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RESUMO 
 

ELIAS, Andréa Damiana da Silva. Cuidado de Enfermagem ao Paciente Psiquiátrico 

em Situação de Emergência Geral: Real e Imaginário. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.  

  

Historicamente fazia-se a divisão: hospital geral para os doentes do corpo e hospício para 

os doentes da mente. Nesse estudo nos preocupamos em pensar o cuidado dirigido ao 

paciente psiquiátrico no âmbito do hospital geral, mais especificamente o setor de 

emergência. O Ministério da Saúde (2011) afirma haver um déficit no que tange ao número 

de leitos qualificados para a atenção à saúde mental em hospitais gerais e que os 

profissionais apresentam dificuldades na realização da interface saúde geral/saúde mental. 

O objeto do presente estudo é o cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico 

em situação de emergência geral. São desenvolvidas as seguintes questões de estudo: 

Como é o cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico em situação de 

emergência geral?  Os enfermeiros da emergência atuam na perspectiva da Reforma 

Psiquiátrica? Na emergência há distinção nos cuidados de enfermagem dirigidos ao 

paciente psiquiátrico em relação aos demais? O objetivo geral é conhecer os fatores que 

influenciam o cuidado prestado pelo enfermeiro de emergência ao paciente psiquiátrico. E 

os objetivos específicos: descrever o perfil dos enfermeiros-sujeitos do estudo; comparar 

os cuidados prestados pelos enfermeiros de emergência aos pacientes psiquiátricos e não 

psiquiátricos, na mesma condição clínica; analisar o imaginário dos enfermeiros acerca do 

cuidado ao paciente psiquiátrico em emergência geral e construir material educativo para 

implantação de ações do enfermeiro na emergência geral, baseado nos princípios da 

Reforma Psiquiátrica. Método: Pesquisa qualitativa de inspiração Sociopoética e baseada 

na Imaginação Criativa. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas de 

caracterização dos sujeitos, observação participante e grupo-pesquisador. Os sujeitos foram 

15 enfermeiros de um hospital de emergência geral do município do Rio de Janeiro. O 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do Rio de Janeiro cumprindo a resolução nº 196/96 (CNS), e aprovado 

segundo protocolo n
o
 10/11 CAAE n

o
: 0268.0.314.000-11. Os resultados apontam a 

passividade, o desconhecimento, o medo e as condições de trabalho como elementos que 

influenciam no cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico em situação de 

emergência. Apresentam um perfil de enfermeiros generalistas, influenciados pelo estigma 

da loucura, que descrevem suas motivações para o cuidado do paciente psiquiátrico através 

de sentimentos como compaixão e obrigação.  Conclui-se que a utilização da técnica do 

Imaginário Criativo permitiu uma aproximação dos enfermeiros-sujeitos do estudo com o 

tema de forma sensível, mesmo quando impregnados de preconceito e medo da loucura. 

Embora numa inserção temporal caracterizada pela Reforma Psiquiátrica, os conceitos e 

intervenções dos enfermeiros frente ao paciente psiquiátrico ainda se dão de forma a não 

percebê-los numa relação de troca e respeito pelas suas subjetividades. O estudo apresenta 

como produto final um guia de orientação baseado nos princípios da Reforma Psiquiátrica 

para implantação de ações de enfermagem dirigidas ao paciente psiquiátrico em situação 

de emergência geral.  

 

Palavras-chave: Enfermagem psiquiátrica, Cuidados de enfermagem, Emergências. 

 



 

ABSTRACT 
 

ELIAS, Andréa Damiana da Silva. Nursing care for the Psychiatric Patient in a 

General Emergency Setting: Real and Imaginary. Dissertation ( Professional Masters in 

Nursing Assistance) – Nursing School Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2012.  

  

Historically, there used to be the following split: a general hospital for the physically ill, 

and a mental institution for those who were mentally ill. In this study we are concerned 

with the care given to the psychiatric patient in the ambit of the general hospital, and more 

specifically in the emergency department. The Health Ministry (2011) confirmed that there 

is a deficit with regards to the number of beds in general hospitals suitable for hosting 

patients from the mental health sector, and that professionals present a level of difficulty 

when performing on the interface general health/mental health. The object of the present 

study is the care given by the nurse to the psychiatric patient in a general emergency 

setting. The following research questions have been posed: What kind of care is given by 

the nurse to the psychiatric patient in a general emergency setting? Do emergency nurses 

perform according to the orientations established by the Psychiatric Reform? In emergency 

settings are there differences with regards to the nursing care given to psychiatric patients 

as compared to that given to other patients? The main objective is to apprehend the factors 

that influence the care given to the psychiatric patient by the emergency nurse, while the 

specific objectives are to outline the profile of the subject-nurses of this study; to compare 

the care given to psychiatric and non- psychiatric patients under the same clinical condition 

by emergency nurses; to analyse the imaginary of the nurses with regards to the care of 

psychiatric patients in general emergency settings, and to create educational material for 

the implementation of actions with the general emergency nurse in mind based on the 

principles of the Psychiatric Reform. Methodology: Qualitative research inspired by 

Sociopoetics and based on Creative Imagination. Data were produced by means of 

interviews for subject characterization, participative observation and researcher-group. The 

subjects were 15 nurses of a general emergency hospital in the municipality of Rio de 

Janeiro. The project was submitted to the Research Ethical Committee of the Municipal 

Secretary for Health and Civil Defence in Rio de Janeiro according to resolution 196/96 

(CNS), and approved as established on protocol 10/11 CAAE - 0268.0.314.000-11. The 

results point to passivity, lack of information, fear, and working conditions as the main 

elements that influence the care given to the psychiatric patient by the nurse in an 

emergency setting. Results also indicate a profile of generalist nurses, under the influence 

of stigmatised perceptions of insanity, who describe their motivation when caring for the 

psychiatric patient as being guided by feelings such as compassion and obligation. The 

conclusion is that the deployment of the Creative Imaginary technique has contributed 

towards bringing the subject-nurses in this study closer to the theme in a more sensitive 

manner, even if the overall attitudes are impregnated with prejudice and fear of insanity. 

Despite the fact that the temporal insertion is that of the Psychiatric Reform, concepts and 

interventions of nurses with regards to the psychiatric patient are still within a framing 

where the latter is not perceