tarefa de discriminação.

Há ainda outro papel a ser agregado: o de sabotador, que é habitualmente o líder da resis-
tência à mudança. Importante discriminar neste processo de depositação de ansiedades, três 
elementos: o depositante, o depositário e o depositado. Isto tem utilidade, pois permite redistri-
buir as ansiedades e romper com o papel estereotipado, conseguindo-se assim o que seria a 
complementação dos papéis e a rotatividade dos mesmos no processo grupal.

Na interpretação do grupo é necessária à análise dos papéis e como se configuram, pois é 
uma das operações básicas, tendentes à constituição do ecro grupal. Cada um dos participan-
tes de um grupo constrói seu papel em relação aos outros. Assim de uma articulação entre o 
papel prescrito e o papel assumido, surge a atuação característica de cada membro do grupo.

O papel é construído tendo como base o grupo interno ou a representação que cada um 
tem dos outros membros e que vai se constituindo “o outro” generalizado do grupo. Na relação 
do sujeito com este “o outro generalizado” se vai constituindo o rol operativo diferenciado, 
que permitirá a construção de uma estratégia, uma tática, uma técnica e uma logística para a 
realização da tarefa7.

No grupo terapêutico é dada ênfase as trocas de experiência, ao diálogo com os demais 
membros, e as mudanças que isso gera tanto na vida pessoal do paciente como os benefícios 
desenvolvidos no grupo. É através do convívio entre os participantes que surgem os debates 
acerca das práticas do cuidado, e é nesses encontros que os meios para a resolução dos 
problemas coletivos acontecem, buscando alternativas e apoio emocional para sua superação.

O processo terapêutico consiste na redução dos medos básicos, ou seja, do medo de 
ataque ao Eu e medo da perda do objeto buscando uma adaptação ativa à realidade, e assim 
o grupo operativo tem uma dimensão tanto de aprendizagem como terapêutica, pois implica a 
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possibilidade do sujeito modificar-se ao mesmo tempo em que modifica o meio, sendo o sujeito 
um agente de mudança ao adquirir uma consciência de sua própria identidade e da dos demais.

Todo conjunto de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço e articuladas 
por sua representação interna configura uma situação grupal. Tal situação está sustentada por 
uma rede de motivações e nela interagem entre si, por meio de um complexo mecanismo de 
assunção e adjudicação de papéis2.

Nesse processo poderá surgir o reconhecimento de si mesmo e do outro, na diálogicidade e 
na assunção de papéis ou aprendizagem social, em que consiste a internalização operativa da 
realidade social. Todo grupo se propõe explícita ou implicitamente a uma tarefa, que constitui o 
seu objetivo ou a sua finalidade7.

A função essencial de um grupo operativo é a de aprender a pensar, isto é, desenvolver a 
capacidade de resolver contradições dialéticas sem criar situações conflitantes – aprender a 
pensar em termos de resolução das dificuldades criadas e manifestadas no campo grupal e não 
em cada um de seus integrantes.

O Esquema Conceitual Referencial e Operativo (ECRO) é o esquema conceitual referencial 
em termos grupais, isto é, o esquema de referência próprio de cada integrante do grupo, suas 
ideologias, experiências, formas de pensar, afetos, etc., que confrontados com os esquemas 
conceituais referenciais dos outros membros do grupo, irá através de um movimento de espiral 
dialética, configurar um ECRO comum, condição básica para o estabelecimento da comunica-
ção que se conseguirá através de um processo de aprendizagem tomado operativo, quer dizer, 
ser orientado para a aprendizagem através da tarefa. A aprendizagem do grupo se estrutura 
como um processo contínuo, com oscilações. A operação final, o objetivo do grupo, que terá 
relação com a tarefa proposta, em última instância, implica uma mudança, uma transformação.

A tarefa de um grupo de qualquer tipo consistira na elaboração de duas ansiedades bási-
cas: medo da perda ou ansiedade depressiva e medo de ataque ou ansiedade paranóide. Estas 
duas ansiedades coexistem e se conjugam, configurando a situação básica de resistência à 
mudança, que deve ser superada no acontecer grupal através de três momentos: tese - antí-
tese - síntese, por um processo de esclarecimento que vai do explícito (manifesto) ao implícito 
(latente).

O esquema do cone invertido é constituído por vários vetores a partir dos quais se baseia a 
operação dentro do grupo. Na base do cone se encontram os conteúdos emergentes, manifes-
tos ou explícitos. No vértice se encontram as situações básicas ou universais implícitas.

A espiral representa graficamente o movimento dialético de indagação e esclarecimento 
que vai do explícito ao implícito. Este movimento atua revelando os dois medos básicos subja-
centes, permitindo interpretar a mudança. Sendo importante buscar o movimento de trazer ao 
consciente (explicitar) o que estava escondido (implícito), para que o grupo caminhe em direção 
a atingir a tarefa2.
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Figura 1. Esquema Conceitual Referencial e Operativo (ECRO) – Cone Invertido de 
Pichon-Riviere

Fonte da imagem: http://blogeleuza.blogspot.com/2008/02/cone-invertido-hpichn-rivire.html

A eleição do desenho do cone invertido se deve que em sua parte superior estariam os con-
teúdos manifestos e em sua parte inferior, as fantasias latentes grupais. O movimento de espiral 
vai explicitar o que estava implícito, atua reduzindo os medos básicos subjacentes, permitindo 
enfrentar o temor à mudança. A unidade de trabalho que permite realizar tal esclarecimento 
está formada pelo material colocado pelo grupo através de um de seus membros, no papel de 
porta-voz.

A técnica de grupos operativos centra-se na mobilização de estruturas estereotipadas e das 
dificuldades da aprendizagem e comunicação decorrentes por essas ansiedades e caracteri-
za-se por estar centrada, de forma explícita, em uma tarefa, sendo que a esta tarefa há outra 
implícita que aponta para a ruptura, significando um obstáculo frente a toda e qualquer situação 
de progresso ou mudança7.

METODOLOGIA

Foram selecionadas referências que possam contribuir com a prática grupal. Sempre que 
possível devem ser substituídos por revisões conhecidas como sistemáticas, com ou sem meta-
-análise, que se utiliza de metodologia reprodutível, explícita, critérios de pesquisa e seleção 
de informação, de tal forma que outros autores que queiram reproduzir a mesma metodologia 
podem chegar aos mesmos conteúdos e conclusões. São consideradas de grande força de evi-
dência científica. As informações são criticamente avaliadas por metodologia apropriada, o que 
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permite generalizar achados descritos, facilitando a aplicação da informação no contexto do 
leitor. Ou seja, as informações, geradas no grupo de pacientes estudados, podem ser aplicadas 
ao paciente que se pretende orientar. A meta-análise ou análise dos dados combinados a partir 
dos diversos trabalhos selecionados estima mais precisamente os resultados, aumentando 
ainda mais a força de evidência.

RESULTADOS

Tirar textos que evidenciam a psicoterapia de grupo surge no cenário da saúde mental com 
o intuito de ajudar os indivíduos a melhorar a vida e os relacionamentos, pois a autoimagem, a 
forma como se relacionam consigo mesmo e com o seu meio são trabalhadas constantemente.

O grupo operativo pode ser considerado como uma técnica propícia para elaboração 
de intervenções emocionais e educativas que aumentam a compreensão das perturbações 
que alteram o comportamento, numa espécie de círculo vicioso, interferindo as relações dos 
indivíduos no contexto grupal. Consideramos que o grupo pode constituir-se num espaço de 
ressignificação de experiências, comportamentos, aprendizagem, e de criação de alternativas 
para amenizar o sofrimento gerado pela doença mental8.

Inicialmente é importante que o usuário tenha o esclarecimento de que as mudanças com-
portamentais partem impreterivelmente de si próprio. Buscar mudanças positivas faz parte do 
processo, a motivação surge quando existe uma predisposição para isso. É importante enten-
der que a mudança parte de dentro, não são as pessoas e o cenário que mudam, devem-se 
compreender primeiramente suas fragilidades e responsabilidades9.

O confronto de ambos, o tipo de fantasias inconscientes que são projetadas no grupo pro-
duzirá as situações de conflito que são características da tarefa grupal. O esclarecimento de 
tais fantasias inconscientes, assim como a resolução dialética do dilema que originou o conflito, 
constitui a tarefa do grupo, inaugurando-se então a possibilidade de criação e mudança. Para 
tanto, o criador encarrega-se de sua fantasia inconsciente, como estrutura-função e pode cons-
truir uma estratégia, uma tática, uma técnica e uma logística para a abordagem da realidade2.

A interpretação realizada pelo coordenador do grupo possibilita surgir um novo emergente, 
um acontecimento sintético e criador que aparece como resposta a essa interpretação. A inter-
pretação é uma ruptura do estereótipo e tem o caráter de uma hipótese elaborada sobre a 
fantasia grupal, evoluindo em termos de operacionalidade.

A escala de avaliação básica é o ponto de referência para a construção de interpretações. 
É um esquema constituído pôr vários vetores na base dos quais se fundamenta a operação no 
interior do grupo. A partir da análise inter-relacionada destes vetores se chega a uma avaliação 
da tarefa que o grupo realiza.

Operar um grupo consiste no rompimento de expectativas fixas e de atitudes prototípicas, 
possibilitando gerar novos modos de comunicação e efeitos de sentido que possibilitem a trans-
formação grupal.
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“A proposta dos grupos terapêuticos pode possibilitar aos sujeitos mudança de comporta-
mentos a partir da compreensão dos fatores relacionados ao processo saúde-doença, incorpo-
rando a vontade de mudar, transformar e apreender, na troca de saberes, tanto do sujeito como 
do profissional”9.

Vetores de comunicação e aprendizagem

Presentes e que são de fundamental importância, estando intimamente relacionados, na 
medida em que um transtorno de comunicação provoca um transtorno na aprendizagem (Figura 
2).

Figura 2. Estrutura do Cone Invertido e seus Vetores

Fonte: https://encenasaudemental.com/comportamento/insight/os-papeis-que-se-formam -no-grupo-a-luz-de-pichon-riviere/

Filiação e Pertinência.
A filiação é uma aproximação não fixa com a tarefa e pode ser considerada como um passo 

anterior à pertinência. Seriam aqueles que estão interessados pelo trabalho grupal, como “os 
torcedores e não os jogadores”. Já a pertinência é quando os participantes entram no grupo. A 
dinâmica grupal, tradicionalmente é medida em relação à presença no grupo, à pontualidade 
do seu início, às intervenções.

Cooperação

É dada pela possibilidade de o grupo fazer consciente a estratégia geral para ele. No movi-
mento grupal se manifesta a capacidade de se colocar no lugar do outro. A Pertinência é outro 
vetor que surge da realização dos anteriores. É a realização da tarefa estratégica.

https://encenasaudemental.com/comportamento/insight/os-papeis-que-se-formam -no-grupo-a-luz-de-pichon-riviere/
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Cabe aclarar que o alcance da pertinência grupal não é proposto como um ato de vontade, 
mas sim como a expressão do desejo grupal, revelado na análise dos medos básicos.

Pertença

Consiste na sensação de sentir-se parte. É “vestir a camisa”, havendo. identificação pro-
funda, com adoção de normas que regem o grupo.

Aprendizagem

A aprendizagem inclui vários aspectos que são a estratégia, a tática; a técnica, que é a 
arte e o artesanato para levar a tarefa adiante, e a logística, que é a possibilidade de avaliar 
as estratégias dos elementos que se opõem à realização da tarefa em relação aos do próprio 
grupo, para permitir uma operação no nível adequado.

A transferência, mais que uma simples repetição, seria a colocação em jogo de estratégias 
e táticas mal aprendidas, com a intenção de poder corrigir as dificuldades ou os obstáculos que 
não puderam ser encarados daquela vez.

A aprendizagem operativa no grupo, através da tarefa, permite novas abordagens ao objeto 
e o esclarecimento dos fantasmas que impedem sua penetração, permitindo a operação grupal.

Comunicação

É o vetor tido como o lugar privilegiado pelo qual se expressam os transtornos e dificulda-
des do grupo para enfrentar a tarefa. Na medida em que cada transtorno da comunicação se 
remete a um transtorno da aprendizagem, veremos os sujeitos grupais tratarem de desenvolver 
velhas atitudes, em geral mal aprendidas, com a intenção de abordar os objetos novos de 
conhecimento2.

Tele

Se refere ao vetor que indica o ao clima afetivo que prepondera no grupo em diferentes 
momentos.

Verticalidade e a Horizontalidade no Grupo Operativo

É a unidade de operação existente. É o todo presente no campo explícito e implícito. A 
interpretação torna o implícito explícito e emergente ou a nova situação que emerge da viven-
ciada anteriormente e é através do porta-voz que o emergente se manifesta. Nele se conjugam 
a verticalidade ou a história pessoal de cada membro participante do Grupo Operativo com a 
horizontalidade ou o que está acontecendo com o grupo, no aqui e no agora grupal11.

As experiências de grupo possibilitam evitar a reincidência dos casos de drogadição e de 
alcoolismo e favorecem a troca de experiência entre os membros, estimulando reflexões e 
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conduzindo a elaboração e enfrentamento das dificuldades pessoais, pois a composição do 
grupo é homogênea, o que favorece a identificação e, em consequência, a aderência 12.

Os Grupos Operativos com adolescentes permitem a vivência do processo de aprendiza-
gem através de conversas sobre suas experiências de vida, acerca de seu cotidiano. A atuação 
efetiva dos participantes no processo educativo é de fundamental importância para que os 
adolescentes não sejam considerados simplesmente como mero receptores. Assim, o conhe-
cimento e a possibilidade de reflexão sobre suas experiências para a identificação e busca de 
soluções para problemas que emergem de suas vidas cotidianas podem conduzir à adoção de 
condutas alternativas de enfrentamento diante dos obstáculos enfrentados 13.

As dificuldades são discutidas nos encontros, como conhecimento do seu próprio corpo, 
sexualidade, sexo seguro, ir em busca de solução dos problemas, gravidez na adolescência, 
o uso e abuso de drogas, são discutidos no GO juntos aos adolescentes e profissionais do 
Programa Saúde na Família14.

Aplicabilidade dos Grupos Operativos na Área da Saúde

A técnica de grupos operativos tem sido amplamente utilizada na área da saúde mundial 
como estratégia de promoção do protagonismo dos pacientes no processo terapêutico e no 
desenvolvimento de redes articuladas de apoio e acompanhamento, em contextos em que 
tradicionalmente as intervenções são individuais15-17.

Nos últimos anos, diversas experiências têm implementado o referencial teórico de Pichon-
Rivière sobre Grupos Operativos na saúde mental, seja na assistência a pacientes com doen-
ças crônicas, como prática de educação em saúde no acompanhamento de grupos familiares e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Também na área de ensino formal na área 
de saúde os grupos operativos têm sido utilizados para fundamentar a prática interdisciplinar17,18.

O desenvolvimento de grupos operativos em ambientes terapêuticos e comunitários pos-
sibilita o diálogo, a interlocução, o convívio, permitindo a troca de experiências e a tomada de 
decisões a partir da redefinição dos problemas levantados e da própria aprendizagem18,19 20-.

Papel ao Enfermeiro de saúde mental como coordenador de 
Grupo Operativo

O grupo operativo se reúne, geralmente uma vez por semana, convidando os participantes 
que farão acordos conjuntamente e buscam a remoção das dificuldades que estão impedindo 
que o grupo realize sua tarefa.

O grupo, busca-se fornecer um espaço para interação com a equipe de saúde e entre os 
próprios usuários, esclarece dúvidas ou questões pertinentes tornando-se muitas vezes um 
espaço de “desabafo”, com o objetivo de dar suporte para conscientização do seu papel social.
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Este aprender a aprender dos grupos aplicados ao ensino-aprendizagem também signi-
fica aprender a conhecer, um dos quatro pilares da educação. Nele pretende-se conhecer o 
mundo que nos rodeia, para viver dignamente desenvolvendo capacidades profissionais e de 
comunicação. Sua finalidade é ter o prazer de compreender e de descobrir.

A partir das postulações de Pichon-Rivièri, abriu-se um vasto leque de aplicações dos 
grupos operativos, as quais, com algumas variações técnicas, são conhecidas por múltiplas e 
diferentes denominações 20-21.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de trabalho do enfermeiro deve influenciar na qualidade de vida dos sujeitos, 
através de atividades de grupo, e a abordagem com grupos operativos vem demonstrando 
o despertar, interesse e atuação do enfermeiro em áreas como educação e saúde, ensino, 
assistência e gerenciamento de equipes. Sendo assim, deve estar preparado para coordenar e 
realizar intervenções, consideração à dialética grupal, ou seja, os movimentos que ocorrem nas 
etapas vivenciadas coletivamente, e, assim, tentar favorecer a solução de dilemas, contribuindo 
para compreensão e elaboração do processo saúde doença e suas contradições.

Nesse processo grupal, o enfermeiro pode atuar como eixo de referência, e como membro 
efetivo e atuante da construção dos papéis que se constroem no decorrer do desenvolvimento 
das tarefas, estimular e ajudar na busca de reflexões para situações conflituosas do próprio pro-
cesso grupal. Com isso, passa a entender que, o grupo não é apenas uma soma de pessoas, 
mas sim, sujeitos reunidos em torno do alcance de uma tarefa.

A Técnica do Grupo Operativo hierarquiza como tarefa grupal a construção de um ECRO 
(esquema conceptual, referencial e operativo) comum, condição necessária para estabelecer 
uma comunicação a partir da afinidade dos esquemas referenciais de emissor e receptor e a 
plasticidade dos papéis permite assumir papéis complementares e suplementares, modificando 
assim seus vínculos internos e externos.

No processo, o paciente que é porta-voz de si mesmo é também aquele que enuncia as 
fantasias inconscientes do grupo; ele é o emergente que denuncia a ansiedade predominante 
no grupo a qual está impedindo a tarefa.

Uma vez assinalados os aspectos individuais, a interpretação desvelará os aspectos gru-
pais latentes, adquirindo uma dimensão horizontal e dá-se assim a articulação de dois níveis do 
grupo: a horizontalidade, que é compartida pelo grupo, pode ser consciente ou inconsciente e a 
verticalidade, ou seja, tem haver com a história, com o pessoal de cada integrante, que permite 
assumir certos papéis que foram adjudicados pelos demais. A horizontalidade do grupo e a 
verticalidade do sujeito se conjugam no papel.

O enfermeiro de saúde mental necessita apropriar-se do conhecimento da técnica do Grupo 
Operativo para instrumentalizar a assistência seja qual for o campo de atuação na saúde mental.
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21.  ACOLHIMENTO NOTURNO NO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III: UMA PERSPECTIVA DA 
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

Leiliana Maria Rodrigues dos Santos
Kenny Paolo Ramponi

Rogerio da Silva Ferreira

RESUMO
Este artigo problematiza e expõe algumas experiências de enfermeiros que atuam nos 

CAPS III, em diferentes Estados do Brasil. Para tal, organizamos este material contemplando 
três aspectos que avaliamos fundamentais para o trabalho que ocorre no acolhimento noturno. 
Temas como crise e sua dimensão mais ampla, CAPS III e CAPS AD III construirão teceduras 
para sustentação ideológica e teórica da reforma psiquiátrica, e constituem questões centrais 
para o trabalho do enfermeiro em saúde mental. Diferente das práticas utilizadas até então 
pela psiquiatria tradicional o acolhimento aparece também como parte da prática do cuidado 
integral à pessoa na saúde mental. Apostamos numa clínica em que o conflito que se manifesta 
com a crise não deve ser contido, nem ocultado pelo serviço, mas assumido como estímulo 
à transformação e ao crescimento do próprio sujeito. Dessa forma, a finalidade central dos 
novos dispositivos de atenção à crise e da política da reforma é a manutenção dos vínculos 
do paciente e a construção de novas redes de relação. Assim, a acolhida noturna tem com 
proposta construir um novo cenário, onde as pessoas em sofrimento psíquico convivam na 
sociedade como todos, claramente para acontecer precisamos transformar a lógica do cuidado

Palavras-chave: Acolhimento Noturno, Enfermagem Psiquiátrica, Cuidado, Redução de Danos

INTRODUÇÃO

Historicamente a sociedade lida com a loucura ou com qualquer outra forma de viver que 
fuja de um padrão imposto socialmente e culturalmente, excluindo as pessoas de seu contato 
diário de conviver em sociedade, sendo banidas, excluídas, isoladas e privadas do convívio 
social.

Neste contexto, os hospitais psiquiátricos cumpriram o papel de recolher as pessoas com 
transtornos mentais, com o argumento de oferecer um tratamento que, supostamente, melhore 
à saúde. Tais serviços são constituídos para atender o momento de crise, oferecendo suporte e 
acolhida temporária, até que a pessoa se estabilize e retome sua vida cotidiana(1).
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A reclusão então, exercida pelos hospitais psiquiátricos é fruto de uma demanda social de 
manutenção da ordem, justificada como dispositivo terapêutico. Essa dupla função, de cui-
dado e controle, acompanha não apenas a instituição, mas as disciplinas e tecnologias que se 
ocupam das pessoas(2).

Essa lógica opera na atualidade na clínica e na política. Por meio de discursos que ora 
patologiza e medicaliza o sofrimento ou criminalizando e estigmatizando a pobreza e a miséria. 
Verdades vão sendo construídas de maneira totalitária, silenciando pessoas e violando direitos 
sociais e à saúde.

Fez necessário, incluir uma dimensão que propôs um novo paradigma frente as possibili-
dades de pensar a loucura, seu tratamento e a forma de se relacionar. Nessa lógica, a reforma 
psiquiátrica em seu processo de luta coloca em análise, dentre diversas outras questões, temas 
como desinstitucionalização e desospitalização nas pautas das políticas públicas em saúde, 
levando à uma mudança no modelo de atenção à saúde mental(3).

Em suma, a reforma psiquiátrica trata-se de um processo complexo que envolve diversas 
demandas dos movimentos sociais, dos trabalhadores e, também, político ideológico que toda 
mudança necessita. Possuir um serviço substituto ao hospital psiquiátrico em sua plenitude 
é uma quebra de paradigma no modelo de atenção à saúde mental e parte de uma política 
nacional de cuidado(4).

Nessa perspectiva, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem como espaços 
terapêuticos que cumprem a função de cuidar das pessoas em sofrimento psíquico grave, sem 
lançar mão da hospitalização ou do modelo ambulatorial(5). São dispositivos de referência para 
o acompanhamento de base territorial e comunitária, por meio de estratégias que garantam o 
acesso ao trabalho, lazer, direitos civis e fortalecimento de laços familiares e comunitários.

Criados para substituir as internações em hospitais psiquiátricos na atualidade, os CAPS 
precisam ser compreendidos como recursos estratégicos e essenciais, não só para o acompa-
nhamento dos usuários e familiares, mas também, nas situações de maior gravidade e comple-
xidade, bem como nas situações de crise.

Emerge aqui um dos paradoxos relacionados a internação psiquiátrica e os recursos extra 
hospitalares, ainda que seja reconhecido os avanços ocorridos no Brasil, relacionado a expres-
siva redução dos leitos psiquiátricos e o aumento nos investimentos em serviços da atenção 
psicossocial, principalmente nos CAPS, além dessas estratégias mostrarem-se mais efetivas, 
humanas e eficazes comparadas aos modelos hospitalocêntricos(6).Vale destacar que a partir 
de 2015 mudanças radicais foram feitas e a reforma psiquiátrica passa a ser alvo de importan-
tes retrocessos(7).

 Em dezembro de 2017 a Comissão Intergestores Tripartite aprovou a resolução que retoma 
o modelo manicomial e intensifica a desmontagem de todo o processo construído ao longo de 
décadas no âmbito da reforma psiquiátrica brasileira. No campo da saúde mental e drogas é 
aprovada a Resolução 01\2018 pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), 
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de 01 de março de 2018, que visa reorientar a política sobre drogas no país a partir desse 
momento1.

Entretanto, apesar desses desafios, os CAPS mantêm suas potências e representam 
avanços importantes na qualidade da rede de assistência à saúde mental e a enfermagem, 
ao se inserir na equipe interdisciplinar, passam a considerar outras produções de cuidado em 
contraposição histórica ao modelo hospitalocêntrico. A abordagem ao usuário é sustentada na 
direção da atenção psicossocial com base comunitária e em rede, e isso exige da enfermagem 
novos arranjos e configurações no mundo do trabalho.

Para tal, organizamos este material contemplando três aspectos que avaliamos fundamen-
tais para o trabalho que ocorre no acolhimento noturno. Temas como crise e sua dimensão mais 
ampla, CAPS III e CAPS AD III, construirão teceduras para sustentação ideológico e teórico 
da reforma psiquiátrica e da redução de danos, como questões centrais para o trabalho do 
enfermeiro.

Nesse sentido, esse artigo problematiza e expõe algumas experiências de enfermeiros que 
atuam nos CAPS III em diferentes Estados do Brasil, que tem como pressuposto um funciona-
mento 24 horas com leitos de acolhimento noturno para acolher a crise.

Vale ressaltar que não se pretende aqui produzir uma esta diretriz única de modelo de 
intervenção de enfermagem nos CAPS III, e sim, coletivizar algumas experiências que tivemos 
ao longo da nossa jornada, seja na assistência ou também na gestão dos serviços, e assim 
descrever as experiências da acolhida noturna2 (ou acolhimento noturno). Esse termo aparece 
ao longo do texto, a partir de uma lógica de cuidado que se dá em ato, produzindo afetos e 
proximidades da interação com o outro. Este contato e apoio nesse período é o que diferencia 
de ceder uma cama e enxoval para dormir ou amarrar e medicar um corpo.

FAL(ANDO) DE CRISE

É problemática uma definição única de crise em saúde mental(8), o que colocaria o sujeito 
em um lugar não aceito socialmente(9). Antes isolada e escondida, atrás dos muros dos manicô-
mios, hoje as crises ganham o espaço social, com a diminuição dos leitos e das internações(10).

Podemos observar o termo crise para denominar uma emergência psiquiátrica, esse con-
ceito não se esgota em um só termo e sentido, mas partiremos do pressuposto que ocorre 
quando alguém se depara com uma situação que coloca seu equilíbrio em risco do ponto de 
vista psicológico, social e biológico(8).

1 Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Resolução º 32, de 14 de dezembro de 2017. Estabeleceu as Diretrizes para o fortalecimento 
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Diário Oficial da União 2017; 22 dez. Isso implica mudanças importantes na abordagem 
diversificada de atenção psicossocial, que era norteada pela estratégia de redução de danos, para uma direção pautada única e 
exclusivamente na abstinência, cujo principal direcionamento é a internação de usuários de drogas, principalmente privilegiando as 
comunidades terapêuticas. Vale ressaltar que tais instituições passam por frequentes sindicâncias pelas violações dos direitos humanos 
básicos dos pacientes internados.

2 Esse termo é usualmente utilizado nos serviços de saúde mental, entre os profissionais, constando em algumas portarias. São Paulo. 
Secretária Municipal da Saúde. Define e regulamenta o serviço Caps infantojuvenil (ij) III, com funcionamento 24h, no município de São 
Paulo. Portaria Secretaria Municipal da Saúde - SMS Nº 342 de 26 de Setembro de 2019.
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Tradicionalmente, a noção de acolhimento pode se restringir a uma atitude voluntária de 
bondade e favor por parte de alguns profissionais; a uma dimensão espacial, que se traduz em 
recepção administrativa e ambiente confortável; ou também a uma ação de triagem (adminis-
trativa, de enfermagem ou médica) com seleção daqueles que serão atendidos pelo serviço 
naquele momento(11).

Diferente das práticas utilizadas até então pela psiquiatria tradicional o acolhimento aparece 
também como parte da prática do cuidado integral à pessoa na saúde mental, encontramos, o 
que se denomina acolhimento nos serviços de saúde mental como mais uma das tecnologias 
de atenção integral ao sujeito, uma tecnologia que se propõe a legitimar a importância da 
“materialidade” do encontro, do qual depende inteiramente o trabalho em saúde(12).

Apostamos numa clínica em que o conflito que se manifesta com a crise não deve ser 
contido, nem ocultado pelo serviço, mas assumido como estímulo à transformação e ao cresci-
mento do próprio sujeito(13). Dessa forma, a finalidade central dos novos dispositivos de atenção 
à crise e da política da reforma é a manutenção dos vínculos do paciente e a construção de 
novas redes de relação.

SOBRE O DISPOSITIVO CAPS

O primeiro CAPS foi inaugurado em 1987, dentro de um ambulatório de Saúde Mental, no 
Munícipio de São Paulo, com predileção para mudar os rumos do cuidado de saúde mental 
nacional, pois, já em sua sigla foi constituída pelos frequentadores do serviço(14).

Em 1989 foram criados, em Santos, os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) com aten-
ção 24 horas, posteriormente denominados de CAPS III, mas, ambas experiências tiveram um 
período de incubação até se expandir para todos os estados da nação(3,15). O que acontece 
somente em 2002, por meio da Portaria n° 336/GM de 2002(16).

Os CAPS foram capacitados para atender, prioritariamente, pacientes com transtornos 
mentais severos e persistentes de acordo com sua área de abrangência. Pacientes com trans-
tornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas passam, também, a ser 
alvo desta portaria com a criação dos primeiros CAPS AD(17). Deste modo a internação, em 
qualquer de suas modalidades, só é indicada quando os recursos extra hospitalares se mostra-
rem insuficientes(18).

Para tal necessidade, de atenção contínua, nas 24 horas, nos setes dias da semana, 
incluindo finais de semana e feriados(16), cuidar das pessoas sem priva-las de sua autonomia, 
sem anular seu poder contratual e sem afasta-las da família e do território, só foi exequível pela 
implantação dos CAPS III seja adulto ou álcool e drogas(16,17).

Importante ressaltar que anterior à criação desta portaria, mesmo que houvesse farto conhe-
cimento e bem documentado a respeito da internação psiquiátrica, sobretudo dos usuários de 
álcool, não havia uma política específica de saúde mental direcionada a esta população(2).
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Em comum todos os CAPS devem realizar atendimentos individuais, atendimentos em 
grupos, oficinas terapêuticas, atendimento à família, buscas ativas, visitas domiciliares, ativi-
dades comunitárias e atenção à crise, contudo, o acolhimento noturno só ocorrerá nos CAPS 
IIIad(17).

Independente da tipologia de serviço, os CAPS possuem diretrizes e funcionamento na 
lógica territorial, acompanhando pessoas, a partir do projeto terapêutico singular de forma 
intensiva, semi-intensiva e não intensiva. Já a classificação, segundo sua complexidade, cons-
titui-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II (AD e i) e CAPS III, definidos 
por ordem crescente de porte e abrangência populacional(16).

O cuidado é permeado pelo PTS, envolvendo, em sua construção, a equipe, o usuário e 
sua família. A ordenação do cuidado estará sob a responsabilidade do CAPS e/ou da Atenção 
Básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso.

ACOLHIMENTO NOTURNO

Usaremos aqui o acolhimento noturno enquanto recurso de cuidado às pessoas em sofri-
mento psíquico e uso prejudicial de substâncias psicoativas. A ação de hospitalidade noturna 
realizada nos CAPS como recurso do Projeto Terapêutico Singular(3) visa ao manejo de situa-
ções de crise, afastamento de situações conflituosas, e ou suspensão territorial. Demandas 
essas motivadas por sofrimento decorrente de transtornos mentais, incluídos aqueles por uso 
de álcool e outras drogas, e que envolvem conflitos relacionais caracterizados por rupturas 
familiares, comunitárias, limites de comunicação e/ou impossibilidades de convivência e que 
objetive a retomada, o resgate e o redimensionamento das relações interpessoais, o convívio 
familiar e/ou comunitário.

Nos CAPS AD III, segundo a portaria 130 de 2012, o acolhimento noturno não deve exceder 
o máximo de 14 dias(19)3. No entanto, na prática clínica, os serviços ao perceberem que esse 
tempo não é suficiente balizado à necessidade de cada caso, é de fundamental importância 
amplia-lo para a utilização da Unidade de Acolhimento Adulto (UAA), como um dispositivo que 
prevê o acolhimento, nos moldes de moradia transitória, às situações de risco territorial, vulner-
abilidade psicossocial e fragilidade familiar, apostando na liberdade e no desenvolvimento da 
cidadania(20).

Assim, alguns ajustes eventualmente fazem-se necessário no contexto em que o tempo 
proposto para reabilitação psicossocial do usuário excede o preconizado pelo Ministério da 
Saúde (MS), ficando a critério da equipe de saúde formular estratégias de enfrentamento viá-
veis tentando obter um equilíbrio entre as necessidades do usuário e do serviço.

3 Vale ressaltar que o período descrito trata dos CAPS AD. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 130, de 26 de janeiro 
de 2012. Redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas 24 h (CAPSad III) e os respectivos 
incentivos financeiros[Internet]. Brasília: MS; 2012. Acessado em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/
prt0130_26_01_2012.html.



21. ACOLHIMENTO NOTURNO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL III: UMA PERSPECTIVA DA ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

350

Isso possibilita que se pense um plano de cuidado que não somente vise sua recuperação 
no que tange à saúde, mas também ao processo de vinculação com as equipes e manuten-
ção dos laços familiares, muitas vezes rompidos. Diferente do modelo hospitalar, o dispositivo 
do acolhimento proporciona um cuidado longitudinal ao sujeito na perspectiva de uma clínica 
ampliada. Dessa forma, a complexidade dos casos provoca respostas complexas que só serão 
possíveis numa dimensão ampliada de cuidado e em rede intra e intersetorial.

Vale ressalta as questões também ligadas a equipe multiprofissional, na lógica interdiscipli-
nar, incluindo, a enfermagem hoje presente e consolidada, não só para realizar as atividades 
burocráticas, mas também, para garantir o trabalho com os diversos dispositivos que compõem 
a rede de atenção psicossocial hoje consolidada e antes experimental foi o diferencial desse 
dispositivo(21).

O que opera numa reorganização das equipes nos seus processos de trabalho, em que 
são exigidos novos arranjos no modo de cuidar. No período noturno e nos fins de semana os 
usuários admitidos em leitos de acolhimento são assistidos, exclusivamente, pela equipe de 
enfermagem. A enfermagem então, que se faz presente, enquanto equipe se coloca em um 
desafio complexo no cuidado, pois ocupa nas 24 horas do cuidado ao usuário de maneira 
idiossincrática, única para cada serviço, cada território com um manejo multifacetado para com 
esse usuário.

COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS DE UM CAPS III ADULTO 
E CONSTRUINDO INQUIETAÇÕES

Essa experiência sempre consistiu numa ampliação para os trabalhadores da saúde agirem 
em favor dos usuários, de acordo com as evidências mais importantes - reforma psiquiátrica - 
sobre os múltiplos modos de fazer que compõe o cuidado em saúde mental.

Nesse sentido o CAPS III se propõe ser um serviço que desempenha o papel de regulador 
da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do seu território e/ou do módulo assistencial, 
que pode supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, serviços e programas de 
saúde mental no âmbito do seu território, também realiza atendimentos individuais, em grupo, 
visitas domiciliares e - atividades comunitárias focando a integração do sofrimento psiquíco na 
comunidade e sua inserção familiar e social, além do acolhimento noturno, nos feriados e finais 
de semana, para eventual repouso e/ou observação(16).

Pensar a acolhida noturna pelo ponto de vista de enfermeiros que compõe uma rede multi-
profissional, mas que em alguns momentos se colocam solitários nesses serviços é fundamen-
tal, ter algo para poder recorrer ou vislumbrar.

O serviço foi implementado numa área de abrangência de 320 mil habitantes, o município 
contava, no período inicial, com uma estrutura de saúde mental: com mais três dispositvos 
CAPS II adulto; um dispositivo CAPS álcool e drogas; um dispositivo CAPS IJ, uma enfermaria 
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de psiquiatria em um hospital geral e, posteriormente, outra enfermaria foi ativada sendo dese-
nhada uma de rede de atenção psicossocial(22).

Essa experiência foi vivenciada intensamente desde a sua construção do serviço entre 
2009 até 2018, num município da grande São Paulo. Como a maioria dos serviços tipo CAPS, 
contava com muitos relatos de experiência, mas que nem sempre abrangem nossas reais 
necessidades de pensar a acolhida noturna.

Esse CAPS III adulto, tinha para além das suas funções diárias de territorialização, seis 
camas divididas em dois quartos. Tendo em vista uma lacuna de serviços do tipo 24 horas no 
munícipio, rapidamente esse serviço se fez valer como um suporte para todos os CAPS, não 
somente da região, mas também para o município, inclusive para a infância e adolescência. 
Dessa forma, em conjunto com gestores, profissionais e usuários discutindo em assembléia(14) 
criamos as Diretrizes de hospitalidade noturna do CAPS III.

As diretrizes tinham os pressupostos das portarias ministeriais do período e também da 
Lei 10.216 de 2002(23). O instrumento criado ocupou-se de três áreas divididas em subitens 
que foram versados, afim de garantir subsídios técnicos e práticos para uma melhor linha de 
cuidado. Por questões burocráticas e falta de recursos humanos, se fazia necessário prescrição 
médica do serviço de origem original, assinada e carimbada, também quando possível trazendo 
as medicações que aquele usuário já fazia o uso.

Todo caso para ficar em acolhida noturna seja do CAPS ou de outro dispositivo que tinha 
solicitado suporte, deveria ter a avaliação de pelo menos um Enfermeiro, além de outros pro-
fissionais diretamente envolvidos no caso, normalmente quem estava no seu momento de 
acolhimento na unidade.

Também deixava claro nossas limitações, enquanto serviço, e apontava que qualquer con-
dição clínica que agudizasse ou descompensasse, antes de chegar em nosso serviço, seria de 
responsabilidade do serviço de origem, encaminha-lo para manutenção desses cuidados nos 
pontos de urgência e emergência da rede de atenção psicossocial.

Na construção do cuidado compartilhado tínhamos o compromisso ético de descrever em 
prontuário a evolução e as ocorrências para facilitar na avaliação da continuidade ou não da 
hospitalidade noturna do usuário.

Para essa experiência ocorrer algumas questões estão no pano de fundo da experiência 
que devemos levar em consideração:

As escalas de trabalho dos auxiliares de enfermagem eram rodiziadas entre dois plantões 
com enfermeiros fixos, o que fazia grande diferença no vínculo e manejo do usuário que obser-
vava aquele profissional, não somente, em um período de trabalho. O recebimento e passagem 
de plantão com toda equipe, consistia na entrega das informações para a continuidade do 
trabalho de enfermagem que ocorria durante a transição de turnos, essas informações de suma 
importância para o norteamento e sequência do trabalho dentro da unidade, ia além do padrão 
do sono, da ingesta medicamentosa, o que valia era interação o contato e o comportamento.
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O serviço noturno também exigia da equipe enfermagem a organização do espaço para 
a continuidade do serviço no período diurno. Ou seja, organização do trabalho, conferên-
cia de utensílios do posto de enfermagem, organização dos prontuários, organização das 
prescrições médicas e realização da Sistematização da Assistência de Enfermagem pelo 
enfermeiro noturno(24).

COMPARTILHANDO INQUIETAÇÕES E CONSTRUINDO 
EXPERIÊNCIAS SOBRE ACOLHIMENTO NOTURNO NO CAPS 
AD III

Os CAPS AD devem oferecer acolhimento diurno e, quando necessário, noturno às pes-
soas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Para tal, devem ter um 
ambiente terapêutico e acolhedor, que atenda as pessoas em situação de crise, de intensa 
vulnerabilidade e que não consigam, naquele momento, acompanhar as atividades de vida 
diária sem o suporte da equipe de profissionais. Isto posto, o acompanhamento intensivo e 
diário, oferecido quando a pessoa se encontra nessas condições, garante a continuidade do 
cuidado, de base territorial e comunitária, evitando as internações em hospitais psiquiátricos e 
comunidades terapêuticas (CTs) na maioria dos casos.

O acolhimento noturno então, nos CAPS AD III, é um recurso potente que faz frente ao 
processo histórico e complexo que, se presentifica na contemporaneidade ao, não só evitar 
as internações psiquiátricas e CTs, mas também, pela construção de novos paradigmas de 
cuidado às pessoas em uso prejudicial. Essa dobra que ocorre, a partir deste recurso provoca 
a rede de atenção psicossocial, bem como a família e a comunidade, a tratar dessas questões 
como de Saúde Pública e não de forma punitiva e violenta.

Esta estratégia se faz necessária, também, em situações, onde, a partir do acompa-
nhamento, há um anunciamento de ruptura da rede do sujeito ou da agudização do quadro. 
Visando evitar que crises emerjam ou se aprofundem, a equipe pode também lançar mão de 
outras ações intensivas, como por exemplo: idas diárias ao CAPS, incluindo finais de semana, 
convivência estendida, acolhimento em 3° turno ou visitas domiciliares.

Entretanto, independente se o cuidado ocorrerá dentro ou fora do CAPS AD, a dimensão 
de rede precisa estar presente no cotidiano do trabalho, incluindo, nos acolhimentos noturnos. 
Acionar e articular a rede que compõe o trabalho da atenção psicossocial, tais como: atenção 
primária, CAPS, consultório na rua, unidade de urgência e emergência e hospital geral, além 
da Assistência Social, da moradia, cultura e do território de vida do sujeito, visando o cuidado 
integral é, também uma atribuição do enfermeiro.

Dessa forma, para o funcionamento do CAPS AD III a equipe de enfermagem passa a ser 
essencial. Sendo essa, um nó importante quando falamos de reforma psiquiátrica e o trabalho 
interdisciplinar. Já que a equipe de enfermagem permanece integralmente, ou seja, em todos 
os turnos no serviço como mencionado.



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

353

 Logo, a ausência de uma equipe multiprofissional (ou transdisciplinar) no serviço noturno e 
nos finais de semana, na maioria dos CAPS AD III, traz uma sobrecarga de trabalho a equipe de 
enfermagem. O que gera uma dinâmica estressante para atuação profissional, tendo impacto 
direto na assistência, na diminuição de produção do cuidado e na escuta multiprofissional e sua 
prática clínica.

Portanto, avançar nessa discussão e organização das equipes, nas 24 horas, garante o 
compartilhamento de saberes e práticas de forma horizontal. Há ainda, outras estratégias para 
manter os espaços de discussão de casos e de processo de trabalho que são fundamentais 
para sustentar o dia-a-dia, tais como: supervisão clínica-institucional, supervisões territoriais, 
reuniões de início e fim de turno.

No CAPS AD III o trabalho, principalmente, na acolhida noturna inclui ainda uma escuta 
ativa, sensível e qualificada, acolhimento à família e atenção permanente. Também é indicado, 
mesmo em situações de crise, a inserção do usuário em atividades como oficinas, grupos 
terapêuticos, espaços territoriais e atividades diárias do CAPS, sendo um grande desafio para 
as equipes diariamente, incluindo a enfermagem.

Deste modo, trabalhar na perspectiva da redução de danos, em que a droga, abstinência 
e a exclusão territorial não estão em foco, permite que o enfermeiro amplie sua percepção e 
ação. Compreender que a droga, talvez seja uma forma de lidar com as dores da vida, amplia 
as experiências clínicas no encontro com o outro. Por ser único e singular que é possível 
acolher o outro em momentos de maior dificuldade ou fragilidade biopsicossocial.

Escutar nesta perspectiva viabiliza, no acolhimento noturno, que o enfermeiro construa 
estratégias de cuidado que não estejam centralizadas no modelo biomédico, mas sim na rela-
ção pessoa a pessoa, na relação humano-humano(25). Espera-se que essa experiência pro-
duza, não mais intervenções balizadas nas contenções mecânicas e medicações, mas que, por 
mais desorganizado que o usuário esteja, se sustente pelo acolhimento, vínculo e as relações 
transferenciais.

Não se trata aqui só da palavra dita, mas sim, de um corpo que a enfermagem empresta em 
momentos de maiores dificuldades, o que faz com que o outro sustente algumas pactuações. 
Porém, em momentos que isto ainda não seja possível, pelos quadros de irritabilidade, agressi-
vidade e agitação, precisa-se ainda fazer uma leitura do que está por traz desses episódios que 
surgem e se apresentam durante essa sua permanência ou saída do AN.

Intoxicação e fissura pode ser um atravessador desses episódios, portanto, incluir essa 
sintomatologia como algo que pode aparecer em um período curto no acolhimento noturno, 
faz com que a enfermagem crie estratégias a curto prazo. Um PTS a curto prazo tem seus 
efeitos clínicos desde que haja indicação frente as dificuldades apresentadas pelo usuário, pois 
permite que enfermeiros lancem mão de estratégias de baixa exigência4. Apostamos que é a 

4 Trabalhamos com conceito “baixa exigência” que inclui uma oferta de cuidados na perspectiva da RD, em que não exigi a abstinência, 
e cria outras estratégias para as pessoas que não desejam ou não conseguem diminuir/cessar o uso de drogas, bem como para os 
demais usuários com dificuldade para acessar serviços de saúde ou aderir ao cuidado integral à saúde. LANCETTI, A. Contrafissura e 
plasticidade psíquica São Paulo: Hucitec, 2015.
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partir dos encontros é que vão se desenhando, construímos o cuidado. Talvez não o ideal para 
a equipe, mas que é possível para o usuário em cada momento. Essas estratégias têm efeitos 
para equipe também, pois descontroem o ideal, aquele imaginário sobre o desejo do outro, 
reduzindo as frustações do cuidado prestado.

Isso nos faz interrogar: o que nomeamos enquanto sucesso do acolhimento noturno frente 
à crise de cada sujeito? E o cumprimento da função do CAPS frente a sustentação ou não 
de cada usuário em suas pactuações e repactuações com a equipe e seu cuidado clínico no 
pedido e indicação de acolhimento noturno?

Essa indagação nos faz refletir então que a potência do acolhimento noturno não é o 
cumprimento dos objetivos construídos pelo CAPS, mas sim a sustentação das pactuações e 
repactuações que são construídas entre usuários e profissionais a cada momento.

Por conseguinte, a indicação do tempo do acolhimento noturno, tendo em vista que este 
recurso tem seus limites, não deve ser, exclusivamente, no alcance desses objetivos, ou ainda, 
pelo esgotamento das estratégias que tiveram pouco efeito, mas sim pela indicação que o 
tempo da pactuação precisa para ser inventado e reinventado, na medida em que o acolhimento 
noturno vai cumprindo suas funções. Destrate, a saída com pactuação do acolhimento noturno 
não é alta do tratamento do CAPS, mas sim uma saída construída entre usuário e profissional 
cujo intuito é rever os combinados no PTS, visando sua continuidade.

Certamente, devido à dimensão ampla e complexa acerca do tema, entendemos o não 
esgotamento, frente as possibilidades deste recurso que se mostra recente, comparada com as 
práticas hospitalocêntricas, e com números reduzidos ainda de produções científicas que auxi-
lie na discussão do acolhimento noturno, bem como, o que pode a enfermagem nas 24 horas!

CONCLUSÃO

A acolhida noturna tem com proposta construir um novo cenário, onde as pessoas em sofri-
mento psíquico convivam na sociedade como todos, claramente para acontecer precisamos 
transformar a lógica do cuidado. Desconstruir o clássico e possibilitando novos aprendizados 
entre os profissionais da enfermagem na composição da equipe multiprofissional, mudará sua 
atuação profissional no olhar, no sentir, no pensar, no silêncio do escuro ou na vibração do 
amanhecer de um novo dia de términos e recomeços como são os turnos do noturno.
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22.  IDEAÇÃO SUICIDA E TENTATIVAS DE SUICÍDIO: 
AÇÕES DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

Sandra Maria da Penha Conceição
Josileide Aparecida Bezerra

Erica França dos Santos

RESUMO
O suicídio pode ser definido como ato de se auto prejudicar, e a tentativa ao suicídio é 

todo ato mal-intencionado não fatal1. O objetivo geral deste trabalho é elencar na literatura 
contemporânea os fatores que elevam os riscos de suicídio e ideação suicida, bem como, 
oferecer suporte teórico aos enfermeiros na identificação e manejo dos casos. Como método 
de estudo foi realizado a revisão de literatura com dados do Ministério da saúde, políticas de 
saúde brasileira das fontes oficiais, artigos originais, revisão e relato de experiência das bases: 
LILACS, BIREME, Plataforma Brasil, SciELO, Google acadêmico, BVS (Biblioteca virtual da 
saúde). Como conclusão, salienta-se que a necessidade do aspecto preventivo seja mais 
bem estudado e estruturada pois, expandir o conhecimento acerca deste tema tão relevante 
é fundamental para que propostas de cuidado e intervenção sejam elaboradas de forma mais 
individualizada e assertiva.

Palavras-chaves: Fatores de risco, Manejo dos casos, Suicídio e Ideação suicida.

1.0 INTRODUÇÃO

O suicídio pode ser definido como ato de se auto prejudicar, e a tentativa ao suicídio é 
todo ato mal-intencionado não fatal1. Dada a atual organização do setor de saúde no Brasil, 
onde a enfermagem desempenha um papel central na assistência ao paciente, o trabalho em 
hospitais é deficiente devido às condições precárias de vida e o ambiente de trabalho que 
levam a problemas de saúde, insatisfação da equipe de saúde, ajudado por ela um número 
insuficiente de funcionários pode contribuir para um aumento do absenteísmo, uma vez que há 
sobrecarga e insatisfação, o que reduz a qualidade dos serviços prestados pelos funcionários 
das instalações e interrompe o atendimento. A maioria das pessoas procura trabalho para satis-
fazer suas necessidades básicas, para poder consumir, ter satisfação e se realizar profissional 
e socialmente. Portanto, o trabalho intelectual e manual pode ser uma fonte de satisfação ou 
insatisfação, isto é, gerar prazer ou sofrimento. Os profissionais de saúde são uma das classes 
mais afetadas pelo estresse na área da saúde, se destacam as seguintes profissões: trabalho 
social, enfermagem e medicina. É importante ressaltar que a conscientização do enfermeiro 
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se torna relevante na tentativa de melhorar comportamentos e posicionamentos profissionais, 
salvando a essência humana nas relações interpessoais estabelecidas entre eles1. Antes de 
descrever o suicídio, é importante apresentar o contexto sócio histórico da morte e a atitude de 
como o homem age em relação a ele, porque se acredita que as pessoas percebem como a 
morte afeta a compreensão do suicídio. Para explicar esse contexto, o trabalho do historiador 
Philippe Areis, identificou as diferentes maneiras em que o indivíduo encontrou isso em face da 
morte. No século XII, a morte era considerada comum à espécie humana e as pessoas eram 
advertidas por sinais naturais. Não se tinha medo de morrer; pelo contrário, as pessoas tinham 
medo de não serem avisadas a tempo. A advertência destinava-se a permitir que o moribundo 
organizasse uma cerimônia coletiva e realizasse uma demonstração antes de sua morte, reu-
nindo familiares e amigos íntimos. Este comportamento é definido como “morte doméstica”. 
Neste período, não houve muitas expressões de tristeza e arrependimento; A morte foi natu-
ralmente aceita como um estágio de desenvolvimento e os sentimentos foram discretamente 
mencionados2. O Brasil é o oitavo pais em taxas de suicídio no mundo. Em 2012, foram regis-
tradas 11.821 mortes, sendo 9.198 homens (seis óbitos/100 mil habitantes). Entre 2000 e 2012, 
houve um aumento de 10,4% nestes óbitos, sendo o aumento de 17,8% entre mulheres e 8,2% 
entre homens. Entre mulheres, a taxa de tentativas e planejamento se sobressaem, enquanto 
em homens a taxa é maior em suicídio consumado. Em enfermeiros a uma margem é de 27% 
tem idade entre 20 e 30 anos; 33% entre 31 e 40 anos; 24% entre 41 e 50 anos; e 16% idades 
superiores a 50 anos. Considerando de que a área da enfermagem é composta por um público 
eminentemente feminino a depressão na enfermagem atinge mais as mulheres3. Existe uma 
grande variedade de transtornos psiquiátricos que levam a pessoa a tentar o suicídio, mas esse 
evento está mais relacionado a transtornos emocionais. Suicídio não é um ato aleatório ou um 
objetivo. Pelo contrário, “é o escalpo de um problema ou crise que sempre causa sofrimento 
intenso associado a necessidades não satisfeitas ou frustradas, sentimentos de desesperança 
e impotência, conflito ambivalente entre sobrevivência e estresse insuportável, um estreita-
mento de opções e uma necessidade percebida de escapar, o suicida está mostrando sinais de 
angústia”. A deficiência de informação sobre o suicídio, bem como a existência do tabu da morte 
na sociedade moderna, são obstáculos que precisam ser superados para ampliar a discussão 
auto infligida da violência, uma vez que é problema de saúde pública2.

“O suicídio é visto como um comportamento humano complexo. Inclui muitos comporta-
mentos, atitudes e cognições, cujos limites são vagos e imprecisos e, nas últimas décadas, 
tornou-se grave problema de saúde pública”4.

O suicídio é um fenômeno presente na humanidade desde os primórdios e constitui um 
tema que tem gerado discussões em várias áreas do saber.

A palavra suicídio surgiu do século XVII, na Inglaterra, na obra do Inglês Sir Thomas 
Browne, chamada Religio Médici, publicada em 1642. Na França, em 1734, foi utilizada pelo 
abade francês Desfontaines, que havia visitado a Inglaterra anteriormente, para significar “o 
assassinato ou a morte de si mesmo”.
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Na Antiguidade Greco-romana o suicídio era tido como um ato clandestino, patológico, soli-
tário e somente seria tolerado com a permissão da sociedade. Não havia o poder de decisão 
pessoal, pois o ato suicida era considerado uma forma de transgressão. Como punição, as 
mãos dos suicidas eram enterradas separadas e sem direito a uma sepultura e ritos funerários5.

Na Idade Média, o indivíduo e a sua vida eram considerados propriedades de Deus, sendo 
ele castigado se tentasse se apossar da vida que não era sua. O suicídio ou ato de se matar 
entre os povos primitivos estava relacionado às normas do grupo, podendo ser incentivado 
pela comunidade – como, por exemplo, os escravos após a morte do dono, e na Índia as viúvas 
após a morte do marido – ou sendo uma séria infração às regras sociais. Havendo a quebra de 
costumes e das tradições nesta sociedade era considerado como delito grave5.

Ao longo da história das civilizações, o suicídio tem sido circundado de tabus, mitos e 
como também preconceitos das mais diversas naturezas, principalmente os de ordem moral e 
religiosa. As definições teóricas e as suas causas variam, agregam-se, contestam-se, perma-
necendo sem uma resposta definitiva e exata a respeito de tal fenômeno6.

Nos dias atuais existe uma maior autonomia em relação ao suicídio, não tendo mais os 
castigos que existiam anteriormente. É importante contextualizar o suicídio, levando em con-
sideração a inserção social deste ato na comunidade em que este indivíduo faz parte, pois 
sabe-se que existem diversas culturas, e que os valores são diferentes em várias localidades5.

1.1 HIPÓTESES

É uma necessidade, como salienta a literatura que a Saúde Pública disponha de profis-
sionais capacitados para lidarem com pessoas que apresentam tendências a ideação suicida. 
Com a construção deste estudo, na busca de uma fundamentação teórica na revisão da litera-
tura, percebe-se que as discussões e estudos sobre suicídio, segundo o que é proposto, têm a 
intenção de ressaltar os fatores de risco, incidência, políticas sociais e projetos desenvolvidos 
no sentido de minimizar os índices do mesmo. A elaboração de propostas com informações 
respaldadas cientificamente e com melhores práticas pode subsidiar melhor assistência em 
enfermagem a pessoas com ideação suicida.

1.2 PROBLEMÁTICA

Abordar sobre o assunto suicídio e ideação suicida é uma maneira competente de explanar 
e manejar a situação. O suicídio é um assunto difícil de lidar. Muitos profissionais de saúde 
encontram as mesmas dificuldades que a população em geral, pois este tema é considerado 
um tabu. Como o profissional de enfermagem pode identificar e manejar os casos de ideação 
suicida?
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1.3 JUSTIFICATIVA

A necessidade da abordagem sobre suicídio e ideação suicida deve ser encarado como 
questão de saúde pública, visto os números alarmantes e aumento dos casos em todas as 
faixas etárias e níveis socioeconômicos. O Brasil apresenta um dos dez países com maior 
número de casos de suicídio e ideação suicida. É necessário identificar os fatores de riscos pois 
ajuda para uma melhor compreensão e manejo desse fenômeno. O enfermeiro é o profissional 
considerado agente terapêutico, onde o relacionamento que se forma entre cliente e profissional 
é à base dessa terapia. Torna-se imprescindível uma abordagem adequada pelos enfermeiros 
para evitar que clientes que buscam atendimento acabem concretizando sua intenção suicida, 
para tanto não se faz necessário um cenário ideal para tais intervenções, qualquer espaço onde 
as ações de saúde são produzidas é considerado um lugar de cuidado.

2.0 OBJETIVO GERAL

Elencar na literatura contemporânea os fatores que elevam os riscos de suicídio e ideação 
suicida, bem como, oferecer suporte teórico aos enfermeiros na identificação e manejo dos 
casos.

3.0 METODOLOGIA

O presente estudo tem como proposta metodológica uma revisão da literatura. Trata-se, por-
tanto, de uma pesquisa exploratória de caráter descritivo. Acredita-se que esta abordagem vai 
de encontro dos objetivos e necessidades do estudo proposto. A pesquisa bibliográfica busca na 
literatura existente, subsídios capazes de atribuir ao tema o entendimento para formação de uma 
opinião. Disponibiliza pistas de soluções para o problema além de aprofundar outros assuntos 
que se relacionam com o tema determinando variáveis. Investiga o problema a partir do referen-
cial teórico existente em livros e outras publicações, sendo necessária a qualquer modalidade de 
trabalho científico. Foi utilizado como descritores: Fatores de risco, Manejo dos casos, Suicídio e 
Ideação suicida. Desse modo, foram reunidas informações acerca do suicídio, fatores de risco, 
intervenção e prevenção do comportamento suicida, de periódicos disponíveis na base de dados 
do Google na Internet; em bases de dados de sites como BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), 
LILACS, BIREME, Plataforma Brasil, SciELO, Google acadêmico. Foram determinados 24 artigos 
nacionais e internacionais, utilizados como critérios de inclusão artigos publicados em português 
e inglês, no período de 1992 a 2020 com texto completo disponível gratuitamente.

4.0 MARCO TEÓRICO

4.1SUICÍDIO

“Etimologicamente, a palavra suicídio deriva do latim e significa: sui=si mesmo e caedes=a-
ção de matar. Entretanto, essa definição etimológica de “morte de si mesmo”, é ampla demais, 
não englobando todos os detalhes desse comportamento tão complexo”4.
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O suicídio atualmente é considerado como todo caso de morte que procede direta ou indire-
tamente de uma ação, positiva ou negativa, realizado pela própria pessoa, como uma expressão 
inequívoca implicando assim em sofrimento e impacto profundo nos familiares. Esse fenômeno 
implica em sofrimento individual intenso, necessitando assim de cuidados especializados5.

Durkheim em seu livro “O suicídio” define o suicídio como um ato pessoal com característi-
cas da sociedade que o produz, através dos valores, das normas sociais que podem influenciar 
o nível de interesse do indivíduo pela vida. É um homicídio com intenção de matar a si próprio 
e também uma ação com desespero de uma pessoa que não deseja mais viver, ou seja, esta 
decide por fim a sua vida e a forma que ela encontra é através do suicídio. O suicídio pode ser 
causado por uma insatisfação interior e profunda na qual o indivíduo no momento não está 
encontrando solução para seus problemas5,7.

Esse mesmo autor classifica o suicídio em: Egoísta, Altruísta e Anômico. O suicídio egoísta 
procede de uma individualização excessiva. Pode ocorrer entre os indivíduos que perderam 
o sentido de integração com seu grupo social, não mais se encontrando sob a influência da 
sociedade, da família e da religião. No suicídio altruísta, o indivíduo pode se matar quando está 
muito integrado num grupo, ocorrendo principalmente em sociedades coletivas, onde os indiví-
duos suicidam-se para o bem comum, se sacrificando pela comunidade. O suicídio anômico, é 
observado nos indivíduos que vivem em uma sociedade em que está num momento de crise, 
quando lhes faltam os modelos de ordem e de uma conduta habitual.

Segundo Fukumitsu (2005) “o suicida não procura a morte, mas a vida. O ato suicida tra-
ta-se de um derradeiro grito de confirmação da sua própria existência, embora ele aparente 
extremo desespero e desistência”. Segundo esta autora é importante entender o que está por 
trás desta tentativa, qual a mensagem que precisa ser passada e a intencionalidade pode ser 
consciente ou não, e nem sempre compreendido pela própria pessoa que tenta o suicídio8,9.

É importante ressaltar a diferença ente o ato suicida e suicídio. O ato suicida “ocorre quando 
o indivíduo causa uma lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal”10. No 
ato suicida a pessoa está ferindo e causando danos a si mesmo, compreendendo todas as 
tentativas de suicídio, e o suicídio acontece quando o ato é realmente consumado.

Toda pessoa que decide pôr fim a sua vida, necessariamente tem representação anteci-
pada da própria morte, levando as pessoas a planejarem diversas vezes como deseja morrer.

Muitas pessoas apresentam comportamentos que contribuem para a redução do seu tempo 
de vida, como por exemplo, os fumantes de longos anos, já portadores de moléstias cardiopul-
monares causadas pelo uso do tabaco, mas que devido ao vício não conseguem parar de 
fumar. Os alcoolistas, toxicômanos e até mesmo pessoas que ingerem alimentos prejudiciais 
ao organismo podem ser considerados suicidas, pois estão colaborando para causar danos à 
saúde, podendo chegar à morte11.

Cassorla (1984) ainda afirma que indivíduos que de forma consciente ou não, optam por 
viver enfrentando perigos, como os que participam de corridas automobilísticas, os que realizam 
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a roleta russa paulista, os policiais ao enfrentar perigos constantemente, o soldado voluntário 
que se dispõe para uma função que pode colocar a sua vida em risco também podem ser 
considerados suicidas.

Segundo Louzã Neto (2007, p.476) “a condição sine qua non do suicídio é a morte em que o 
sujeito é, ao mesmo tempo, o agente passivo e ativo, a vítima e o assassino, o desejo de morrer 
e ser morto e o desejo de matar”. Portanto a dificuldade de se suicidar reside na determinação 
da qualidade impulsiva ou voluntária da atividade suicida, ou seja, é uma decisão pessoal de 
cometer o suicídio. Por exemplo, quando um paciente pula de um local elevado quando ouve 
vozes alucinatórias, ele se torna o agente ativo e ao mesmo tempo vítima.

Alguns fatores de risco para o suicídio como: transtornos mentais (como por exemplo, a 
depressão), perdas recentes, perdas de figuras parentais na infância, dinâmica familiar con-
turbada, personalidade com fortes traços de impulsividade de agressividade, certas situações 
clínicas (como doenças crônicas incapacitantes, dolorosas, desfigurantes), acesso fácil a meios 
letais12.

Outros fatores de risco para o suicídio como: isolamento social, transtorno de ansiedade ou 
pânico, uso de álcool ou outras drogas, estresse, problemas econômicos que causem crises 
financeiras, migrações, dor física intolerável e prolongada decepção amorosa13.

Os motivos mais comuns relacionados aos desejos de suicídio são: fantasias de uma outra 
vida, de um paraíso, de um encontro com Deus, de outro mundo de riquezas e delícias de reen-
contro com pessoas queridas que morreram, de retorno ao seio materno; desejo de punição, de 
castigo, de destruição de impulsos assassinos ou de impulsos sexuais culposos etc14.

Desta forma é importante salientar que as experiências de perda ou um luto mal resolvido 
podem ser fatores que desencadeiem a tentativa de suicídio.

4.2 CAUSAS PRINCIPAIS

O termo depressão tem sido empregado para designar um estado afetivo normal, como a 
tristeza, um sintoma, uma síndrome ou várias outras doenças de cunho mental. Os sentimentos 
de “alegria e tristeza” estão presentes diariamente no cotidiano das pessoas e é considerado um 
fundo afetivo psíquico normal. A alegria constitui-se de momentos felizes, realizações de dese-
jos, compartilhamento com familiares queridos. Já a tristeza se encaixa na parte de uma perda, 
desapontamento com algo ou alguém e outras adversidades. Os transtornos mentais mais 
comumente associados ao suicídio são: depressão, transtorno do humor bipolar, dependência 
de álcool e de outras drogas psicoativas. Esquizofrenia e certas características de personali-
dade também são importantes fatores de risco. A situação de risco é agravada quando mais de 
uma dessas condições combinam-se, como, por exemplo, depressão e alcoolismo; ou ainda, a 
coexistência de depressão, ansiedade e agitação. Enquanto síndrome, a depressão inclui não 
apenas alterações do humor, tristeza, irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, apatia, 
mas também outros aspectos, incluindo alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas como 
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o sono e apetite. Enquanto sintomas, a depressão pode aparecer em variados processos pato-
lógicos como o transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, alcoolismo. 
Podendo ocorrer também em respostas a situações estressantes, ou a circunstâncias sociais 
e econômicas adversas. Quando caracterizada como doença, a depressão é classificada de 
diversas formas, na dependência do período histórico, da preferência dos autores e do ponto 
de vista adotado. Entre os quadros mencionados na literatura atual, é possível encontrar o 
transtorno depressivo maior, melancolia, distimia, depressão integrante do transtorno bipolar 
tipos I e II, depressão como parte da ciclotimia entre outros. Portanto vários fatores que levam 
uma pessoa a atentar contra a própria vida, sendo necessário atentar-se às condições físicas e 
mentais do indivíduo a fim de possibilitar uma avaliação prévia, ou prevenção do ato.

4.3 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.3.1 No mundo:

 » O suicídio é a segunda principal causa de morte entre as pessoas entre 15 e 29 anos, no 
entanto, a incidência de suicídio em pessoas com 70 anos ou mais é elevada;

 » Em geral, homens cometem mais suicídio do que as mulheres, embora estas apresentem 
maior número de tentativas;

 » Estima-se que cerca de 90% dos indivíduos que puseram fim às suas vidas cometendo 
suicídio tinham algum transtorno mental e que, na época, 60% deles estavam deprimidos;

 » A quantidade de tentativas é de 10 a 20 vezes mais alta que a de mortes; A ingestão de 
pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais utilizados;

 » A redução da perda de vidas devido a suicídios tornou-se um objetivo internacional essen-
cial em saúde mental. A meta de ação de Saúde Mental da OMS é a redução em 10% até 
2020.

 » Aproximadamente 55% das pessoas que se suicidam nunca se consultaram com um profis-
sional de saúde mental e, 80% foram a um médico no mês anterior ao suicídio.

4.3.2 No Brasil:

 » 11 mil pessoas tiram a própria vida, por ano, em média;
 » O suicídio é a quarta maior causa de morte entre 15 a 29 anos;
 » Terceira maior causa de morte nos homens entre 15 a 29 anos;
 » Oitava maior causa de morte nas mulheres entre 15 a 29 anos;
 » Os homens normalmente se matam mais que as mulheres, embora elas tentem mais vezes;
 » Envenenamento ou intoxicação são os principais meios utilizados na tentativa de suicídio.

4.4 OMS X SUÍCIDIO E IDEAÇÃO SUICIDA

A OMS reconhece o suicídio como uma prioridade de saúde pública. O primeiro relatório 
sobre suicídio no mundo da OMS “Prevenção do suicídio: um imperativo global”, tem como 

http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/
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objetivo conscientizar sobre a importância do suicídio e das tentativas de suicídio para a saúde 
pública e fazer da prevenção uma alta prioridade na agenda global de saúde pública. O docu-
mento também incentiva e apoia os países a desenvolverem ou reforçarem estratégias de 
prevenção ao suicídio em uma abordagem de saúde pública multisetorial15.

O suicídio é uma das condições prioritárias do “Mental Health Gap Action Programme 
(mhGAP)” (programa de saúde mental da OMS), que fornece aos países orientação técnica 
baseada em evidências para ampliar a prestação de serviços e cuidados para transtornos 
mentais e de uso de substâncias. No Plano de Ação de Saúde Mental 2013-2020, os Estados-
Membros da OMS se comprometeram a trabalhar o objetivo global de reduzir as taxas de 
suicídios dos países em 10% até 2020.

4.5 COMPORTAMENTO SUICIDA

O comportamento suicida abarca a ideação suicida, as tentativas frustradas e também a 
efetivação do suicídio16.

Portanto a ideação pode ser passiva, abrangendo pensamentos ou desejo de estar morto, 
ou ativa se os pensamentos comprometerem os métodos ou o momento de se matar. As tenta-
tivas e o suicídio com sucesso estão ligados a comportamentos impulsivos e agressivos, como 
também a comportamentos de automutilação.

Existem também as hipóteses neuroquímicas que relacionam os sistemas serotonérgico, 
noradrenérgico e dopaminérgico de neurotransmissão ao comportamento suicida, porém com 
manipulações farmacológicas ou comportamentais as atividades desses sistemas podem ser 
equilibradas, pois encontram-se em baixa concentração no organismo.

Assim como a depressão, o comportamento suicida vem sendo considerado um sério pro-
blema de Saúde Pública, despertando interesse de pesquisadores no campo das mais diferen-
tes ciências17.

O comportamento suicida é um ato saturado de ambivalência. Mesmo já havendo defini-
ções sobre os fatores de risco e proteção do suicídio, estes ainda se encontram insuficientes na 
prevenção e no tratamento do problema18.

Alguns comportamentos destrutivos podem aumentar a probabilidade de autolesão, como o 
jogo patológico, esportes de risco ou radicais, sexo desprotegido com diversos parceiros, entre 
outros13.

De acordo com a OMS (2000-2001), vários são os fatores de proteção para o suicídio 
como: o apoio e a confiança nos membros da família, buscar ajuda e conselhos, ter senso de 
valor pessoal, boa relação com amigos e colegas, valores culturais, lazer, praticar esporte entre 
outros10,19.

O comportamento suicida pode se relacionar a fatores de risco como a desesperança, o 
abuso de álcool e drogas, o neuroticismo. Os traços de personalidade são importantes no 



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

367

estudo do risco de suicídio, como humor instável, comportamento anti-social, dificuldade de 
aceitar a realidade, baixa tolerância a frustração.

“A noção mais global de comportamento suicida evita a tendência de se valorizar, exagera-
damente, a intencionalidade e a lucidez de consciência durante o ato suicida”12. A pessoa com 
comportamento suicida possui uma visão negativa da vida, creem que não há mais solução 
para seus problemas, ou que a vida não tem mais sentido.

É importante se pensar na prevenção do comportamento suicida, pois isso não pressupõe 
apenas evitar a morte das pessoas e sim alertar as implicações que o suicídio desencadeia na 
sociedade, como o mal estar e estado de perturbação que é gerado nesta. Assim acredita-se 
que com a prevenção possa ser oferecido ao indivíduo possibilidades de enfrentar as dificulda-
des que levam ao comportamento suicida. Com a prevenção do comportamento suicida visa-se 
aspectos como promover a qualidade de vida, criar estratégias de comunicação e sensibiliza-
ção relacionada a este fenômeno12.

4.6 FATORES DE RISCO PARA O SUICÍCIO

Estudos mostram que todos os fatores e situações que serão apresentados estão fre-
quentemente associados a tentativas de suicídio. Mas deve ser lembrado que eles não estão 
necessariamente presentes em todos os casos. Deve-se recordar que os fatores e situações 
de risco descritas abaixo variam entre continentes e países, dependendo de fatores culturais, 
políticos e econômico.

4.6.1 Fatores de Transtornos Mentais

 » Transtornos do humor (ex.: depressão);
 » Transtornos de personalidade (especialmente borderline);
 » Esquizofrenia e psicoses;
 » Transtornos de ansiedade;
 » A associação de dois ou mais fatores aumentam o risco (ex.: alcoolismo + depressão). 

Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas 
(ex.: alcoolismo);

4.6.2 Fatores Sociodemográficos

 » Sexo masculino;
 » Faixas etárias entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos;
 » Camada da população em extrema pobreza;
 » Residentes em áreas urbanas;
 » Estados civis: viúvo, divorciado e solteiro (principalmente entre homens); Desempregados 

(principalmente perda recente do emprego);
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 » Aposentados; Isolamento social;
 » Migrantes;
 » Orientação homossexual ou bissexual;
 » Ateus, protestantes tradicionais, católicos, judeus;
 » Grupos étnicos minoritários.

4.6.3 Fatores Psicossociais

 » Perdas recentes;
 »  Perdas de figuras parenteis na infância;
 » Dinâmica familiar conturbada;
 » Datas importantes (ex. datas festivas);
 » Personalidade com traços significativos de impulsividade, agressividade, alterações de 

humor;
 » Abuso físico ou sexual;
 » Ausência de apoio social;
 » Falta de acompanhamento ativo e continuado em saúde mental;
 » Isolamento social;
 » Acontecimento estressante;
 » Violência doméstica;
 » Desesperança, desamparo;
 » Ansiedade intensa;
 » Vergonha, humilhação (bullying);
 » Baixa autoestima;
 » Rigidez cognitiva, pensamento dicotômico;
 » Pouca flexibilidade para enfrentar adversidades;
 » Comportamento retraído, inabilidade para se relacionar com a família e amigos, pouca rede 

social;
 » Doença psiquiátrica; Abuso de álcool e outras drogas;
 » Mudanças significativas no hábito alimentar e de sono;
 » Tentativa de suicídio anterior;
 » Odiar-se, sentimento de culpa, de se sentir sem valor ou com vergonha; História familiar 

de suicídio;
 » Desejo súbito de concluir os afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um 

testamento;
 » Cartas de despedida;
 » Menção repetida de morte ou suicídio.

4.6.4 Outros Fatores

 » Acesso a meios letais (armas de fogo, venenos);
 » Doenças crônicas incapacitantes, estigmatizantes, dolorosas e terminais; Estados confu-

sionais orgânicos;
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 » Lesões desfigurantes permanentes (ex.: amputações e queimaduras);
 » Falta de adesão a tratamento, agravamento ou recorrência de doenças preexistentes;
 » Relação terapêutica frágil ou instável.

4.7 FATORES DE PROTEÇÃO

 » Estrutura Familiar Boa qualidade de vida;
 » Bom relacionamento interpessoal;
 » Bom relacionamento com familiares;
 » Apoio familiar; Senso de responsabilidade em relação à família;
 » Presença de crianças pequenas em casa;
 » Pais atenciosos e presentes; Apoio da família em situações de necessidade.

4.7.1 Personalidade e Estilo Cognitivo

 » Flexibilidade cognitiva;
 » Disposição para aconselhar-se em caso de decisões importantes;
 » Disposição para buscar ajuda;
 » Abertura para experiência de outrem;
 » Habilidade para se comunicar;
 » Capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade;
 » Habilidade para solucionar problemas da vida;
 » Confiança em si mesmo e na situação atual.

4.7.2 Fatores Socioculturais

 » Estar empregado;
 » Rede social que oferece apoio prático e emocional;
 » Adesão a valores e normas socialmente compartilhados;
 » Disponibilidade e acesso a serviços de saúde mental e boa relação terapêutica;
 » Integração e bons relacionamentos em grupos sociais (colegas, amigos, vizinhos);
 » Prática de uma religião e outras práticas coletivas (esportes, atividades culturais, artísticas).

4.8 PERFIL DO INDIVÍDUO EM RISCO

Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais (em particular, depressão e abuso 
de álcool) esteja bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de 
forma impulsiva em momento de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os 
estresses da vida – tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dores 
crônicas e doenças.
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Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas e um 
senso de isolamento estão fortemente associados com o comportamento suicida. As taxas de 
suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugia-
dos e migrantes; indígenas; lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI); 
e pessoas privadas de liberdade. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a 
tentativa anterior.

4.9 MÉTODOS DE SUICÍDIO

Estima-se que cerca de 30% dos suicídios globais acontecem por auto-envenenamento 
com pesticidas, dos quais a maioria ocorre em zonas rurais de países com baixa e média renda. 
Outros métodos recorrentes são enforcamento e uso de armas de fogo.

O conhecimento dos métodos de suicídio mais utilizados é importante para a elaboração 
de estratégias de prevenção que têm se mostrado eficazes, como a restrição de acesso aos 
meios de suicídio.

4.10 SUICÍDIO E TRANSTORNOS MENTAIS

Estudos tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento revelam dois impor-
tantes fatores relacionados ao suicídio. Primeiro, a maioria das pessoas que cometeu suicídio 
tem um transtorno mental diagnosticável. A saúde mental é mais do que simplesmente a ausên-
cia de deficiências ou transtornos mentais20. Ela permite a capacitação no âmbito coletivo e 
individual como seres humanos, tornando possível a comunicação, pensamento e emoções. É 
um conjunto de estado de bem-estar em que o indivíduo pode desenvolver suas habilidades, 
lidando com as dificuldades do cotidiano e se tornando capaz de contribuir para a sua comu-
nidade. Os fatores sociais, psicológicos, econômicos e emocionais, dentre outros, determinam 
o estado de saúde mental de uma pessoa. De acordo com a OMS (2006), uma saúde mental 
debilitada está ligada a drásticas mudanças sociais, condições estressantes, discriminação de 
todos os tipos, problemas físicos, um estilo de vida não saudável, risco de violência. Incluindo 
também fatores psicológicos e de personalidades, que tornam as pessoas propensas aos 
transtornos mentais. No que tange às tentativas de suicídio e o suicídio consumado, é possível 
observar que o estado de saúde mental está inteiramente relacionado ao ato. Várias doenças 
psiquiátricas estão relacionadas às tentativas e aos suicídios consumados, como: esquizofre-
nia, depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos de ansiedade, transtorno do pânico, uso 
de álcool e drogas, dentre outros. O suicídio e comportamento suicida são mais freqüentes em 
pacientes psiquiátricos. Esses são os grupos diagnósticos, em ordem decrescente de risco de:

 » depressão (todas as formas);
 » transtorno de personalidade (anti-social e borderline com traços de impulsividade, agressi-

vidade e freqüentes alterações do humor);
 » alcoolismo (e/ou abuso de substância em adolescentes);
 » esquizofrenia;
 » transtorno mental orgânico
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 Apesar de a maioria das pessoas com risco de suicídio apresentarem transtorno mental, a 
maioria não procura um profissional de saúde mental, mesmo em países desenvolvidos.

4.11 TENTATIVAS DE SUICÍDIO DOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM

Os profissionais de saúde sejam eles auxiliares, técnicos, enfermeiros, são profissionais 
de muitas responsabilidades e que lidam diretamente com a vida de terceiros. Os profissionais 
de enfermagem atuam em situações que geram diversos sentimentos, ainda complementa que 
estes profissionais trabalham em ambientes estressantes, presenciado distintas ocorrências, 
sejam elas uma morte ou de sofrimento em particular vistas no paciente e em familiares. No 
mesmo seguimento, alguns autores apontam para a jornada desses profissionais, que se 
caracteriza por ser extensa, com diversos fatores estressantes e que perturbam a tranquilidade 
dos mesmos, onde denota a grande responsabilidade e quão rápida é a tomada de decisão 
quando se tem um ser humano em estado de emergência. Nesse ínterim, afeta a saúde do 
trabalhador, acarretando a péssima qualidade tanto de trabalho quanto ao que se refere à 
qualidade de vida fora do trabalho, na causa de prejuízos na saúde física e mental diagnosti-
cado esses dados em estudos atualizados. Além da existência de outros fatores estressores 
tais como, o número reduzido de profissionais, excesso de trabalho, relações interpessoais 
complexas entre outros, fazendo com que o profissional de enfermagem tenha uma carga de 
trabalho muito desgastante, levando-os a uma situação com inúmeros pontos de tensão. Os 
profissionais de enfermagem se desgastam não só pela alta demanda de carga de trabalho 
como, também, pelas tarefas árduas que tem que desempenhar, principalmente nas unidades 
de setor crítico, que se caracterizam por cuidar de pacientes com cuidados mais específicos, 
que muitas vezes causa sofrimento seja pelo sofrimento do paciente ou no caso da não evo-
lução positiva deste. Compreender que o indivíduo que passa por um sofrimento da indícios 
de que está passando por determinadas circunstâncias, muita das vezes ligadas ao meio de 
tensão no trabalho. Indícios esses podem ser discriminados como, Lentidão nas atividades, 
desinteresse, redução da energia, apatia, dificuldade de concentração, pensamento negativo 
e recorrente, com perda da capacidade de planejamento e alteração do juízo de verdade são 
evidências de sofrimento humano que sinalizam para depressão e possível risco de suicídio. 
Sabe-se que a depressão pode anteceder a ideação suicída. Portanto, ao mesmo tempo que 
o profissional de enfermagem está para o cuidado, é necessário que ele também seja cuidado, 
mesmo porque entender e lidar com o outro em sofrimento é necessário. Algumas síndromes 
também contribuem para o adoecimento de profissionais de enfermagem como, a síndrome 
de Burnout tem sido reconhecida como uma condição experimentada por profissionais que 
desempenham atividades em que está envolvido um alto grau de contato com outras pessoas. 
Esta síndrome tem sido definida como resposta de estresse emocional crônico intermitente. A 
síndrome do Burnout em profissionais da área de saúde é composta por sintomas somáticos, 
psicológicos e comportamentais”. Os profissionais da saúde sofrem mediante os sentimentos 
de culpa por fracassar e estar presentes na existência de uma onipotência, cominados pelas 
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restrinjas da realidade. Assim favorecem o surgimento de quadros depressivos subsequentes 
as ideações suicidas.

4.12 ABORDAGEM AO PACIENTE SUICIDA/IDEAÇÃO SUICIDA

Não é fácil a abordagem com pacientes sobre suas idéias suicidas, por isso é pertinente 
chegar ao tópico de maneira gradual com uma sequência útil de questões seguintes:

1. Você sente-se infeliz ou sem esperança? 4. Você sente que sua vida é um fardo?

2. Você sente-se desesperado? 5. Você acha que não vale a pena viver?

3. Você sente-se incapaz de enfrentar os dias? 6. Você pensa em cometer suicídio?

Tabela 2021 Adaptada: Organização Mundial da Saúde. Departamento de Saúde Mental. 
Prevenção do Suicídio: um manual para médicos clínicos gerais. Genebra, 2000.

4.12.1 Momento propício para abordagem

1. Depois de se estabelecer um bom relacionamento com o paciente;
2. Quando o paciente se sentir confortável para expressar seus sentimentos.
3. Quando o paciente estiver no processo de expressão de sentimentos.

4.12.2 Complemento para abordagem:

a) O processo não termina com a confirmação das idéias suicidas.

b) Ele continua com questões adicionais para avaliar a frequência e a severidade da ideação suicida, bem como a 
possibilidade real de suicídio. É importante saber se o paciente tem algum plano e se tem os meios de cometer o 
suicídio.

c) Se o paciente menciona que o plano é se dar um tiro, mas não tem acesso a uma arma, o risco é menor.

d) Contudo, se o paciente planejou um método e possui os meios (p.ex., comprimidos) ou se o meio proposto é 
facilmente acessível, o risco de suicídio é maior.

e) É fundamental que as questões não sejam coercitivas, mas sim que sejam feitas de maneira suave, 
demostrando a empatia do profissional com o paciente.

f) Tais questões podem incluir:

1- Você já fez algum plano de terminar sua vida?

2- Como você planeja isso?

3- Você possui (pílulas/armas/outros meios)?

4- Você já pensou em quando se matar?

Tabela 2021 Adaptada: Organização Mundial da Saúde. Departamento de Saúde Mental. 
Prevenção do Suicídio: um manual para médicos clínicos gerais. Genebra, 2000.

4.13 CONDUÇÃO DE PACIENTES SUICIDAS

Se o paciente está emocionalmente perturbado, com pensamentos suicidas vagos, a opor-
tunidade de falar sobre estes pensamentos e sentimentos com um médico que mostre preo-
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cupação pode ser suficiente. No entanto, uma oportunidade para seguimento deve ser dada, 
particularmente se o paciente tem suporte social inadequado. Seja qual for o problema, os 
sentimentos de uma pessoa suicidam normalmente são uma tríade de desesperança, desam-
paro e desespero.

4.13.1 Os três estados mais comum são:

1. Ambivalência: A maioria dos pacientes suicidas são ambivalentes até morrer de fato. Existe uma batalha entre 
o desejo de viver e o desejo de morrer. Se a ambivalência é usada pelo médico para aumentar o desejo de viver, o 
risco de suicídio pode ser reduzido.

2. Impulsividade: O suicídio é um fenômeno impulsivo e o impulso é por natureza muito transitório. Se a ajuda é 
fornecida no momento do impulso, a crise pde ser combatida.

3. Rigidez: As pessoas suicidas tem o pensamento, afeto e ações restritos, seu raciocínio é dicotomizado em 
termos de ambos/ou. Explorando as várias alternativas de morte possíveis com o paciente suicida, o médico 
gentilmente faz o paciente perceber que existem outras opções, mesmo que não sejam as ideais.

4.13.2 Cautela:

Melhora falsa ou enganosa: Quando um paciente agitado de repente fica calmo, ele pode ter tomado a decisão 
de conter suicídio, daí a calma após a decisão.

Negação: Pacientes que tem intenções muito sérias de suicidar-se podem deliberadamente negar a ideação 
suicida.

Avaliação do suporte: O profissional deve avaliar os sistemas de suporte disponíveis, identificar um parente, 
amigo, conhecido, ou outra pessoa que possa oferecer suporte ao paciente, e solicitar a ajuda desta pessoa.

Contrato: Estabelecer um “contrato de não-suicídio” é uma técnica útil na prevenção do suicídio. Outras pessoas 
próximas ao paciente podem ser incluídas na negociação de tal contrato. A negociação deve promover a 
discussão de vários aspectos relevantes. Na maioria das vezes o paciente respeita as promessas que fazem ao 
médico. O estabelecimento de um contrato só é válido quando os pacientes tem controle sobre suas ações. Na 
ausência de doença psiquiátrica ou ideação suicida severas, o profissional pode iniciar e providenciar tratamento 
farmacológico, geralmente com antidepressivos e terapia psicológica (cognitivo-comportamental). A maioria das 
pessoas beneficiam-se de contatos seguidos; estes devem ser estruturados de modo a preencher necessidades 
individuais. Exceto pelo tratamento de doenças subjacentes, poucas pessoas requerem suporte por mais de dois 
ou três meses e o foco do apoio deve ser no fornecimento de esperança, no encorajamento da independência 
e na ajuda que o paciente necessita para aprender a lidar com maneiras diferentes de lidar com os fatores 
estressores da vida.

Tabela 2021 Adaptada: Organização Mundial da Saúde. Departamento de Saúde Mental. 
Prevenção do Suicídio: um manual para médicos clínicos gerais. Genebra, 2000.

4.14 ENCAMINHAMENTO

Encaminhamento a um especialista:

Os pacientes devem ser encaminhados a um psiquiatra quando eles apresentarem:

 » Uma história de tentativas anteriores;
 » Uma doença psiquiátrica;
 » Doença física;
 » Uma história familiar de suicídio, alcoolismo e transtornos psiquiátricos;
 » Suporte social precário.
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4.14.1 Depois de optar pelo encaminhamento, o profissional deve:

- Explicar ao paciente, com tempo, as razões para o 
encaminhamento;

- Diminuir o estigma e a ansiedade com relação 
às medicações psicotrópicas;

- Deixar claro que as terapias psicológicas e farmacológicas 
são eficazes;

- Enfatizar que encaminhamento não significa 
“abandono”;

- Providenciar uma consulta com um psiquiatra; - Reservar tempo para o paciente depois da sua 
consulta com o psiquiatra;

- Assegurar que a relação com o paciente continuará;

Tabela 2021 Adaptada: Organização Mundial da Saúde. Departamento de Saúde Mental. 
Prevenção do Suicídio: um manual para médicos clínicos gerais. Genebra, 2000.

4.15 QUANDO HOSPITALIZAR UM PACIENTE

Estas são algumas das indicações para hospitalização imediata:

 » - Pensamentos de suicídio recorrentes;
 » - Alto nível de intenção de morrer no futuro imediato (as próximas horas ou dias); - Agitação 

ou pânico;
 » - Existência de plano de uso de métodos violentos e imediatos.

4.15.1 Hospitalização do paciente:

 » - Não deixar o paciente sozinho;
 » - Providenciar hospitalização;
 » - Providenciar transporte ao hospital por uma ambulância ou pela polícia;

4.15.2 Função do Enfermeiro:

a) Avaliar o paciente admitido quanto ao risco de tentativa de suicídio, informando imediatamente ao médico 
assistente;

b) Discutir junto com o médico assistente a necessidade de avaliação especializada e tratamento de ideias e 
comportamento suicida;

c) Solicitar avaliação dos profissionais de psicologia e serviço social;

d) Risco moderado/ alto:

I. Monitorar os efeitos dos medicamentos e seus efeitos desejados, envolver o paciente em seu tratamento 
quando possível e ajudar a manter uma rede de apoio próxima;

II. Ações em enfermaria: colocar o paciente em leito próximo ao posto de enfermagem, discutir o caso nas trocas 
de equipe, evitar isolamento, supervisionar as idas ao banheiro, retirar do alcance objetos que possam trazer risco 
e aferir sinais vitais em intervalos mais curtos;

III. Discutir o caso juntamente com toda equipe assistencial.

e) Registrar as condutas em prontuário;

f) Informar aos demais membros da equipe multiprofissional;

g) Ter disponibilidade para escutar o paciente e esclarecer dúvidas;

h) Observar e ficar atento as mudanças comportamentais e/ou do humor ao longo do dia;

i) Envolver os familiares ou rede de apoio no planejamento pós alta.
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Tabela 2021 Adaptada: PROTOCOLO ASSISTENCIAL/Prevenção de Risco do Suicídio – 
Núcleo de Segurança do Paciente do HC-UFTM, Uberaba, 2017.

4.16 PREVENÇÃO E CONTROLE

Suicídios são evitáveis. Há uma série de medidas que podem ser tomadas junto à popula-
ção, subpopulação e em níveis individuais para prevenir o suicídio e suas tentativas, incluindo:

 » • Redução de acesso aos meios utilizados (por exemplo, pesticidas, armas de fogo e certas 
medicações);

 » • Cobertura responsável pelos meios de comunicação;
 » • Introdução de políticas para reduzir o uso nocivo do álcool;
 » • Identificação precoce, tratamento e cuidados de pessoas com transtornos mentais ou por 

uso de substâncias, dores crônicas e estresse emocional agudo;
 » • Formação de trabalhadores não especializados em avaliação e gerenciamento de com-

portamentos suicidas;
 » • Acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário.

O suicídio é uma questão complexa e, por isso, os esforços de prevenção necessitam de 
coordenação e colaboração entre os múltiplos setores da sociedade, incluindo saúde, educa-
ção, trabalho, agricultura, negócios, justiça, lei, defesa, política e mídia. Esses esforços devem 
ser abrangentes e integrados, pois apenas uma abordagem não pode impactar em um tema tão 
complexo quanto o suicídio.

4.17 DESAFIOS

O estigma, particularmente em torno de transtornos mentais e suicídio, faz com que muitas 
pessoas que estão pensando em tirar suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio não 
procurem ajuda e, por isso, não recebam o auxílio que necessitam. A prevenção não tem sido 
tratada de forma adequada devido à falta de consciência do suicídio como um grave problema 
de saúde pública. Em diversas sociedades, o tema é um tabu e, por isso, não é discutido 
abertamente. Até o momento, apenas alguns países incluíram a prevenção ao suicídio entre 
suas prioridades de saúde e só 28 países relatam possuir uma estratégia nacional para isso.

Sensibilizar a comunidade e quebrar o tabu são ações importantes aos países para alcan-
çar progressos na prevenção do suicídio.

4.18 ARGUMENTAÇÃO

Identificar os fatores que podem ajudar a aumentar ou diminuir o risco de suicídio ajuda os 
profissionais a avaliar o que levou o indivíduo para tentativas de suicídio e, portanto, também 
pode contribuir o desenvolvimento de estratégias de tratamento. É interessante notar que 
nenhum desses fatores é decisivo, ou seja, independentemente de outros aspectos não pode 
causar ou até evitar o evento suicida. Fatores de risco e proteção não devem ser considera-
dos isoladamente, mas juntos e no contexto da experiência do paciente. Os profissionais da 
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área da enfermagem, sejam eles auxiliares, técnicos e enfermeiros, possuem atividades com 
grandes responsabilidades, que lidam diretamente com a vida de terceiros, tais profissionais 
trabalham em locais e possuem rotinas estressantes, é uma profissão passível de transtornos 
psicológicos, justamente pelo cotidiano da vida, dor e morte de terceiros que estão sob seus 
cuidados, recebendo cobrança diretas de familiares, superiores e instituições. O termo suicídio 
foi usado em 1737 por Desfontaines, que significa em latim origina, na junção das palavras 
sui (auto) e caederes (ato de matar), isto é, ato que consiste em uma vida voluntariamente 
auto-realizável, a depressão é a principal causa que leva uma pessoa ao suicídio, ambos 
podem ser a causa intensa de sofrimento para os indivíduos afetados, não apenas as que são 
acometidas por eles, mas, a família, amigos, cônjuges e comunidade. A Organização Mundial 
da Saúde diz que a depressão representa a maior taxa de incapacidade do mundo. No Brasil a 
taxa de depressão é de 18,4% teve ao menos um episódio de depressão durante a vida, atrás 
da França (21,0%) e dos EUA (19,2%). O Brasil também demonstrou um aumento significativo 
na taxa de suicídio por volta dos anos 2000 a 2012, com a taxa de 4,3 por 100.000 habitante, 
há um aumento a taxa de suicídio entre as mulheres sendo de 17,8% em 12 anos (Silva, 
2015). O suicídio manifesta-se de forma multicausal, ou seja, possui relações com fatores 
fisiológicos, antropológicos, psicológicos, biológicos e sociais. (Conceição, 2018). A estimativa 
mostra que aproximadamente um milhão de pessoas tenha cometido suicídio em 2000, o 
que coloca o suicídio nas dez causas mais comuns de morte em muitos países que esta 
estimativa de dez a vinte milhões de pessoas tentaram cometer suicídio. Mas assumimos que 
os números reais são ainda maiores. Visto que o índice de suicídio pode variar de acordo com 
a categoria demográfica, elas aumentaram em aproximadamente 60% nos últimos 50 anos, 
reduzir esse número devido ao suicídio tornou-se um objetivo internacional fundamental em 
saúde mental se tornando um problema de saúde públical21. Para que ocorra um processo que 
previna o suicídio devemos desenvolver uma série de processos e exercícios: da educação 
adequada e da formação de uma atitude negativa em relação ao suicídio para a detecção 
precoce da doença mental e o apoio de pessoas mentalmente saudáveis que se encontra em 
situações difíceis. As linhas diretas são usadas como suporte de curto prazo. Essa maneira de 
trabalhar com pacientes suicidas reduz o nível de estresse emocional para ajuda profissional, 
que inclui psicoterapia e medicação. Além disso, a Organização da saúde desenvolve um 
manual de prevenção ao suicídio (2006) destaca que familiares e amigos que tiveram convívio 
com alguém que cometeu ou tentou suicídio, é um fator de risco para a ideação suicida, 
inclusive a Organização Mundial da saúde juntamente com vários outros países, inclusive 
o Brasil, lança periodicamente programas de prevenção baseados nos fatores de risco que 
podem influenciar ao suicídio22. Com base nos dados supracitados, prova o grande valor do 
trabalho de amparo realizado por profissionais de saúde e diferentes instituições para intervir 
na prática de agressão contra a vida. Entre as instituições que procuram ajudar aqueles que 
sofrem, oferecendo ajuda especializada, está o Centro de Avaliação da Vida (CVV). O CVV 
é uma instituição/organização sem fins lucrativos formados por um grupo de voluntários que 
pode apresentar sustento emocional para os indivíduos que pretendem executar sua vida: 
cometer o suicídio. É um conjunto de apoio espontâneo por meio dos meios de comunicação e 
participação. O CVV mantém uma página web onde fornece muitas informações sobre suicídio 
e outras formas de destruição da vida. Um manual intitulado “Vamos falar abertamente sobre o 
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suicídio” está à disposição, define o suicídio e outras formas de destruição da vida23. Educação 
continuada e treinamentos, inclusive de relaxamentos foram justificados com o objetivo de 
melhorar o conhecimento sobre si mesmo seus sentimentos e percepções, de modo que pode 
ajudar o indivíduo em relação a atitudes suicidas e percepções da vida24.

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na revisão bibliográfica e nos estudos de diversos autores, foi possível analisar 
a amplitude do suicídio, e como se torna complexo estudá-lo, uma vez que esta temática ainda 
é considerada um tabu no período contemporâneo. O enfermeiro precisa assumir sua potência 
no processo terapêutico a clientes que manifestam ideação suicida. É necessário considerar o 
grau de letalidade e sofrimento psíquico, explorando os fatores de risco e proteção, investigando 
motivações para que o cliente possa se sentir vivo e assumir sua responsabilidade existencial 
considerando que o trabalho deve ser interdisciplinar, ou seja, não se trabalha sozinho na lida 
do comportamento suicida, pois cada profissional agregará esforços para os cuidados daquele 
que não encontra mais sentido para continuar vivo.

Frequentemente o comportamento suicida está associado a transtornos psíquicos, no entanto 
ao dar voz aos enfermeiros que atuam neste seguimento, fica evidente que na experiência 
desses profissionais ações de prevenção ao suicídio precisam contemplar outras áreas da vida 
da pessoa que apresenta comportamento suicida, sendo fundamental a realização de ações 
que envolvam os familiares e sejam iniciadas em outros espaços. Essa ampliação relacionada 
à comunicação, sensibilização e compreensão do comportamento suicida é fundamental para 
expandir as ações de prevenção, no entanto, ao realizar essa amplificação, colocando-o não 
apenas como uma questão individual, mas também como um problema social, requer soluções 
de enfrentamento coletivas e comunitárias aumentando a necessidade da inserção de outros 
atores sociais. Além dos serviços de saúde, é fundamental um apoio intersetorial, envolvendo a 
educação, centros de apoio, entre outras áreas, de modo a articular uma rede ampliada não só 
da saúde, mas abrangendo os demais setores da vida da pessoa em sofrimento.

A detecção precoce e o tratamento apropriado do suicídio são importantes na prevenção, o 
que nem sempre acontece. Como agravante, a literatura deixa claro tratar-se de um tema pouco 
abordado e discutido, esse fato pode resultar em diagnósticos tardios e queda de qualidade da 
assistência. Propostas de ações preventivas contra o suicídio têm sido feitas, a exemplo de 
organizações internacionais como a OMS, e órgãos como o Ministério da Saúde. No entanto, 
sabe-se que muitos profissionais mais próximos das pessoas, no caso de atendimentos em 
Saúde Pública não apresentam a formação necessária diante da gravidade da situação e às 
vezes por problemas pessoais, demonstrando dificuldades em lidar com a morte, quando têm 
em mente serem profissionais voltados para salvar vidas, cuidar da saúde11. É uma necessi-
dade, como salienta a literatura que disponha de profissionais capacitados para lidarem com 
pessoas que apresentam ideação suicida.

Salienta-se que é necessário que o aspecto preventivo seja mais bem estudado, pois, 
expandir o conhecimento acerca deste tema tão relevante é fundamental para que propostas 
de cuidado e intervenção sejam elaboradas de forma mais individualizada e assertiva.
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23.  SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DA 
ENFERMAGEM

Sandra Maria da Penha Conceição
Josileide Aparecida Bezerra

Erica França dos Santos

RESUMO
Os profissionais de enfermagem por estarem em constante contato com as mais diversas 

complicações de saúde, com a jornada de trabalho muitas vezes extenuante aliado aos conflitos 
de ordem pessoal são acometidos por diversas doenças transtornos de cunho mental, e, uma 
delas é a síndrome de burnout. Para que se possa encontrar mecanismos que contribuam para 
um maior acolhimento e compreensão dessa situação é que este artigo delineou o objetivo de 
descrever a situação da síndrome de burnout em profissionais da enfermagem trazendo além 
desse referencial teórico, sugestões de prevenção para conferir a esses profissionais igualdade 
de vida refletindo positivamente em suas atividades. Trata-se de uma revisão de literatura, ao 
qual foram pesquisados periódicos disponíveis na base de dados do Google na Internet; em 
bases de dados de sites como BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), LILACS, BIREME, Plataforma 
Brasil, SciELO, Google acadêmico. Com base nas literaturas pesquisadas observou-se que a 
síndrome de burnout é um importante adoecimento de cunho mental, que é desenvolvida pelos 
profissionais de enfermagem e as maiores consequências são os cuidados de má qualidade e 
o absenteísmo. Para um melhoramento nesse quadro, sugere-se maior investimento por parte 
dos gestores em recursos que amparem e observem esses profissionais, para que se perceba 
as dificuldades que o profissional está enfrentando e não se demore em trazer uma solução, 
seja em recursos humanos ou recursos psicológicos.

Palavras-chave: Enfermagem; Burnout; Estresse; Saúde Mental.

1.0 INTRODUÇÃO

As instituições de saúde mundialmente estão passando por um momento de grande cres-
cimento de informações e tecnologias. Nestas instituições a Síndrome de Burnout tem grande 
destaque devido a sua presença nos profissionais de enfermagem que geralmente são subme-
tidos a grandes cargas de trabalho de grande responsabilidade, muitas vezes renunciando o 
tempo para o lazer que o corpo tanto necessita1.
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Uma relação que satisfaz a atividade profissional é fundamental para o desenvolvimento 
nas diferentes áreas da vida humana, sendo esta relação depende dos suportes afetivos e 
sociais que os indivíduos recebem durante seu percurso profissional. Importante destacar que 
o trabalho nem sempre possibilita crescimento, reconhecimento e independência profissional, 
pois muitas vezes causa problemas de insatisfação, desinteresse, irritação e exaustão2.

 A fragilidade emocional provocada pela falta dos suportes afetivo e social traz grande sofri-
mento, uma vez que o reflexo dessa situação não fica restrito à vida privada, ampliando-se para 
o campo das relações de trabalho. O profissional de enfermagem, sentir sem alternativa para 
compartilhar suas dificuldades, anseios e preocupações, tem aumentado sua tensão emocional, 
o que pode levar ao surgimento da Síndrome de Burnout. O estresse está relacionado ao tra-
balho quando o ambiente de trabalho se torna ameaçador em questões de realização pessoal, 
profissional, saúde física ou mental ao trabalhador, prejudicando assim a sua interação com o 
ambiente de trabalho já que a pessoa não possui recursos de enfrentamento para as situações. 
Ainda segundo eles a Síndrome de Burnout é considerada uma das principais consequências 
do estresse profissional3.

O Burnout é um termo em inglês que significa “queimar-se por completo” e foi publicado em 
um artigo que se utilizava da expressão staff Burnout, referindo-se ao desgaste dos profissio-
nais e propondo medidas organizacionais de enfrentamento. Burnout é uma expressão utilizada 
para designar algo que cessa o funcionamento por exaustão de energia, constitui atualmente 
um dos grandes problemas psicossociais, despertando interesse e preocupação por parte da 
comunidade científica e das empresas, devido à severidade das suas consequências, quer em 
nível individual, ou em nível organizacional4.

A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial relacionado diretamente à situação 
laboral. A síndrome, é uma reação à tensão emocional crônica, que afeta de forma negativa 
os profissionais e suas relações com o trabalho, proporcionando desgaste emocional, estresse 
e em alguns casos na desistência do indivíduo de trabalhar ou em caso mais grave de viver, 
tem sido considerada um problema social de extrema relevância e vem sendo estudada em 
diversos países, pois está vinculada a grandes custos organizacionais, devido a rotatividade de 
pessoal, a problemas de produtividade e de qualidade.

Também se encontra associada a vários tipos de disfunções pessoais, ocasionando o sur-
gimento de problemas psicológicos e físicos5.

Devido ao contato mais frequente e direto com situações dramáticas, a maioria dos autores 
relaciona a Síndrome de Burnout a profissionais de área assistencial como medicina, enferma-
gem e educação. A síndrome não afeta somente colaboradores, mas se estende a qualquer 
funcionário que possua certo nível de inter-relacionamento pessoal, seja com clientes, con-
sumidores, usuários, colegas e lideranças, a prevenção do estresse no trabalho será um dos 
maiores desafios da área da saúde ocupacional no século XXI6.

O aumento do nível de exigência e de maior produtividade resulta algumas vezes em doen-
ças, insatisfação, desmotivação, fadiga, alcoolismo, estresse. Problemas que surgem como 
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consequência do elevado nível de exigência no ambiente de trabalho são prejudiciais tanto ao 
indivíduo quanto a organização.

O absenteísmo, a rotatividade e a redução da produtividade são prejudiciais para a orga-
nização e para os funcionários. Por essa razão, há uma necessidade de se tratar ou evitar o 
estresse ocupacional elevado e consequentemente a Síndrome de Burnout de maneira efi-
ciente e imediata, já que eles são os principais causadores de danos à saúde referentes ao 
ambiente de trabalho7.

A Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem pode ser caracterizado por um 
estresse crônico, produzido pelo contato com as demandas das organizações de saúde e suas 
problemáticas. Existem problemas que estão muito além da ação direta da equipe de enfer-
magem, principalmente onde há uma situação de degradação do sistema. Nestes casos, a 
sensação de impotência é mais acentuada.

No Brasil a Lei nº 3048/99 reconhece a Síndrome do Esgotamento Profissional como uma 
doença do trabalho, síndrome que é entendida como a sensação de estar-se “acabando”. 
Observa-se que atualmente foram realizados alguns estudos a respeito dessa síndrome, prin-
cipalmente depois do surgimento da lei, porém, ainda é um tema que precisa ser dado mais 
ênfase, pois o desconhecimento de alguns profissionais sobre esse problema os leva a tratar 
as pessoas com Síndrome de Burnout como estressados ou deprimidos, não atacando assim 
a causa principal do problema8.

A ideia inicial de se estudar a Síndrome de Burnout no desenvolvimento desse trabalho 
surgiu pela necessidade e relevância de possibilitar que os profissionais de enfermagem conhe-
çam essa doença, sendo ainda pouco conhecida pela sociedade em geral, possibilitando que 
as equipes de enfermagem criem mecanismos de prevenção e evitem prejuízos tanto para a 
própria saúde, quanto para a instituição que trabalham9.

Além disso, estudar a Síndrome de Burnout, no contexto dos profissionais de enfermagem 
é importante para compreender como as relações de trabalho neste tipo de instituição podem 
afetar a saúde desses profissionais e dificultar o processo de assistência para o paciente.

A compreensão das diversas características presentes nas organizações de saúde que as 
diferencia das demais organizações permitirá a compreensão do fenômeno, contribuindo para 
o entendimento do universo dos profissionais de enfermagem, como também para pesquisas 
na área da saúde10.

Além disso, contribui também para que os profissionais de enfermagem conheçam mais essa 
síndrome e possam adotar medidas de prevenção. Situações como o ambiente de pressão seja 
do supervisor ou dos colegas, a falta de segurança no emprego ou mesmo os riscos de acidentes 
de trabalho são fatores-chave para o desenvolvimento dessa síndrome, trazendo consequências 
em nível individual, profissional, familiar e social. Este estudo se justifica pela possibilidade de 
oportunizar a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento, com ênfase na área 
da saúde, contribuindo assim, para a atualização e construção desse conceito11.
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Além disso, esse é um tema muito atual, que acomete muitos profissionais, especialmente 
na área de saúde, confirmando a importância de se evoluir os estudos nesse tema. Além disso 
os diagnósticos errados, devido à semelhança dos sintomas a outras enfermidades como 
estresse, neurose do trabalho, fadiga e síndrome do pânico, podem causar problemas sérios 
para pacientes que não recebem o tratado correto.

A partir do conhecimento dos fatores que predisponentes para o aparecimento dessa sín-
drome, os profissionais de enfermagem poderão colocar em prática estratégias de prevenção e 
assim, conseguir uma maior satisfação laboral e prestar uma assistência de melhor qualidade 
aos seus pacientes.

As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem são, em algumas situações, 
desgastantes, não somente quanto a saúde física, como também a saúde mental. O trabalho 
complexo que, em algumas situações, pode ser desenvolvido em um ambiente no qual se lidam 
com diferentes situações estressantes, como, por exemplo, a manutenção da vida, a sensação 
de impotência diante de determinadas circunstâncias, dentre outras.

Assim sendo, a instalação dessa síndrome no profissional de enfermagem pode contribuir 
não só para a ocorrência de acidentes de trabalho, como também para desencadear frequentes 
situações de estresse, de fadiga física e mental, levando na Síndrome de Burnout12.

1.1 HIPÓTESE

Sabe-se que a síndrome de burnout é um problema de saúde mental que acomete os profis-
sionais de enfermagem, para tanto, os responsáveis pelos serviços de saúde devem identificar 
este problema precocemente, promover a saúde no trabalho, evitar desfechos tristes e fatais, 
bem como a diminuição ou perda da qualidade da assistência prestada

1.2 PROBLEMÁTICA

Os altos índices de síndrome de burnout contrastam com o trabalho desempenhado pelos 
profissionais de enfermagem, de quem, geralmente, espera-se a assistência, mas que também 
por outro lado, pode necessitar ser cuidado. Assim, a problemática que norteia este estudo é: 
Quais situações contribuem para a síndrome de burnout entre os profissionais de enfermagem?

1.3 JUSTIFICATIVA

Os profissionais de enfermagem atuam em ambientes de trabalho complexos, insalubres 
e diversificados, desenvolvendo amplo lastro de competências e com variados níveis de res-
ponsabilidades, o que resulta em alto nível de estresse. Esses profissionais estão expostos a 
problemas ocupacionais incluindo transtornos mentais que interferem na qualidade de vida e 
trabalho. Com isso, se faz necessário a utilização de estratégias para minimizar o estresse e 
situações desgastantes do cotidiano profissional, possibilitando assim, minimizar a ocorrência 
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dos transtornos psíquicos, que se configura como importante causa de afastamento ao trabalho 
entre os profissionais de enfermagem.

 2.0 OBJETIVO GERAL

Descrever a situação da síndrome de burnout em profissionais da enfermagem trazendo 
além desse referencial teórico, sugestões de prevenção para conferir a esses profissionais 
igualdade de vida refletindo positivamente em suas atividades

3.0 METODOLOGIA

O presente estudo tem como proposta metodológica uma revisão da literatura. Trata-se, 
portanto, de uma pesquisa exploratória de caráter descritivo. Acredita-se que esta abordagem 
vai de encontro dos objetivos e necessidades do estudo proposto. A pesquisa bibliográfica 
busca na literatura existente, subsídios capazes de atribuir ao tema o entendimento para for-
mação de uma opinião. Disponibiliza pistas de soluções para o problema além de aprofundar 
outros assuntos que se relacionam com o tema determinando variáveis. Discute a situação do 
problema a partir do referencial teórico existente em livros e outras publicações, sendo neces-
sária a qualquer modalidade de trabalho científico. Foi utilizado como descritores: Enfermagem, 
Burnout, Estresse e Saúde Mental. Desse modo, foram reunidas informações acerca da 
Síndrome de Burnout, fatores de risco, intervenção e prevenção do Burnout, de periódicos 
disponíveis na base de dados do Google na Internet; em bases de dados de sites como BVS 
(Biblioteca Virtual de Saúde), LILACS, BIREME, Plataforma Brasil, SciELO, Google acadêmico. 
Foram determinados 30 artigos nacionais e internacionais, utilizados como critérios de inclusão 
artigos publicados em português e inglês, com texto completo disponível gratuitamente.

4.0 DISCUSSÃO

4.1 ESTRESSE E O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM

 No mundo contemporâneo do trabalho, as formas utilizadas de disciplinamento, para o 
aumento da produtividade e da qualidade dos produtos, podem trazer consequências sérias e 
imediatas à saúde do trabalhador13.

A enfermagem pela função que desempenha, assume as atividades mais complexas e que 
envolvem maior risco para os pacientes, além de serem responsáveis pelas atividades desen-
volvidas por toda a equipe de enfermagem14.

Dessa forma, incorporam alto nível de responsabilidade, na tentativa de procurar o con-
trole absoluto sobre o trabalho, o que muitas vezes os levam a exigir de si mesmas atitudes 
sobre-humanas.
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 O estresse é um processo temporário de adaptação que compreende modificações físicas 
e mentais. Foi conceituado como uma resposta geral inespecífica do organismo a agentes 
estressores, que podem ser internos, como, por exemplo, sentimentos de medo, dor e fome, 
e/ou externos, tais como, ruídos, calor, dentre outros. Essa resposta pode se manifestar por 
mudanças morfológicas em diversos órgãos e nas glândulas endócrinas15.

O processo foi denominado Síndrome Geral de Adaptação ou Síndrome do Stress Biológico, 
pois as manifestações afetam as estruturas corporais, gerando uma defesa generalizada e 
sistêmica, com a qual o organismo procura voltar ao seu estado de equilíbrio ou homeostase13.

Portanto, o estresse tem a função de ajustar a homeostase do organismo e constitui um 
processo temporário de adaptação para garantir a sobrevivência ou sobrevida16.

A reação ao estresse pode variar de pessoa para pessoa diante de um mesmo agente 
estressor, visto que essa reação pode ser modulada em função de suas experiências anterio-
res, características da personalidade, predisposição genética, condições atuais de vida, dentre 
outros fatores.

Do ponto de vista biológico, em resposta a um agente estressor, o cérebro estimula o 
hipotálamo a secretar o fator liberador de corticotrofina (CRF), responsável pela ativação da 
hipófise, que libera, por sua vez, a corticotrofina ou hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que 
irá desencadear a liberação de glicocorticoides pelas glândulas suprarrenais.

A hipófise também libera os hormônios do sistema nervoso autônomo simpático, como a 
adrenalina (epinefrina) e a noradrenalina (noraepinefrina). Essas respostas causam o aumento 
da glicose no sangue, necessária para propiciar a energia demandada pelo organismo.

Na resposta ao estresse, a hipófise inibe a ação do sistema nervoso autônomo parassim-
pático. Caso esse sistema seja acionado, em vez do simpático, o que ocorre é uma reação de 
inibição, ou seja, de paralisação e embotamento diante do agente estressor17.

4.2 SÍNDROME DE BURNOUT X TRABALHO

 O estresse no trabalho ocorre quando o ambiente de trabalho é percebido como uma 
ameaça ao indivíduo, repercutindo no plano pessoal e profissional, surgindo demandas maiores 
do que a sua capacidade de enfrentamento.

Existem diversos estudos sobre o estresse em enfermeiros, no qual são analisadas dife-
rentes variáveis e apresentados resultados muito diferentes, isso demonstra a complexidade 
do fenômeno.

No entanto, e de um modo geral, todos indicam que os enfermeiros são particularmente 
vulneráveis a esta síndrome, mostra-se de extrema importância apresentar um extenso perfil 
atualizado, pois a classe da enfermagem vem autuando sua inclusão diante desta situação14.
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4.3 SÍNDROME DE BURNOUT

A expressão Burnout em inglês, entretanto, significa aquilo que deixou de funcionar por 
completa falta de energia, por ter sua energia totalmente esgotada, metaforicamente, aquilo 
que chegou ao seu limite máximo18.

O termo “Síndrome de Burnout” foi desenvolvido na década de setenta nos Estados Unidos 
pelo psiquiatra Freudenberger (1974), que observou que muitos dos voluntários com os quais 
trabalhava, apresentavam um processo gradual de desgaste no humor e/ou desmotivação. 
Geralmente, esse processo durava aproximadamente um ano, e era acompanhado de sinto-
mas físicos e psíquicos que denotavam um particular estado de estar “exausto”19.

A Síndrome de Burnout se apresenta como uma síndrome complexa que acarreta con-
sequências muito variadas, atingindo a integridade físico-psicológica e comportamental do 
indivíduo.

Essa síndrome pode ser entendida como consequência da elevada carga de stress no 
ambiente profissional, imposta ao trabalhador, levando-o a um sério quadro patológico, carac-
terizado, entre outros, pela perda da motivação, de interesse e de expectativas, é um tipo de 
resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Tem sido 
descrita como resultante da vivência profissional em um contexto de relações sociais comple-
xas, envolvendo a representação que a pessoa tem de si e dos outros.

O trabalhador que antes era muito envolvido afetivamente com os seus clientes, com os 
seus pacientes ou com o trabalho em si, desgasta-se e, em um dado momento, desiste, perde 
a energia ou se “queima” completamente, a Síndrome de Burnout caracteriza-se pela perda da 
motivação, do interesse e das expectativas18,19.

Os primeiros estudos que investigaram a Síndrome de Burnout, na equipe de enfermagem, 
mostraram que a síndrome estava seguramente correlacionada com a quantidade de tempo 
que os enfermeiros passam com os doentes, com a intensidade das exigências emocionais 
destes e com o cuidar de doentes com mau prognóstico.

Os estudos mais recentes mostram que está associado a fatores relacionados com o tra-
balho, tais como sobrecarga laboral, baixo nível de suporte, conflitos interpessoais, contato 
com a morte e preparação inadequada, a síndrome geral de adaptação conhecida por, que 
corresponde três fases: a primeira reação de alarme fase que o estresse é positivo pois motiva 
a pessoa para o enfrentamento, fase de resistência nesta fase a pessoa se adapta e estabelece 
equilíbrio, sendo a segunda e a terceira fase de exaustão, vive constantemente em estado 
de excitação sendo esta nervosa, é caracterizado pelo exaurimento, despersonalização, pela 
reduzida realização pessoal20.

 Sobre o conhecimento relacionado a Síndrome de Burnout, Gianasi e Oliveira (2014) afirmam:

No campo teórico do Burnout, sobretudo para sua compreensão conceitual, 
lançando luz para o entendimento de aspectos referentes ao trabalho dos 
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profissionais de saúde, é possível repercussão em nível da prevenção e 
melhoria da saúde dos profissionais e pode ecoar positivamente também 
nos serviços em saúde oferecidos à sociedade.

A Síndrome de Burnout é um grave problema de saúde pública que atinge os profissionais 
de saúde, pois esses trabalham em um ambiente extremamente estressor18.

Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem constituem uma equipe com grande 
predisposição ao desenvolvimento da síndrome, por serem os profissionais de saúde que mais 
tempo passam em contato com o paciente e seu familiar21.

 A adaptação e validação portuguesa confirmou a existência dos três fatores ou dimen-
sões originais da Síndrome de Burnout, a exaustão emocional, a despersonalização e a não 
realização pessoal, ainda que complementares, predominante nas sociedades modernas até 
épocas recentes, pensar o eixo saúde-doença nos remete aos fundamentos com comprova-
ção das pesquisas atuais, assim como disponibiliza aos profissionais da saúde diretrizes para 
as relações terapêuticas, o instrumento de medida mais utilizado é o Inventário de Burnout 
de Maslach, sendo estes indicadores constituídos por exaustão emocional, desumanização e 
reduzida realização pessoal relacionada ao trabalho22.

4.4 ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

 Os profissionais vivem hoje sobre uma contínua tensão, não só no ambiente de trabalho, 
como também na vida em geral. Há, portanto, uma ampla área da vida moderna na qual mis-
turam-se os estressores do trabalho e da vida cotidiana, tais como manutenção da família e 
exigências culturais, dentre outros. É bem possível que todos esses novos desafios superem 
os limites adaptativos levando ao estresse20.

O tipo de desgaste a que as pessoas estão submetidas permanentemente nos ambientes 
e as relações com o trabalho são fatores determinantes para instalação de tipo de síndrome17.

No serviço público, podem ocorrer situações na qual os usuários sentem-se vítimas da polí-
tica implantada e perpetuada pelos governos, nelas se priorizam as privatizações, levando-os a 
lutar contra o funcionalismo público15.

Nessa situação percebe-se uma carga de trabalho excessiva para os trabalhadores tercei-
rizados dos governos no setor público, a prevenção de doenças ocupacionais, que pode ser 
exercida tanto para a empresa como para o trabalhador. Sendo que uma possível solução acar-
reta medidas simples, mas, que se usadas de forma correta, podem livrar muitos trabalhadores 
de saúde de diversas doenças ocupacionais23.

Para a enfermagem, a doença ocupacional está relacionada aos riscos a que está subme-
tido nesta classe de profissional, devido a essas condições de trabalho, que podem conduzir a 
acidentes ou resultar em problemas de saúde.

O Enfermeiro assume por diversas vezes posição ética em diversas situações, de respeito 
ao outro e de reconhecimento dos limites, porque devido o estresse muitos profissionais rela-
cionados ao trabalho podem ser acometidos por Síndrome de Burnout24.
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 4.5 CAUSAS DA SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DA 
ENFERMAGEM

O reflexo destes dois ordenamentos é que não se briga primordialmente por saúde e segu-
rança no trabalho, mas sim pelo ordenamento financeiro da prática da defesa trabalhista (prá-
tica usual do cumprimento das normas, sem o aprofundamento das ações), que convenhamos, 
na maioria das vezes não é justo e nem justificável integralmente.

Precisa-se repensar as prioridades, não apenas do ponto de vista financeiro, mas sim 
também do ponto de vista de sobrevivência, da superação do trabalho24.

 No ambiente hospitalar em relação as instituições que atendem clientes em emergência, 
em função do ritmo frenético e constante de trabalho, tornam-se visivelmente necessária a 
integração dos vários especialistas em equipes de trabalho coesas, com senso de cobertura e 
nas quais esteja clara a noção de complementaridade. No entanto, pensar o trabalho em equipe 
significa pensar o cuidado centrado no paciente e suas necessidades e não nas categorias 
profissionais, pois a diversidade de situações exige respostas imediatas, sob pena de colocar 
em risco a vida do cliente20,28.

4.6 SÍNDROME DE BURNOUT X PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

 A Enfermagem e como instituição no Reino Unido no século XIX e em nosso País no 
início do século XX, a enfermagem originou-se muito antes, no centro de uma tribo incivilizada, 
revelada por agir instantaneamente a fim de proteger a sua espécie, que era uma maneira de 
coexistir, a enfermagem pode ser definida como a arte e a ciência de cuidar do indivíduo nas 
suas necessidades básicas26.

 A enfermagem busca concomitante com o trabalho a harmonia, o equilíbrio interior, no 
entanto o alcance depende de fatores externos a ele, pois a vivência do cotidiano e situações 
diárias de estresse, pois lida com a morte e com a vida, faz com que as pessoas se sintam 
esmagadas por conflitos, aflições, angústias e insatisfações que decorrente da vida moderna, 
propicia ao indivíduo situações antagônicas como os agentes estressores e qualidade de vida 
no trabalho. Fato este que todo o indivíduo busca, o equilíbrio para melhor poder sobreviver, 
em outras palavras, a busca pelo encaixe no contexto sociopolítico-cultural ao qual pertence, 
porém conforme esta busca por melhor remuneração pode vir a adoecer27.

 É considerado que estratégias defensivas, contribuem para permitir que esses profissio-
nais de saúde alcancem um razoável equilíbrio na sua saúde mental, em função do seu contato 
com pacientes e familiares angustiados, e nesse processo de adoecimento monitorar o campo 
da saúde na qual a biologia humana, que compreende a herança genética e os processos 
biológicos inerentes à vida, incluindo os fatores de envelhecimento; o meio ambiente, que inclui 
o solo, a água, o ar, a moradia, o local de trabalho, reduz o sofrimento mental dos acometidos 
por tais doenças como a síndrome de Burnout26,27.
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4.7 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA SÍNDROME DE BURNOUT

 Um conceito útil para analisar os fatores que intervêm sobre a saúde, e sobre os quais a 
saúde pública deve, por sua vez, intervir, o estilo de vida, do qual resultam decisões que afetam 
a saúde: fumar ou deixar de fumar, beber ou não, praticar ou não exercícios, a organização da 
assistência à saúde.

A assistência médica, os serviços ambulatoriais e hospitalares e os medicamentos são as 
primeiras coisas em que muitas pessoas pensam quando se fala em saúde, no entanto, esse é 
apenas um componente do campo da saúde, não necessariamente o mais importante.

 A escassez de recursos na área da saúde obriga, muitas vezes, a selecionar prioridades, 
por exemplo, um médico generalista em uma unidade básica de saúde, ao diagnosticar um 
quadro de doença mental deveria ter meiose condições para realizar o encaminhamento ao 
serviço especializado de forma que ele consiga recuperar a sua qualidade de vida.

Como também trabalhar de forma sustentável, visando o âmbito afetivo e social, evitando 
assim que o cliente e ou profissional de saúde, não demore anos para diagnosticar que a 
sua depressão é devido a múltiplas jornadas de trabalho e assim obter um encaminhamento 
adequado para tratamento e reinserção social.

Infelizmente existem muitos profissionais da enfermagem que ainda desconhecem sobre a 
Síndrome de Burnout e todas as suas consequencias28.

Em estudo realizado por Silva Junior (2016), seus resultados demostraram-se significantes, 
uma vez que o profissional de saúde tem seu trabalho associado ao ato de cuidar, tratar, produ-
zir o bem-estar, sempre visando a curar.

Porém em sua realidade hospitalar, confronta-se com limitações e desafios diários, nos 
quais quando mal resolvidos, podem gerar ansiedade e muitas vezes levar a depressão.

Pode-se também fazer uma reflexão sobre a formação desse profissional no sentido de vir 
a abordar alguns aspectos emocionais comuns em ambiente hospitalar, que são associados à 
dor, sofrimento e morte, e como esse profissional possui subsídios para lidar com todas essas 
situações de forma que não saia de seu equilíbrio.

 O desenvolvimento da Síndrome de Burnout decorre de um processo gradual do desgaste 
no humor e desmotivação acompanhados de sintomas físicos e psíquicos.

O trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho e faz com que as coisas já 
não tenham mais importância. É caracterizada por três dimensões sintomatológicas, sendo 
elas, exaustão emocional verificada pela presença do esgotamento emocional e físico, des-
personalização observada pela insensibilidade emocional ou endurecimento afetivo e falta de 
envolvimento no trabalho.

A definição mais consolidada para a Síndrome de Burnout é a que a considera como uma 
reação à tensão emocional crônica motivada a partir do contato direto com outros seres huma-
nos, quando estes estão preocupados ou com problemas28.
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A prevenção para Síndrome de Burnout inicia-se com a busca de ajuda profissional para 
que consiga transformar sua rotina de trabalho, buscando obter novamente prazer e valoriza-
ção profissional29.

5.0 CONCLUSÃO

A Síndrome de Burnout caracteriza-se por exaustão emocional, despersonalização e falta 
de realização pessoal. Ela tem consequências em nível individual e organizacional e está des-
crita como um problema de saúde laboral com alta prevalência na profissão de enfermagem.

A profissão de enfermagem confronta-se com a escassez de pessoal, trabalho por turnos, 
contato diário com a doença, o sofrimento e a morte, falta de autonomia e de participação nas 
tomadas de decisão, rápidas mudanças tecnológicas, respostas inadequadas das chefias aos 
problemas organizacionais (burocracia profissionalizada), dentre outros.

O profissional de enfermagem é um profissional que vive sob condições estressantes de 
trabalho. Isso pode levar o profissional à insatisfação, desestímulo e ao sofrimento psíquico.

Estudos apontaram uma série de eventos que podem ser causadores dessa síndrome, tais 
como: falta de reconhecimento, falta de respeito dos pacientes e dos empregadores, da socie-
dade em geral, falta de remuneração adequada, sobrecarga de trabalho, conflito de papéis, 
baixa participação direta na gestão e planejamento do trabalho, exigência de muito envolvi-
mento com o paciente, dentre outros.

A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial relacionado ao contexto laboral resul-
tante do estresse crônico, típico do cotidiano do trabalho. Os sintomas podem ser subdivididos 
em físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos e suas consequências podem atingir o 
indivíduo nos níveis pessoal, organizacional e social.

Os índices dessa síndrome, nas diferentes ocupações, podem alterar devido as variáveis 
individuais, contexto laboral, organização do trabalho e das políticas de trabalho do país.

O Brasil não dispõe de estatísticas fidedignas de prevalência deste agravo, dificultando o 
conhecimento da real magnitude da síndrome e consequentemente postergando a criação e 
implantação de estratégias de prevenção e controle deste agravo.

Caracteriza-se por ser uma síndrome complexa, com um grande poder de comprometimento 
na vida pessoal, social e ocupacional dos profissionais de enfermagem. A instalação desse 
quadro pode levar ao afastamento do trabalho, sendo necessário a adoção de estratégias, não 
só individuais, como também as organizacionais.

Assim torna-se fundamental, para o seu combate ou minimização dos seus efeitos sobre 
os trabalhadores, fornecer melhores condições e políticas de trabalho. Ela se caracteriza pela 
exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal.

As ocupações de maior risco são aquelas cujas atividades estão diretamente relacionadas 
ao trato com pessoas que envolvam contato muito próximo e de cunho emocional, tendo como 
exemplo, além da enfermagem, policiais e professores, dentre outros.
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 As medidas preventivas passam não só pelo trabalhador como pela instituição, sendo 
importante ter um trabalho com cultura da valorização, informação, apoio mútuo e capacitação 
profissional contínua, como também incrementar o investimento, não só em recursos físicos, 
como também humanos.

Para o trabalhador incluem uma melhor qualidade de vida, na qual ele pode investir em uma 
boa alimentação e condições de sono, cuidar de sua saúde, praticar exercícios e manter uma 
vida social ativa.

Se já instalada a síndrome, deverá se encaminhar para o psiquiatra, que indicará o uso 
de medicamentos, como antidepressivos, a mudança no estilo de vida, incluindo exercícios de 
relaxamento em sua rotina, pois estes ajudam a controlar os sintomas. Como também o médico 
poderá ajudar a entender se é o ambiente ou as atitudes da pessoa no trabalho que geram as 
crises28,30.

Com base nas literaturas pesquisadas observou-se que para um melhoramento da situação, 
se faz necessário um maior investimento por parte dos gestores em recursos que amparem e 
observem esses profissionais, para que se perceba as dificuldades que o profissional está 
enfrentando e não se demore em trazer uma solução, seja em recursos humanos ou recursos 
psicológicos.

Enfim investir em qualidade de vida é uma das chaves para se evitar a Síndrome de 
Burnout29,31.
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24.  PESSOAS ACOMETIDOS POR TRANSTORNO DO 
ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO
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Josileide Aparecida Bezerra

Nadir Barbosa da Silva
Edna Lúcia de Carvalho Batista

Introdução
Vamos conhecer sobre um tema tão presente na vida de todo profissional de saúde, mas 

ainda pouco explorado: o Transtorno do Estresse Pós-Traumático -TEPT. Um indivíduo pode 
desenvolver o Transtorno do Estresse Pós-Traumático -TEPT após sofrer evento traumá-
tico, ele começa a recordar o acontecimento, ou passar por situação que tenha características 
idênticas com a do evento traumático ocorrida e isso pode provocar nele sensações de medo, 
tristeza, ansiedade e dor. O indivíduo pode a apresentar sintomas de evitação, deixando de 
fazer determinadas coisas, não indo a lugares e nem se expondo às situações que fazem com 
que ela se lembre do trauma e que tenha tais sensações .

Quem vive na cidade grande está diariamente sujeito a diversas situações de grande 
violência, como assaltos, sequestros, assassinatos e acidentes de carro. São situações 
de grande estresse, que podem nos levar a desenvolver TEPT sem que percebamos. 
Inicialmente até confundimos algumas evitações com meros cuidados, mas com o tempo 
a situação pode ir se agravando, e o simples fato de ver uma reportagem pode desenca-
dear todas as sensações ruins vivida naquele momento .

Outras situações de trauma também podem fazer com que o indivíduo desenvolva 
TEPT, são as catástrofes naturais, graves acidentes de trabalho, o medo na pandemia 
entre outros .

Para muitas pessoas, o que estamos vivendo relacionado à pandemia da Covid-19 traz 
situações novas e com diferentes intensidades de ansiedade. Essas novas situações podem 
chegar ao ponto de serem traumáticas para alguns, atraindo a necessidade de olharmos com 
cuidado não apenas durante a pandemia, mas também para o para o pós-trauma .

Todos nós estamos vivendo a pandemia de diferentes formas, sendo certo que todos 
sofremos com os efeitos da Covid-19 em diferentes níveis. A perda de entes queridos, demis-
sões, falta de dinheiro, a vida que virou de cabeça para baixo, os profissionais de saúde que 
presenciam cenas constantes da luta pela vida, as crianças presas em casa que sentem falta 

https://www.vittude.com/blog/estresse-pos-traumatico-como-lidar-com-o-transtorno-depois-do-trauma/
https://www.vittude.com/blog/estresse-pos-traumatico-como-lidar-com-o-transtorno-depois-do-trauma/
https://www.vittude.com/blog/como-lidar-com-a-ansiedade-na-quarentena/
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de outras crianças, o distanciamento dos amados e uma infinidade de outras dores. Cada 
pessoa irá processar essas dores de uma forma diferente, esse “depois do trauma” pode ser 
complicado, exigindo cuidados profissionais .

Essa revisitação é o que chamamos de transtorno do estresse pós-traumático (TEPT). 
Trata-se de um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas 
físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de testemunhar atos violentos ou de situações 
traumáticas que, em geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros .

A pessoa que está acometida com TEPT, toda vez que o trauma é lembrado, a pessoa 
revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação 
de dor e sofrimento que o agente estressor provocou no passado. Essa recordação conhecida 
como revivescência, desencadeia alterações neurofisiológicas e cognitivas .

Os sintomas podem se manifestar em qualquer faixa de idade e levar meses ou anos para 
aparecer. Eles costumam ser agrupados em três categorias :

- Re-experiência traumática: pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à lem-
brança do trauma; flashbacks, pesadelos.

- Esquiva e isolamento social: a pessoa foge de situações, contatos e atividades que possam 
reavivar as lembranças dolorosas do trauma.

- Hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora: taquicardia, sudorese, tonturas, dor de cabeça, 
distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância, entre outros .

Para saber se toda situação traumática tem risco de desenvolver TEPT é necessário inves-
tigar o evento traumático e suas variáveis, somado à história de vida da pessoa que fez com 
que ela desenvolvesse ou não habilidades de enfrentamento para situações extremas. Muitas 
vezes, esses sentimentos de medo e ansiedade pode fazer a pessoa perder momentos 
importantes da vida, e com isso gerar dor e tristeza, podendo desencadear um processo 
depressivo grave .

O conteúdo deste capítulo é de fundamental importância para a promoção da saúde na 
população. Ao final, você terá informações básicas que possam orientar a detecção precoce 
do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, bem como o manejo inicial de pessoas que se 
encontrem sob risco.

Transtorno de Estresse Pós-Traumático

Muitas pessoas carregam no decorrer da sua vida lembranças positivas e negativas daquilo 
que viveu ou que vivenciou com outras pessoas. Algumas dessas lembranças são traumas 
que atormentam e causam sintomas difíceis de conviver, que podem originar o Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático.

https://www.vittude.com/blog/estresse-pos-traumatico-como-lidar-com-o-transtorno-depois-do-trauma/
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O Transtorno de Estresse Pós-Traumático, apesar de pouco conhecido, pois por vezes 
não é diagnosticado corretamente, atinge, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
2 milhões de pessoas no Brasil. Em dados mais gerais antes da COVID-19, o TEPT afetava 
aproximadamente 9% das pessoas em algum momento da vida e 4% dos adultos .

Os dados epidemiológicos antes da COVID-19, na população em geral, a prevalência 
estimada do TEPT era de 1 a 3%. Já, nos grupos de risco (por exemplo, combatentes), as 
taxas de prevalência variavam de 5 a 75%, dependendo dos grupos estudados (Manual de 
procedimentos para os serviços de saúde ). Atualmente, o TEPT é muito estudado nos Estados 
Unidos, alguns países da Europa, Israel e Oceania. No Brasil, essa entidade clínica ainda é 
pouca conhecida e, muitas vezes, confundida. (Camara Filho & Sougey,2001 ). De acordo com 
estudo epidemiológico americano, realizado por Kessler, foi estimada em 7,8% da população 
geral, sendo encontrado em 5% dos homens e 10,4% das mulheres. (Kessler,2000 ).

O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), termo que surgiu em 1980, com a publica-
ção da terceira revisão do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais (DSM-III 
), pode ser entendido como uma perturbação psíquica decorrente e condicionada a um evento 
fortemente ameaçador ao próprio paciente, ou nos casos em que esse apenas é testemunha 
da ocorrência. Consiste num tipo de recordação, que é mais bem definida como revivescência, 
pois é muito mais forte do que uma simples recordação. (MAES et al,1998). Outra definição 
caracteriza o TEPT como um transtorno de ansiedade desencadeado por um evento traumático 
de natureza extrema. (Figueira & Mendlowicz, 2003).

 O TEPT pode ser classificado como doença relacionada ao trabalho, quando o trauma 
que o desencadeou foi caracterizado como acidente de trabalho, ou seja, ocorreu no ambiente 
laboral e no horário de expediente, devido a um ato de agressão, sabotagem ou terrorismo 
praticado por terceiros ou mesmo por um companheiro de trabalho.( Bucasio et al, 2005 ).

O estresse é um dos termos mais amplamente utilizados na vida cotidiana e configura-se 
em um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo quando 
a pessoa necessita responder a alguma demanda que ultrapassa sua capacidade adaptativa 
(EVERLY, 1999 ).

A maior incidência de desenvolvimento do TEPT relacionado ao trabalho parece ocorrer na 
população que realiza trabalhos perigosos, principalmente aqueles que envolvem vidas huma-
nas, com risco de grandes acidentes, como o trabalho nos sistemas de transporte ferroviário, 
metroviário e aéreo, o trabalho dos bombeiros, médicos e policiais entre outros. (Saeki et al, 
2011 e Camara,1999). É mais comum em adultos e jovens, ou seja, a população ativa, mas 
pode surgir em qualquer idade devido à natureza das situações desencadeadoras. O TEPT 
acomete mais pessoas solteiras, divorciadas, viúvas ou expostas a maior vulnerabilidade social 
ou econômica. (Alves e Paula, 2001 ).

O termo estresse foi evidenciado na ciência da saúde pela primeira vez em 1926 por Hans 
Selye, que na época era estudante de medicina e observou que pessoas sofriam de uma ampla 
variedade de doenças físicas, todas parecendo ter um conjunto de sintomas, incluindo perda de 

https://www.msdmanuals.com/pt/casa/dist%C3%BArbios-de-sa%C3%BAde-mental/ansiedade-e-transtornos-relacionados-ao-estresse/transtorno-de-estresse-p%C3%B3s-traum%C3%A1tico
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apetite, de força muscular, pressão sanguínea elevada, dentre outras, às quais ele chamou de 
“síndrome de apenas estar doente”. Mais adiante, Selye definiu estresse como “resposta não 
específica do corpo a uma demanda”, até chegar ao conceito de estresse como uma reação 
fisiológica ou resposta a um estímulo estressor, o qual evoca uma resposta de estresse (Everly 
JR. & Lating, 2013 ).

Segundo Girdano, Dusek e Everly (2009), há duas formas primárias de estressores: estres-
sores psicossociais (incluindo estressores baseados em personalidade) e estressores biogê-
nicos. Os primeiros decorrem da interpretação cognitiva do evento que consiste no significado 
que é dado ao evento, ainda que alguns estressores sejam inerentemente mais estressantes 
que outros e permitam menor variação da interpretação cognitiva do evento, como ameaças 
à segurança física, risco de morte, dentre outros, mas, mesmo nesses casos, a interpretação 
cognitiva exerce um papel de ajustamento ao estressor e serve para aumentar ou reduzir a 
resposta ao estresse .

Sintomas

Os sintomas agudos de TEPT podem ser divididos em três grupos: revivescência do trauma, 
esquiva/entorpecimento emocional e hiperestimulação autonômica. É necessário que os sinto-
mas referidos persistam por, pelo menos, quatro semanas após a ocorrência do trauma e que 
ocorra comprometimento social e ocupacional do paciente. (Figueira & Mendlowicz, 2003 ).

Classificação em grupos:

 » Reexperiência traumática: memórias espontâneas, recorrentes e involuntárias, também 
chamados de flashbacks, do acontecimento traumático;

 » Esquiva e isolamento social: afastamento de qualquer estímulo que provoque o ciclo de 
recordações do trauma;

 » Negatividade: sentimentos de incapacidade em se proteger de perigos, sensação de vazio 
e perda da esperança no futuro;

Hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora: episódios de pânico com sintomas físicos, 
como taquicardia, calor, dores de cabeça, medo de morrer, e mentais, insônia, problemas de 
concentração, irritabilidade, reações de fuga e estado de alerta (hipervigilância);

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC): possibilidade de desenvolver ações repetitivas 
para compensar ou ajustar a tensão e ansiedade .

Esses sintomas podem ser observados em diferentes graus e ocorrências variadas, por 
isso, não podemos considerar que todos irão ocorrer simultaneamente. Além disso, mesmo que 
você considere viver a maioria dos sintomas do transtorno, um diagnóstico só poderá ser feito 
por um especialista.

https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/sindrome-do-panico/
https://zenklub.com.br/insonia-o-que-e-como-tratar/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/irritabilidade/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/toc-transtorno-obsessivo-compulsivo/
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Fatores de risco
Podemos considerar como fatores de risco ao desenvolvimento do TEPT, principal-

mente, eventos traumáticos ocorridos na infância e adolescência, como violência doméstica, 
bullying, autismo, dificuldades no aprendizado por problemas de Transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade (TDAH), problemas de habilidades sociais e outras situações 
de sociabilização que passam muitas vezes despercebidas .

Durante essa fase de desenvolvimento pessoal é muito comum que a violência estrutural e 
social, como as desigualdades, sejam fatores de risco iminentes para a construção de uma vida 
adulta marcada por traumas.

Acidente de trabalho no Estresse Pós-Traumático

São inúmeras as situações vivenciadas durante a jornada de trabalho que podem ser consi-
deradas traumáticas e, consequentemente, impactar a saúde física e mental das vítimas . Entre 
essas situações, denominadas de acidentes de trabalho, incluem-se: explosões, queimaduras, 
choques elétricos, assaltos, agressões, acidentes industriais, amputação de membros, entre 
outras (Foa, Keane, & Friedman, 2000; McFarlane & Bryant, 2007; MacDonald et al., 2003).

Conforme a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, artigo 19 (Brasil, 1991), “acidente do trabalho 
é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho do 
segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou 
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”, sendo respon-
sabilidade do empregador a “adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e 
segurança do trabalhador”. Ainda, equiparam-se a acidente de trabalho: o acidente relacionado 
ao trabalho que haja contribuído diretamente para a ocorrência da lesão, embora não tenha 
sido a causa única; o acidente sofrido a serviço da empresa ou no trajeto entre a residência 
e o local de trabalho do segurado e vice-versa; certos acidentes sofridos pelo segurado no 
local e no horário de trabalho, como atos de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física 
intencional, desabamento, incêndio, entre outros (Brasil, 1991). Portanto, para o reconheci-
mento da natureza acidentária, é suficiente que o ambiente de trabalho tenha contribuído para o 
desenvolvimento ou agravamento do quadro clínico, não sendo necessário configurar-se como 
fator único ou predominante .

Com a implementação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), em abril 
de 2007, os registros de acidentes de trabalho aumentaram significativamente, contribuindo 
para reduzir a subnotificação (Ministério da Previdência Social, Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social, 2009 ). Com o NTEP, a doença cuja incidência for elevada 
em determinada atividade econômica será caracterizada como relacionada ao trabalho, inde-
pendentemente da emissão da CAT, ou seja, o nexo causal é presumido à categoria profissio-
nal, cabendo à empresa o ônus da prova (Brasil, 2006 ).

https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/autismo-sinais-diferentes-tipos/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/tdah/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/tdah/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/hiperatividade/
https://zenklub.com.br/blog/autoconhecimento/habilidades-sociais/
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Entre as consequências para os trabalhadores que vivenciam um acidente de trabalho, a 
literatura aponta: desajuste emocional, irritabilidade, hostilidade, episódios depressivos, trans-
tornos cognitivos, transtornos do sono, alcoolismo crônico, entre outros e sobretudo o TEPT 
(Cohidon et al., 2009; Jacques, 2007; Ministério da Saúde do Brasil, 2001; Steffgen, 2008 ). 
Assim, é possível perceber que experienciar um evento traumático durante a jornada de traba-
lho pode ser categorizado como acidente de trabalho, repercutindo negativamente tanto na vida 
da vítima quanto no próprio ambiente de trabalho.

Transtorno de Estresse Pós-Traumático X Pandemia COVID-19

A tendência frente a Pandemia é que, em algum momento, os casos deixem de surgir, 
os hospitais voltem à sua capacidade usual e, na medida do possível, a vida se normalize. 
Contudo, após o combate contra este inimigo invisível chamado COVID-19 , surge questiona-
mentos das sequelas para população no campo emocional .

A separação dos entes queridos, a perda de liberdade, a incerteza sobre o status da doença, 
os riscos de contaminação, as possibilidades de perdas afetivas e financeiras e o tédio podem, 
ocasionalmente, criar efeitos notórios: estudos mostram que indivíduos que passaram por situa-
ções de emergência em saúde pública podem apresentar sintomas de estresse em diferentes 
graus, mesmo após o fim da situação em questão . Em alguns casos, pode ocorrer Transtorno 
de Estresse Pós-Traumático (TEPT ).

Como referimos anteriormente, o TEPT está mais comumente associado a cenários de 
guerra. Porém, há relatos de TEPT principalmente em profissionais de saúde que estão na linha 
de frente ao combate a doenças infecciosas pandêmicas, podendo ocorrer na situação atual 
relacionada ao coronavírus e à COVID-19 .

O diagnóstico é dado quando há desenvolvimento de sintomas após a exposição 
a evento traumático que envolva ameaça de morte ou de lesão grave. Pode haver mani-
festações como pesadelos e/ou lembranças involuntárias e angustiantes relacionadas ao 
evento, flashbacks/ rememorações do trauma, sofrimento e/ou reações fisiológicas intensas 
frente à exposição a quaisquer sinais que simbolizem ou que lembrem o evento traumático. 
Além disso, frequentemente ocorre evitação de situações, pessoas e lembranças que de 
alguma forma se associem ao evento em questão. Após o evento, podem ocorrer alterações 
no humor e na cognição do indivíduo afetado, como medo, pavor, raiva, desinteresse em 
atividades (incluindo trabalho), incapacidade de sentir emoções positivas (como felicidade), 
dificuldade de concentração, hipervigilância e surtos de raiva. Também são comuns alterações 
no padrão de sono.

Se mesmo entre aqueles que não fazem parte dos grupos de risco grande receio está 
presente, imaginem entre os que estão mais suscetíveis a contrair COVID-19, como idosos, 
pessoas com a saúde debilitada e profissionais de saúde. O medo também se relaciona à dura 
realidade de saber que milhares de pessoas estão morrendo diariamente nesta guerra viral, e 
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muitas vezes, tal sentimento é fomentado por notícias falsas (geralmente sensacionalistas e 
alarmistas), as chamadas fakenews .

Estudos evidenciaram que, entre aqueles com TEPT após um desastre, a depressão como 
comorbidade é comum. Como exemplo, podemos citar que em Hong Kong, alguns profissionais 
de saúde que trabalharam em estreita colaboração com pacientes durante o surto de SARS* 
(Síndrome Respiratória Aguda), em 2003, apresentaram sintomas depressivos apenas um ano 
depois do ocorrido .

Além do impacto psicológico da pandemia atual, o impacto psicológico da quarentena 
também é retratado em diversos estudos. A maioria dos estudos revisados   relatou efeitos psi-
cológicos negativos, incluindo sintomas de estresse pós-traumático, confusão e raiva .

Os profissionais de saúde e os formuladores de políticas públicas precisam estar cientes 
de que quando somos assolados por um dano, como o que temos visto agora , marcas são 
inscritas e geram consequências .

Mesmo que o dano em âmbito quantitativo em comparação com a população global seja 
pequeno, o dano afetivo de se perder um ente querido é imenso. Não temos como não nos 
mobilizar frente a este cenário .

Tratamento para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático - 
TEPT

O tratamento do TEPT objetiva as seguintes metas :

 » Reduzir os sintomas;
 » Melhorar as habilidades sociais na família, entre amigos e no trabalho;

Tratar possíveis evoluções do distúrbio em distimia, depressão, vícios e outras complica-
ções emocionais;

Criar um ambiente emocional favorável para a manutenção das atividades do dia a dia.

Entre as opções de tratamento mais eficazes está a psicoterapia e a Terapia Cognitivo-
Comportamental (TCC), com ou sem acompanhamento medicamentoso de ansiolíticos ou 
antidepressivos .

Apenas o médico poderá definir o diagnóstico de TEPT, de acordo com os sintomas e a 
recorrência dos episódios, bem como prescrever a psicoterapia e a referência medicamentosa.

O TEPT é um problema crônico que pode durar a vida toda e, por isso, não tem cura. Com 
o tratamento é possível reduzir os sintomas, a frequência das situações traumáticas e ajudar a 
manter uma vida mais equilibrada sem tantos abalos emocionais .

Por isso, é muito importante que, a qualquer manifestação dos sintomas ou pós-trauma, 
que a pessoa procure ajuda de um profissional para que o tratamento seja ainda mais eficaz.

https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/distimia/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/depressao/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/vicios-dependencia-quimica/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/psicoterapia/
https://zenklub.com.br/busca/terapia-cognitivo-comportamental/
https://zenklub.com.br/busca/terapia-cognitivo-comportamental/
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Além do tratamento há medidas que a pessoa poderá adotar na sua vida que podem causar 
conforto e melhorar a sua vivência :

 » Praticar atividades físicas regularmente: melhora não só a estrutura corporal, como também 
traz diversos benefícios ao organismo, como melhorias na circulação e liberação de endor-
fina e serotonina;

 » Atividades em grupo: seja no esporte ou por hobby, essa prática irá ajudar na capacidade 
de socialização;

Meditação: as técnicas de relaxamento podem ser extremamente eficazes em momentos 
críticos, além de trazer mais equilíbrio emocional para vida;

Evitar hábitos ruins: excesso de álcool, fumo e droga devido a alteração da condição mental 
e de saúde;

Ambiente harmônico: seja no trabalho ou em casa, conviver em ambientes de afeto e pro-
dutividade irá promover motivação em seguir em frente;

Terapia: a terapia irá tratar desde os sintomas referentes ao TEPT, como também dará 
outras ferramentas importantes para o indivíduo se desenvolver como pessoa, como o autoco-
nhecimento e inteligência emocional .

CONSIDERAÇÕES

Para os profissionais de enfermagem em meio ao isolamento social é possível obter apoio 
emocional através da tecnologia online, a qual é realizada pela plataforma do COFEN durante 
a COVID-19. Assim, uma das possibilidades que se recomenda aos profissionais que precisa 
de um auxílio de apoio emocional neste período de distanciamento social, é o “Enfermagem 
Solidária ”, que possui várias formas de comprovação de seus benefícios. Também existe o 
Centro de Valorização da Vida (CVV). Qualquer pessoa que esteja em depressão, com pensa-
mentos suicidas ou mesmo só deprimida podem ligar no número 188 (número do CVV) para ser 
atendida por algum dos voluntários.

Porém, além do trabalho online do Enfermeiro neste momento, é necessário que ele se pre-
pare também para depois, o pós-pandemia, até porque as consequências psicológicas desen-
cadeadas por todos os desdobramentos desta, podem ser mais prevalentes e duradouros do 
que o próprio adoecimento em si. Por isso a importância de intervenções de saúde mental 
contextualizadas tanto durante, quanto depois desta pandemia.

https://zenklub.com.br/blog/trabalho/equilibrio-emocional/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/beber-socialmente-pode-me-causar-problemas/
https://zenklub.com.br/blog/trabalho/motivacao/
https://zenklub.com.br/blog/saude-bem-estar/psicoterapia/
https://zenklub.com.br/blog/autoconhecimento/
https://zenklub.com.br/blog/autoconhecimento/
https://zenklub.com.br/blog/trabalho/por-que-inteligencia-emocional-e-grande-aliada-do-mundo-corporativo/
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RESUMO
A autolesão não suicida (ALNS) se configura como auto dano intencional, não socialmente 

aceito, sem intencionalidade consciente de suicídio e com múltiplas funções. É um fenômeno 
complexo, multifatorial e um grave problema de saúde pública. Estudos com profissionais de 
saúde destacam uma visão banalizada, ausência de capacitação formal para assistência e sen-
timento de impotência relacionada ao cuidado do comportamento. A qualidade da assistência 
profissional tem importante impacto no cuidado e vinculação em saúde e redução de danos de 
pessoas com autolesão não suicida, em especial na atenção primária em saúde (APS). A APS 
é o principal setor de acolhimento e cuidado dos principais comportamentos em saúde. Dessa 
forma, este material tem como objetivo oferecer um guia de ações de enfermagem voltada à 
assistência à pessoa com autolesão não suicida na atenção primária em saúde. 

O material é dividido em informações sobre o comportamento de autolesão não suicida, 
como aspectos gerais, compreensão das motivações, funções, a multifatorialidade e questões 
sociais importantes que imbricam no comportamento. As principais ações para a assistência de 
enfermagem às pessoas com o comportamento, sendo o acolhimento, a avaliação, necessida-
des e estratégias de cuidados. E finaliza com a reflexão sobre a promoção de saúde mental 
como principal potência de prevenção e cuidado em saúde, sendo necessária a ampliação do 
diálogo e cuidados de saúde mental na Atenção Primária em Saúde. Espera-se que o material 
possa contribuir para reflexão e diálogo de enfermeiros na promoção, prevenção e assistência 
em saúde de pessoas com autolesão não suicida.   

Palavras-chave: Autolesão Não Suicida; Enfermagem; Atenção Primária em Saúde; Saúde 
Mental; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde.

1. DELIMITAÇÃO DO TEMA

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a violência se divide em violência 
coletiva, violência interpessoal e violência autoinfligida. A violência autoinfligida se subdivide em 
comportamento suicida e a autolesão não suicida (ALNS) popularmente conhecida como auto-



25. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA AUTOLESÃO NÃO SUICIDA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

410

mutilação (DAHLBERG & KRUG., 2006). Neste capítulo trouxemos uma síntese de abordagens 
para a assistência de enfermagem a pessoas com autolesão não suicida.

Definição: A autolesão não suicida se configura como auto dano intencional, não social-
mente aceito, sem intencionalidade consciente de suicídio e com múltiplas funções, sendo a 
mais conhecida a regulação de emoções (ISSS, 2018).

Enfermeiros e outros profissionais de saúde relatam não ter conhecimento ou capacitação 
formal para lidar com autolesão não suicida (SHAW et al., 2016; KARMAN et al., 2015). A 
ausência de conhecimentos e confiança pode colaborar para atitudes negativas(VEDANA et 
al., 2018) e equívocos na assistência a pacientes com autolesão não suicida (KARMAN et 
al., 2015). Nesse sentido, a atitude dos profissionais de saúde, em especial a estigmatização, 
influencia a qualidade da assistência à saúde e a vinculação com profissionais e serviços de 
saúde mental (SHAW  et al.,  2016;  PINTAR BABIČ et al., 2020; SILVA et al., 2018).

Pesquisas apontam vivências negativas, como interações inúteis, falta de empatia, des-
conforto, julgamentos, incompreensão e falta de confiabilidade de jovens com autolesão não 
suicida frente a assistência em saúde(ARBUTHNOTT & LEWIS, 2015; KELADA et al., 2016) . 
Enfermeiros que cuidam de pacientes com autolesão não suicida também destacam sentimen-
tos de impotência e discordância do comportamento (PINTAR BABIČ et al., 2020). 

Corriqueiramente, a Enfermagem vivencia a sobrecarga de trabalho e contato com ambiente 
de alto estresse, esses pontos aliados a complexidade da violência autoinfligida podem colabo-
rar de forma negativa para sua capacidade de empatia e a assistência em saúde(ZHANG et al., 
2018). Estudo esloveno destacou que enfermeiros que trabalham em ambientes relacionados 
à assistência em saúde mental demonstraram menos insegurança e mais atitudes positivas 
frente à autolesão não suicida. Esse dado pode estar relacionado a formação teórica e prática 
dos profissionais em saúde mental sobre o comportamento (PINTAR BABIČ et al., 2020).

A formação e capacitação profissional sobre autolesão não suicida está relacionada a melho-
res práticas e atitudes mais positivas (empatia, autoeficácia, redução do estigma) colaborando 
na qualificação da assistência a pessoas com violência autoinfligida, incluindo a autolesão não 
suicida (VEDANA et al., 2018; TAPOLA et al., 2016 ). Estudos destacam que pessoas com 
autolesão não suicida elencam interações positivas com profissionais de saúde à resultados 
úteis no aprendizado de métodos alternativos de enfrentamento, possibilidade de falar sobre 
o comportamento sem julgamentos e melhora no processo de recuperação (ARBUTHNOTT & 
LEWIS, 2015) .

2. PROBLEMA

Mesmo sendo crescente o interesse por pesquisadores em caracterizar o fenômeno ainda 
sobressai estigmas, falta de informações, confusão de terminologias e sobreposição do fenô-
meno contribuindo para abordagem terapêutica frágil e com dificuldades de adesão ao acom-
panhamento (PLENER et al., 2016; MUEHLENKAMP & GUTIERREZ, 2007).
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3. OBJETIVO 
Oferecer um guia de ações de enfermagem voltada à assistência à pessoa com autolesão 

não suicida na atenção primária em saúde.

4. O COMPORTAMENTO DE AUTOLESÃO NÃO SUICIDA

4.1 ASPECTOS GERAIS DA AUTOLESÃO NÃO SUICIDA

A autolesão não suicida pode acontecer em qualquer etapa do ciclo vital, sendo predo-
minante na adolescência (CEDARO &  NASCIMENTO, 2013; TOWNSEND et al., 2016). O 
comportamento afeta mais o gênero feminino, entretanto é importante ampliar a relação da 
autolesão não suicida a identidade de gênero e sexual. Pesquisas apontam que minorias de 
gênero e sexuais (DAHLBERG & KRUG., 2006), possuem aproximadamente três vezes mais 
risco de engajar em autolesão não suicida  (BATEJAN et al., 2015; WOLFF et al., 2019). A 
literatura tem demonstrado uma diversidade de métodos utilizados pelos jovens para a ALNS, 
o corte é o mais comumente utilizado, mas vários outros métodos são endossados (interferir 
na cicatrização com continuidade, queimaduras, inserção de objetos pontiagudos, entre outros) 
(TOWNSEND et al., 2016).

Estudo nacional (FONSECA et al., 2018) aplicou a Escala de Comportamento de Autolesão 
(ECA) (SHAW  et al.,  2016) em uma cidade do interior de Minas Gerais e obteve como resul-
tado a prevalência de 9,48% de adolescentes de 10 a 14 anos que relataram no mínimo cinco 
episódios de ALNS em um ano de uma amostra de 517 participantes dessa faixa-etária. Em 
relação a gravidade, encontrou resultados de 6,77% leve, 6,40% moderada e 6,59% grave 
e 4,10% dos adolescentes apresentaram os três tipos de gravidades. A idade média foi de 
12,5 anos com maior frequência no sexo feminino (69,39%) e 61,22% não relataram intenção 
suicida(FONSECA et al., 2018).

4.2 COMPREENDENDO O COMPORTAMENTO DE AUTOLESÃO NÃO 
SUICIDA 

Muitas pesquisas de compreensão da autolesão não suicida a partir do modelo cognitivo 
comportamental estão sendo realizadas. Entretanto é importante frisar a compreensão do fenô-
meno a partir de diferentes abordagens. Neste tópico trazemos a compreensão do comporta-
mento a partir do modelo cognitivo comportamental para auxiliar na elucidação do fenômeno. 

De forma simplificada a autolesão não suicida geralmente é precedida por um estressor, 
que pode ser atual ou anterior através de lembrança negativa. Esse estressor desencadeia uma 
resposta emocional que associada a ineficiência de habilidade de enfrentamento (construído a 
partir de habilidades socioemocionais) reduz a sensação de controle (autoeficácia) e somada 
a expectativas positivas de resolução culminam no ato da autolesão não suicida. Posterior 
ao ato de autolesão não suicida a pessoa pode amenizar o estado emocional anterior, como 



25. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA AUTOLESÃO NÃO SUICIDA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

412

também pode ter associado sentimentos de culpa e vergonha. Além do sofrimento relacionado 
ao estressor e implicações físicas, o comportamento tem grande possibilidade de repetição 
frente aos estressores (Esquema 01) (FONSECA et al., 2018; HASKING et al., 2017). 

Esquema 01: Compreensão da autolesão não suicida a partir de modelo cognitivo 
comportamental.

Fonte: Adaptado SILVA; BOTTI, 2018

Essa elucidação colabora na compreensão do comportamento, possibilidades de estraté-
gias de cuidado e principalmente sobre a dificuldade de interrupção abrupta do comportamento. 
Especialmente em pessoas com longo tempo de engajamento e elevada frequência do com-
portamento. Nesse sentido, há necessidade de profissionais que atendam adolescentes que 
apresentam ALNS compreendam a complexidade desse fenômeno e suas atitudes devem ser 
mais adequadas para ter ações mais assertivas com essa população.

4.3 MOTIVAÇÕES E FUNÇÕES DA AUTOLESÃO NÃO SUICIDA

A função mais conhecida e endossada para o comportamento de autolesão não suicida 
é a regulação emocional. Entretanto, a literatura aponta diversidade de funções para o com-
portamento, sendo possível o engajamento de múltiplas funções. A identificação das funções 
endossadas é importante para compreensão do comportamento para o adolescente e para 
seleção de estratégias de cuidados. As funções podem ser divididas em intrapessoais (geren-
ciar ou alterar estado interno da pessoa) e interpessoais (comunicar problema ou mudança de 
ambiente externo) (Quadro 02).
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Quadro 02: Funções da autolesão não suicida.

Funções da autolesão não suicida.
Funções intrapessoais

 » Regulação Emocional;
 » ndução de experiências dissociativas;
 » Excitação;
 » Manutenção ou exploração de limites;
 » Experiências positivas;
 » Autopunição;
 » Evitação do suicídio.

Funções interpessoais
 » Comunicação;
 » Autodefinição, pertencimento;
 » Mudança de contexto;
 » Punição.

Fonte: Adaptado Taylor et. al, 2018; Aggarwal et. al, 2017; Nock, 2010

 Pesquisas destacam que as funções intrapessoais são mais endossadas por adolescentes 
e que a função sobre punição é a menos endossada das funções interpessoais(TAYLOR et al., 
2018). Tal resultado destaca a importância da compreensão da autolesão não suicida como 
um comportamento de comunicação de sofrimento emocional e insatisfação com o contexto 
vivenciado. Sendo necessário desconstruir o estigma social de manipulação associado ao com-
portamento (AGGARWAL  et al., 2017).

4.4 AUTOLESÃO NÃO SUICIDA: COMPORTAMENTO MULTIFATORIAL

A ALNS é um importante problema de saúde pública que afeta diretamente o indivíduo e 
as suas relações, as repercussões são graves e pode desencadear o embotamento afetivo e 
social, bullying, preconceito, além dos problemas clínicos (infecções, lesões de nervos, entre 
outros) (APA, 2014). Sendo um comportamento complexo não pode ser definido por único 
fator, nesse sentido, a autolesão não suicida é multifatorial e atrelado a vivências e percepções 
individuais e o contexto social. Com isso, há necessidade de olhar para aspectos subjetivos 
e singulares do indivíduo, em uma abordagem interdisciplinar e intersetorial (AYRES, 2017; 
TRINCO et al., 2017). 

Dentre os fatores de risco para a autolesão não suicida destacam fatores intrapsíquicos 
(características pessoais, como desregulação emocional, dificuldade de lidar com problemas, 
impulsividade), familiares (instabilidade, conflitos, opiniões negativas, negligência, estilo 
autoritário), sociais (baixo apoio, preconceito, bullying, estigma, efeito imitativo) e vivência de 
violências e negligências (física, psicológica e sexual).  A autolesão não suicida não é ampa-
rada por transtorno mental, mas pode ter associação com transtornos de humor, transtorno de 
personalidade e transtornos e experiências dissociativas (WOLFF et al., 2019; AGGARWL et 
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al., 2017; MANIGLIO, 2011). O conhecimento sobre fatores de risco auxilia na compreensão do 
comportamento e desenvolvimento de estratégias preventivas e de intervenção(PLENER et al., 
2015). Entretanto é importante compreender que os fatores de risco não podem ser vistos de 
forma isolada da vivência pessoal e social da pessoa com autolesão não suicida. 

4.5 AUTOLESÃO NÃO SUICIDA E SUICÍDIO

Como a própria nomenclatura traz a ALNS não possui intencionalidade consciente de suicí-
dio, mas se configura como um importante preditor do comportamento suicida futuro(KIEKENS 
et al., 2018; WHITLOCK & RODHAM, 2013).  Ambos os comportamentos sinalizam sofrimento 
emocional importante. Entretanto, geralmente o suicídio está associado ao desejo de findar a 
vida, mesmo que ambivalente, e a autolesão não suicida relacionada a dificuldade de lidar com 
vivências (anteriores ou atuais) (WHITLOCK & RODHAM, 2013; LLOYD-RICHARDSON et al., 
2007. Na autolesão não suicida temos maior frequência dos atos e menor letalidade (quadro 
01), o oposto do comportamento suicida que na maioria das vezes apresenta menor frequência 
e métodos mais letais (HAMZA et al., 2012).

Mesmo sendo comportamentos conceitualmente distintos, a avaliação na clínica é sensível, 
pois os comportamentos podem coexistir e estudos identificam o uso da autolesão não sui-
cida na regulação de comportamento suicida (VEDANA & ZANETTI, 2019; ZANA & KOVÁCS, 
2013).  Nesse sentido, a avaliação interdisciplinar e investigação da intencionalidade, funções, 
motivações e fatores de risco se torna imprescindível na assistência à pessoa com autolesão 
não suicida. É importante frisar que em caso de identificação de intencionalidade suicida, o 
direcionamento de estratégias de cuidado são diferentes, sendo enfática a necessidade de 
medidas de segurança ao paciente. 

5. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PESSOA COM 
AUTOLESÃO NÃO SUICIDA 

A assistência de Enfermagem à pessoa com autolesão não suicida deve ser embasada em 
conhecimento científico sobre o fenômeno. Frisamos a importância da leitura completa sobre 
o comportamento inserida neste capítulo. Neste tópico trazemos as principais contribuições 
da Enfermagem no acolhimento à pessoa com autolesão não suicida. Por se tratar de um 
fenômeno complexo, a assistência ao adolescente com autolesão não suicida é realizada de 
forma gradual e conforme as necessidades do caso. A formação de vínculo e confiança são 
primordiais para melhor adesão ao tratamento. Enfatizamos que todo o acompanhamento deve 
ser realizado de forma interdisciplinar e intersetorial pela complexidade do comportamento. 

5.1 ACOLHIMENTO DA PESSOA COM AUTOLESÃO NÃO SUICIDA

O acolhimento empático da pessoa com autolesão não suicida é o início da assistência 
mais assertiva em Enfermagem. É necessário manter atitude empática, conduzir o adoles-



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

415

cente para local seguro e confidencial, não julgar ou invalidar e reduzir as vivências (LLOYD-
RICHARDSON et al., 2007). Assumir posicionamento humilde para ouvir, investigar e colaborar 
sobre o comportamento a partir das perspectivas e vivências do adolescente. Outro ponto 
importante é evitar a patologização do comportamento e avaliar se a condução do acolhimento 
corresponde a compreensão do adolescente (MUEHLENKAMP et al., 2012). 

5.2 AVALIAÇÃO DA PESSOA COM AUTOLESÃO NÃO SUICIDA 

A avaliação da autolesão não suicida é focalizada no sofrimento emocional ou outras 
funcionalidades que endossam o comportamento. Entretanto, a Enfermagem é também é 
especialmente responsável pela avaliação das lesões físicas do comportamento. A avalia-
ção física está relacionada a características das lesões (extensão, profundidade, localização, 
quantidade, cicatrização), potencial infectocontagioso (compartilhamento e tipos de métodos), 
necessidade de sutura, vacinação profilática antitetânica. É importante ter cuidado com as 
reações faciais (espanto, surpresa, reprovação) e verbais durante a avaliação das lesões, pois 
podem ter impacto importante no comportamento (engajamento a novo ato, fragilização do 
vínculo). 

IMPORTANTE: o cuidado com as lesões físicas é realizado a partir da demanda por cui-
dados. É importante não limitar o cuidado às lesões e relacionar cuidado e atenção emocional 
às feridas físicas. O cuidado e atenção emocional precisam ser dirigidos aos problemas e sofri-
mento emocional.  

A avaliação do comportamento de autolesão não suicida envolve de forma geral informa-
ções sobre o comportamento (início, frequência, métodos, funções, fatores de risco e protetivos, 
avaliação da intencionalidade suicida e motivação para mudança). Todos esses aspectos foram 
apresentados de forma ampla no tópico 04 com informações sobre o comportamento.  Para 
colaborar no processo de avaliação trouxemos uma proposta integrada baseada em estudos 
científicos e em um modelo de triagem internacional para autolesão não suicida.

Quadro 03: Tópicos importantes para avaliação da autolesão não suicida em adolescentes.

Tópicos importantes para avaliação da autolesão não suicida em adolescentes:

A- Acolhimento empático: empatia, confidencialidade, ética, não julgar ou invalidar e reduzir 
as vivências, evitar a patologização do comportamento e avaliar a condução de diálogos.

B- Avaliação das lesões físicas: extensão, profundidade, localização, quantidade, cicatriza-
ção), potencial infectocontagioso (compartilhamento e tipos de métodos), necessidade de 
sutura, vacinação profilática antitetânica;

C- Características da Autolesão não suicida: data estimada de início, frequência, tipos de 
métodos utilizados, letalidade e risco infeccioso do método, controle do comportamento, 
interferência no cotidiano, comportamentos de risco associados, cuidados com as lesões;
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D- Fatores de risco e proteção: são característicos da vivência pessoal e social do adoles-
cente. Mais informações no subitem 4.4 Autolesão não suicida: comportamento multifatorial;

E- Compreensão das motivações, funções e sentimentos: importante para aproximar da 
compreensão e significado do comportamento para o adolescente e identificar possibilida-
des de intervenções. Mais informações no subitem 4.3 Motivações e funções da autolesão 
não suicida;

F- Intencionalidade: associação com comportamento suicida (tentativas suicidas prévias, 
intencionalidade de findar a própria vida, plano suicida, letalidade, acessibilidade à métodos 
de perpetração);

IMPORTANTE: Caso identificada a intencionalidade suicida é importante priorizar medidas 
de segurança para o adolescente. 

G- Experiências com serviços de saúde e suporte: transtornos mentais ou outras comorbi-
dades importantes, experiências prévias com serviços de saúde e vinculação;

H- Internet e autolesão não suicida: motivação e uso relacionados a autolesão não suicida 
(busca de informações, expressão sobre o comportamento, expectativas), relações virtuais, 
comportamentos imitativos ou supervalorizados, vivência de violência virtual.

I- Estratégias e recursos de apoio: habilidades socioemocionais, experiências prévias de 
interrupção ou redução do comportamento, situação atual para mudança, adultos que 
sabem sobre o comportamento.

A maioria dos exemplos foram dispostos de forma interrogativa, mas é importante que a 
investigação possa fluir durante a anamnese e conforme o adolescente apresente seus senti-
mentos e contexto. 

Fonte: Adaptado Silva; Santos; Vedana, 2022; Westers; Muehlenkamp; Lau, 2016

A avaliação não é uma estratificação simples do comportamento, mas aproximação e 
compreensão do comportamento no contexto individual e social do adolescente. Também 
não é estática, sendo necessárias reavaliações ao longo do acompanhamento profissio-
nal. A avaliação do comportamento pode ser realizada pelo profissional enfermeiro (ou 
outro com maior vínculo com o adolescente), mas é importante que seja discutida e que o 
adolescente seja acompanhado de forma interdisciplinar, respeitando as funções de cada  
profissional. 

5.3 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM A PESSOA COM 
AUTOLESÃO NÃO SUICIDA

As ações de assistência em Enfermagem estão relacionadas a vários aspectos do compor-
tamento e necessidades do adolescente. Elencamos abaixo importantes iniciativas e interven-
ções de Enfermagem para assistência a pessoas com autolesão não suicida (Quadro 04), mas 
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é importante enfatizar que a assistência é relacionada às necessidades individuais e sociais do 
adolescente.  

Quadro 04: Estratégias de cuidado de Enfermagem à pessoa com autolesão não suicida.

Necessidades Estratégias de cuidado de Enfermagem
Acolhimento, respeito, segurança e 
confidencialidade.

- Acolhimento empático, ausente de julgamento e redução de 
vivências e discursos;
- Ética na gestão das informações e em discussões 
interdisciplinares sobre o caso;
- Responsabilidade profissional na referência e contra referência 
caso o adolescente não possa ser atendido na instituição de saúde. 

Notificação da Violência Autoinfligida. Casos suspeitos ou confirmados precisam ser notificados de forma 
compulsória, ou seja, em até 24 horas, às autoridades sanitárias 
(L13.819/2019; Decreto 10.225/2020; L6.259/1975). 

Identificação e fortalecimento da rede de 
apoio.

- Contato com responsável/familiar;
- Identificar relação e contexto familiar (fatores de risco e protetivos); 
- Integrar família no cuidado do adolescente com autolesão não 
suicida;
- Fomentar compreensão familiar da autolesão não suicida, 
acolhimento e diálogo compreensível e assertivo; 
- Articulação com outros setores (escola, grupos, esporte, amigos) 
que podem colaborar para o acompanhamento do adolescente; 

Acesso à informação para empoderar e 
protagonizar (VEDANA & ZANETTI 2019) o 
próprio cuidado.

- Educação em saúde com informações científicas de forma 
compreensível sobre o comportamento;
- Informações sobre acesso a serviços de saúde, em especial 
serviços de urgência, especializados (terciários), assistência social 
e denúncia;
- Redução de dados, prevenção de doenças infectocontagiosas, 
direitos e acesso à saúde. 

Segurança e redução de danos relacionados 
à autolesão não suicida.

- Informações sobre doenças infectocontagiosas, impactos, a 
prevenção e tratamento;
- Dificuldade de interrupção imediata do comportamento;
- Redução gradual do comportamento de autolesão não suicida;
- Identificação e gestão de estressores e estados emocionais.
- Possibilidade do uso de redução de danos;
- Estratégias de adiamento do engajamento na ação de autolesão 
não suicida;
- Ferramentas para manejo de estado emocional;
- Substituição por possibilidades mais seguras (atividade física, 
música, escrever, desenhar ou outra atividade de predileção do 
adolescente);
-  Cuidados das lesões e pedido de ajuda;
- Compreensão de recaídas e fortalecimento de autoeficácia;

Saúde mental e bem-estar digital. - Promoção de atividades relacionadas a bem-estar digital 
contextualizadas a necessidade do adolescente e família;

E quaisquer outras dúvidas ou necessidades 
identificadas com o adolescente.

- Construção de respeito e confiança para que o adolescente e 
familiares possam apresentar necessidades. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021)
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Existem ferramentas gratuitas disponíveis que podem ser agregadas ao cuidado do ado-
lescente com autolesão não suicida (Quadro 05). É importante que todas as ferramentas sejam 
utilizadas conforme necessidade do adolescente, dentro do planejamento de cuidado e adap-
tadas de acordo com o contexto e predileções do adolescente (música, filmes, animes, serious 
games, entre outros). Enfatizamos a necessidade de aprofundamento dessas estratégias para 
utilização segura no acompanhamento de adolescentes.   

Quadro 05: Exemplos de Ferramentas disponíveis para a assistência e prevenção da auto-
lesão não suicida na adolescência. 

Ferramenta Descrição Onde achar
Plano de Gestão de Crises (SILVA et 
al., 2019) 

Colabora com o autoconhecimento, detecção 
precoce de crises, busca de ajuda, promoção do 
bem-estar, cuidado, segurança e suporte. 

https://inspiracao-leps.com.br/
plano-de-gestao-de-crises/ 

(Re) Pensando Saúde Mental    
(SILVA et al., 2020) 

Contribui na reflexão sobre saúde mental, 
cuidado atual, possibilidades de manter ou 
melhorar os cuidados.

https://inspiracao-leps.
com.br/cartilhas-e-e-books/
promocao-da-saude-mental-
em-pandemias-e-situacoes-de-
desastres/ 

Luneta das Emoções (NOGUEIRA et 
al., 2020)     

Facilita a identificação e reconhecimento de 
sentimentos e emoções colaborando em bem-
estar e desenvolvimento pessoal.

Resiliência, Gratidão, Esperança 
(SILVA et al., 2020)     

Ferramentas que fortalecem fatores protetivos e 
colaboram para bem-estar e promoção de saúde 
mental.

Resolução de Problemas (PEREIRA 
et al., 2020)    

Colabora na reflexão sobre alternativas 
mais assertivas para lidar com o processo de 
resolução de problemas.

Valorização da Vida na Adolescência: 
Ferramentas vivenciais (BOTTI et 
al., 2018 ) 

E-book com ferramentas vivenciais de 
valorização da vida e prevenção do suicídio na 
adolescência. Tem por objetivo favorecer rede 
de apoio, detecção precoce, promoção de saúde 
mental.

https://issuu.com/
nadjacristianelappannbotti/docs/
ebook_ferramentas_vivenciais 

Uma viagem metafórica: oficinas 
para promoção de saúde mental e 
valorização da vida na adolescência 
(OLIVEIRA & BOTTI, 2018 ) 

E-book com oficinas temáticas relacionadas a 
saga Harry Potter com o objetivo de promover 
saúde mental na adolescência.

https://issuu.com/
nadjacristianelappannbotti/docs/
uma_viagem_metaf_rica/12 

https://inspiracao-leps.com.br/plano-de-gestao-de-crises/
https://inspiracao-leps.com.br/plano-de-gestao-de-crises/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/promocao-da-saude-mental-em-pandemias-e-situacoes-de-desastres/
https://issuu.com/nadjacristianelappannbotti/docs/ebook_ferramentas_vivenciais
https://issuu.com/nadjacristianelappannbotti/docs/ebook_ferramentas_vivenciais
https://issuu.com/nadjacristianelappannbotti/docs/ebook_ferramentas_vivenciais
https://issuu.com/nadjacristianelappannbotti/docs/uma_viagem_metaf_rica/12
https://issuu.com/nadjacristianelappannbotti/docs/uma_viagem_metaf_rica/12
https://issuu.com/nadjacristianelappannbotti/docs/uma_viagem_metaf_rica/12
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Recomendações Gerais sobre 
Pandemia e Saúde Mental (PEREIRA 
et al., 2020 ) 

Recomendações sobre promoção de saúde 
mental em contextos complexos como 
pandemias.

https://inspiracao-leps.
com.br/cartilhas-e-e-books/
recomendacoes-gerais/ 

Dicas de Uso Seguro na 
Internet (SILVA et al., 2020) 

A Internet faz parte do nosso cotidiano e 
colabora em muitas atividades, entretanto, 
precisa ser utilizada de forma segura e 
consciente, para a manutenção do bem-estar e 
promoção da saúde mental.

https://inspiracao-leps.com.br/
cartilhas-e-e-books/dicas-de-
uso-seguro-na-internet/ 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021)

As ações de assistência em Enfermagem dispostas são relacionadas ao contexto da aten-
ção primária. Entretanto destacamos a necessidade da ampliação do cuidado aos dispositivos 
disponíveis. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), através da Portaria nº 3.088, de 23 de 
dezembro de 2011, garante a permanência e circulação de pessoas com transtornos men-
tais na comunidade e serviços. Segundo a Portaria nº 3.088, a Rede de Atenção Psicossocial 
é constituída pela Atenção Básica em Saúde; Atenção Psicossocial Especializada; Atenção 
de Urgência e Emergência; Atenção Residencial de Caráter Transitório; Atenção Hospitalar; 
Estratégias de Desinstitucionalização e Reabilitação Psicossocial.

Na Atenção Psicossocial Especializada, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um 
local de tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais graves e gravíssimos 
em que a severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência em um local para cuidado 
intensivo, comunitário e personalizado (Ministério da Saúde, 2004). 

Nesse contexto, faz-se necessário a integração da Saúde Mental à rotina de práticas da 
Atenção Básica para garantir o cuidado integral ao indivíduo (CAMPOS et al., 2011). Segundo 
o Ministério da Saúde o “apoio matricial constitui um arranjo organizacional que visa outorgar 
suporte técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações 
básicas de saúde para a população” (Ministério de Saúde, 2003). Assim, o matriciamento em 
saúde mental é uma estratégia que surgiu para fazer essa articulação entre os serviços visando 
um cuidado integrado e ampliado à saúde (IGLESIAS & AVELLAR, 2019). 

A equipe de apoio matricial é composta por profissionais do CAPS ou de outro equipamento 
de Saúde Mental que oferecerão apoio nas questões relacionadas à Saúde Mental na Atenção 
Primária à Saúde, através de discussões de casos junto com as equipes, os encontros são 
semanais e em casos de intercorrências ou demandas inesperadas. Em lugares que não pos-
suem esses equipamentos de Saúde Mental é necessária criação de equipes de apoio matricial 
compostas, minimamente, por médico psiquiatra, dois técnicos de nível superior e auxiliares de 
enfermagem (Ministério da Saúde, 2003).

https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/recomendacoes-gerais/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/recomendacoes-gerais/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/recomendacoes-gerais/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/dicas-de-uso-seguro-na-internet/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/dicas-de-uso-seguro-na-internet/
https://inspiracao-leps.com.br/cartilhas-e-e-books/dicas-de-uso-seguro-na-internet/
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Desse modo, o matriciamento é um recurso importante na comunidade, pois constroem 
novas práticas em saúde mental considerando o território em que as pessoas estão inseri-
das através dos encontros realizados entre a equipe especializada com a Atenção Primária 
(HIRDES & SILVA 2014).  Mas para que essa articulação seja efetiva em toda sua potenciali-
dade é necessário o empenho, disponibilidade e compreensão de sua importância por todos 
os envolvidos de todos os níveis, desde gestores até profissionais que atuam nos serviços 
(HIRDES & SILVA., 2014).

5.4 PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DA AUTOLESÃO 
NÃO SUICIDA 

A autolesão não suicida configura um grande problema de saúde pública, com consequên-
cias de risco para a saúde física e psicológica dos indivíduos e também das comunidades onde 
estão inseridos (GUERREIRO & SAMPAIO, 2013). É essencial que ocorram novas pesquisas 
sobre a temática uma vez que a autolesão não suicida é complexa, mostra-se associada à 
psicopatologias e risco de suicídio no futuro. É importante que as ações em saúde realizadas 
para a autolesão não suicida compreendam os significados deste fenômeno para os indivíduos, 
reforçando o fortalecimento do cuidado em diferentes contextos e perspectivas (GUERREIRO 
et al., 2020 ). 

Os olhares para este cuidado em saúde mental precisam ser ampliados, sendo funda-
mental a educação permanente, capacitação profissional e a criação de protocolos e fluxos 
de atendimento intersetorial à ALNS e comportamentos suicidas(GUERREIRO et al., 2020). 
Com conhecimento, é possível proporcionar subsídios para a construção de ações preventivas 
universais e específicas, Políticas Públicas e Programas de Prevenção, bem como promover 
ações na conexão entre escola, setor de saúde (incluindo a atenção primária) e comunidade 
(FONSECA et al., 2018).

A capacitação profissional é uma necessidade emergente, uma vez que existe uma escas-
sez de programas governamentais de qualificação para os profissionais de saúde para atuação 
e manejo em caso de comportamento suicida (ALCÂNTARA et al., 2018). Os profissionais de 
saúde devem ser preparados para aplicar esforços de intervenção preventiva da autolesão 
não suicida, condicionando habilidades de enfrentamento positivo, esperança e o gerencia-
mento funcional das emoções (FONSECA et al., 2018; MARBACK & PELISOLI, 2014). Os 
profissionais precisam identificar, avaliar os riscos e intervir, promovendo a saúde mental de 
forma multidisciplinar, multisetorial e multinível (FONSECA et al., 2018). Ao mesmo tempo, as 
intervenções nos ambientes de atuação profissional devem ser avaliadas de forma cuidadosa e 
com rigor, buscando a melhoria das próprias intervenções (CEPPI & BENVENUTI, 2011). 

Dentre as importantes ações para a promoção em saúde, encontra-se a psicoeducação, 
que ocorre de forma interdisciplinar, inclusive sendo um retorno para a saúde pública e cum-
prindo com o princípio da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS) (LEMES & NETO, 
2017). A psicoeducação, não só sobre a autolesão não suicida mas também na desistigmatiza-



DIRETRIZES NACIONAIS DE ATENÇÃO Á ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL

421

ção em saúde mental é importante para a potencialização dos fatores protetivos, redução dos 
fatores de risco, integralização do cuidado, desenvolvimento da escuta empática e valorização 
da disponibilidade afetiva no cuidado (FUKUMITSU, 2014). Outro importante aliado são os 
grupos de apoio como recurso de acolhimento e entendimento de cada dor como particular e 
única ao mesmo tempo que tem o reconhecimento da dor como coletiva. O processo realizado 
nos grupos de apoio pode abrir muitas possibilidades de escuta, acolhimento e ressignificação 
(KREUZ  & ANTONIASSI, 2020). 

São necessários projetos integrados e multiníveis para a colaboração da identificação pre-
coce, tratamento, fortalecimento das redes de apoio e dos fatores protetivos, assim como o 
cuidado diferenciado de forma a acolher o sofrimento e possibilitar a troca de recursos eficazes 
para o enfrentamento da dor emocional(FUKUMITSU, 2014). 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste material foram descritas características essenciais na assistência em Enfermagem à 
pessoa com autolesão não suicida. Ressalta-se a importância do profissional de Enfermagem 
na identificação, avaliação, acompanhamento de pessoas com autolesão não suicida e no pla-
nejamento de ações preventivas. Destaca-se a necessidade de ampliar o cuidado para a rede 
de apoio (familiares/responsáveis, escolas, organizações sociais, lazer, esporte e cultura, entre 
outros) e a rede de assistência em saúde. Espera-se que esse capítulo possa colaborar na 
capacitação profissional em Enfermagem sobre a autolesão não suicida no intuito de oferecer 
assistência qualificada, desestigmatizadora e com atitudes positivas. 
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26. POSVENÇÃO DO SUICÍDIO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM

 
Angelica Pereira dos Santos Carlos

Gisele Santana Santos
Rita de Cássia Duarte Neves

INTRODUÇÃO

A expressão, comportamento suicida, se refere a uma série de fenômenos vinculados ao 
suicídio, “dos quais os mais relevantes são o suicídio propriamente dito (óbito) e a tentativa 
de suicídio” (BERTOLOTE, SANTOS-MELLO, BOTEGA, 2010). Para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o suicídio é um gesto autodestrutivo, realizado a partir de uma intenção de 
causar a própria morte e com a expectativa para esse desfecho (WHO, 1998).

Estimativas apontam que mais de um milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano, 
estima-se que há uma morte por suicídio a cada 40 segundos e cerca de 75% dos suicídios 
acontecerão em países de baixa e média renda (WHO, 2019).

Na busca de dados no Brasil, a média fica entre 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, mas, 
é válido ressaltar que há uma subestimativa devido à carência de registros adequados e os 
índices muitas vezes apresentados são questionados (WHO, 2014; CONASESM, 2019).

Atualmente o suicídio ocupa a posição de um fenômeno global e é um grande problema de 
saúde pública, estima-se que para cada suicídio consumado de 5 a 10 pessoas são diretamente 
afetadas e o impacto psicológico, social e econômico do suicídio na família e na comunidade é 
imensurável (OMS, 2000; WHO, 2008).

Deste modo tornou-se imprescindível formular estratégias de cuidado ampliado e diversifi-
cado aos sobreviventes, assim o termo posvenção se refere aos sobreviventes por suicídio e 
tem por objetivo auxiliar no lidar com os efeitos relacionados ao sofrimento e a perda, propor-
cionar a redução dos riscos de suicídio e atender às necessidades do sobrevivente que possam 
emergir na elaboração do luto, além de proporcionar maior qualidade de vida e possibilidade 
de prevenção a partir da identificação de reações adversas e complicações do luto vivido 
(SCAVACINI, 2018; ANDRIESSEN, & KRYSINSKA, 2012; SHNEIDMAN, 1973).

Em um estudo foi evidenciado que os enlutados por suicído possui um maior risco de 
desenvolver um luto complicado comparado àqueles enlutados por morte de causas externas, 
isto é, uma dor severa que quantifica o processo do luto sendo intensificada nos sobreviventes 
(ROSTILA, 2014).



26. POSVENÇÃO DO SUICÍDIO: CUIDADOS DE ENFERMAGEM

430

A temática demanda atenção de diversos profissionais, dentre eles, o enfermeiro. Este 
profissional, assim como os sobreviventes, são impactados pela morte auto-infligida e muitas 
vezes precisam de ajuda para lidar com seus sofrimentos e com os sofrimentos daqueles que 
atendem (BOTEGA, 2015)

Considerando a escassez de estudos que visam responder como o profissional lida com 
o pós suicídio, foi o que emergiu o prazer em discorrer tal escrita e assim poder expandir o 
conhecimento e colaborar com a produção cientifica e a prática assistencial.

OBJETIVO

Compreender o comportamento das pessoas que enfrentam as consequências da morte 
por suicídio, e assim ter possibilidade de ofertar uma assistência ao sobrevivente da morte por 
suicidio de maneira eficaz.

METODOLOGIA

As autoras optaram em trabalhar com revisão sistemática, por meio de estudos observacio-
nais retrospectivos, estudos experimentais de recuperação e análise crítica, utilizando artigos 
nacionais e internacionais sobre posvenção em suicídio dos últimos 10 anos, além de revisão 
de documentos oficiais como parecer técnicos e legislações. Tendo como objetivo levantar, 
reunir, avaliar criticamente os resultados de diversos estudos primários, buscando responder a 
pergunta:

O que o profissional de Enfermagem pode oferecer ao sobrevivente da morte por suicidio?

DESENVOLVIMENTO

Segundo National Action Alliance for Suicide Prevention (2015), os remanscentes do suici-
dio, no que se refere a propria pessoa, familia ou comunidade representa uma vasta experiência 
em posvenção: aprendendo, ensinando outras pessoas e advogando em nome do atendimento 
compassivo às necessidades daqueles que ficaram para trás após o suicídio.

Traçando um paralelo com a equipe de Enfermagem e considerando que a prática da assis-
tência de enfermagem requer algumas habilidades especiais, que vão além da formação. É 
essencial o entendimento deste processo junto a equipe.

Considerando o universo dos profissionais de Enfermagem, não podemos deixar de citar leis 
e resoluções básicas, fundamentais e norteadoras para a categoria. De acordo com a Lei 7.498 
de 25 de junho de 1986, o planejamento e a programação da assistência de Enfermagem é de 
responsabilidade do enfermeiro e equipe, segundo o Art. 3º – O planejamento e a programação 
das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e programação de Enfermagem.
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O Enfermeiro, no papel de gestor da equipe de enfermagem necessita adquirir conheci-
mento específico sobre a posvenção ao suicidio e não pode deixar de oferecer treinamento à 
equipe de enfermagem, pois em última instância, esta irá assistir a pessoa e a comunidade com 
qualidade, segurança, ética e humanização.

Portanto, retomando ao texto da Lei 7.948/86, no Art. 11. o Enfermeiro exerce todas as 
atividades de enfermagem, cabendo-lhe:

I – privativamente:

a. direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, 
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;

b. organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxilia-
res nas empresas prestadoras desses serviços;

c. planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistên-
cia de enfermagem;

d. consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem;
e. consulta de enfermagem;
f. prescrição da assistência de enfermagem;
g. cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
h. cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;

II – como integrante da equipe de saúde:

a. participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde;
b. participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;
c. prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 

aprovada pela instituição de saúde;
d. prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral;
e. prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 

assistência de enfermagem;
f. educação visando à melhoria de saúde da população.

Não menos importante, a Resolução Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe 
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem, ressalta que:

Art. 1º O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemá-
tico, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
Enfermagem.

§ 1º – os ambientes de que trata o caput deste artigo referem-se a instituições prestado-
ras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 
saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros.
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§ 2º – quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, 
domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de 
Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de 
Enfermagem.

Art. 2º O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, inter-
dependentes e recorrentes:

I – Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) – processo deliberado, 
sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por 
finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre 
suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.

II – Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diag-
nósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família 
ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem 
a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resul-
tados esperados.

III – Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que se espera alcan-
çar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 
identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

IV – Implementação – realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 
Planejamento de Enfermagem.

V – Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 
alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adapta-
ções nas etapas do Processo de Enfermagem.

O anexo da Resolução Cofen nº 0599/2018, Norma Técnica para Atuação da equipe de 
enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria, por sua vez refere que compete ao Enfermeiro 
Especialista em Saúde Mental e psiquiatria as seguintes competências:

Competências da equipe de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria

As instituições ou unidades prestadoras de serviços de saúde, tanto no âmbito hospitalar, 
na Rede de Atenção Psicossocial e no domicílio, devem contar com um quadro de pessoal de 
enfermagem qualificado e em quantidade que permita atender à demanda de atenção e aos 
requisitos desta Norma Técnica.

A equipe de enfermagem envolvida na atenção à Saúde Mental e Psiquiatria é formada 
por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, que devem executar 
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suas atribuições em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e 
o Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que regulamentam o exercício da Enfermagem 
no país.

Compete ao Enfermeiro:

Compete ao Enfermeiro cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas:

a. Planejamento, coordenação, organização, direção e avaliação do serviço de enfermagem 
nos serviços de saúde mental e psiquiatria;

b. Realizar Processo de Enfermagem por meio da consulta de enfermagem em saúde mental 
com o objetivo de viabilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem;

c. Prescrever cuidados de enfermagem voltados à saúde do indivíduo em sofrimento mental;
d. Utilizar modelos teóricos para fundamentar e sistematizar as ações de cuidado de enferma-

gem em saúde mental, por meio do Processo de Enfermagem;
e. Estabelecer relacionamento terapêutico no qual o enfermeiro cuida do usuário no atendi-

mento de suas necessidades;
f. Programar e gerenciar planos de cuidados para usuários com transtornos mentais leves ou 

severos e persistentes;
g. Realizar práticas integrativas e complementares em saúde dentre as ações de cuidado, se 

detentor de formação especializada;
h. Elaborar e participar do desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular dos usuários dos 

serviços em que atua, com a equipe multiprofissional;
i. Realizar atendimento individual e/ou em grupo com os usuários em sofrimento psíquico e 

seus familiares;
j. Conduzir e coordenar grupos terapêuticos;
k. Participar das ações de psicoeducação de usuários, familiares e comunidade;
l. Promover o vínculo terapêutico, escuta atenta e compreensão empática nas ações de 

enfermagem aos usuários e familiares;
m. Participar da equipe multiprofissional na gestão de caso; n) Prescrever medicamentos e 

solicitar exames descritos nos protocolos de saúde pública e/ou rotinas institucionais;
n. Participar dos estudos de caso, discussão e processos de educação permanente na área 

da saúde mental e psiquiatria;
o. Efetuar a referência e contra referência dos usuários;
p. Desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de enfermagem ao usuário do 

serviço de saúde mental e psiquiatria, pautados nesta norma, adequadas às particularida-
des do serviço;

q. Desenvolver ações de treinamento operacional e de educação permanente, de modo a 
garantir a capacitação e atualização da equipe de enfermagem;

r. Promover a vinculação das pessoas em sofrimento/transtornos mentais e com necessi-
dades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de 
atenção no território;
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s. Participar da regulação do acesso aos leitos de acolhimento noturno, com base em critérios 
clínicos, em especial desintoxicação e/ou critérios psicossociais, como a necessidade de 
observação, repouso e proteção, manejo de conflito, dentre outros;

t. Promover ações para o desenvolvimento do processo de reabilitação psicossocial;
u. Efetuar registro escrito, individualizado e sistemático, no prontuário, contendo os dados 

relevantes da permanência do usuário;
v. Aplicar testes e escalas em Saúde Mental que não sejam privativas de outros profissionais.

Além das competências acima descritas para o Enfermeiro:

a. Gerenciamento das unidades de saúde mental e/ou psiquiatria;
b. Estabelecer o relacionamento terapêutico como base no processo de cuidar em saúde 

mental, fundamentado em teorias de enfermagem que subsidiam a interação com o usuário 
de forma sistemática e planejada;

c. Prestar apoio matricial às equipes de saúde e outras áreas, quanto ao acompanhamento e 
cuidado em saúde mental, álcool e outras drogas;

d. Conduzir e coordenar grupos terapêuticos.
e. Revendo as diretrizes legais da Enfermagem com foco no entendimento do termo posven-

ção - como reduzir o risco e promover ações após uma morte suicida - se tornou premente 
a construção de processos de trabalho e de educação para o Enfermeiro e a equipe de 
Enfermagem.

Como resultado as autoras deverão buscar sedimentar por meio de evidencias científica a 
descrição das praticas de trabalho, estratégias de cuidado ampliado e de processos de trabalho 
que atendam as definições atuais de posvenção em suicídio nas diversas areas de abrangência.
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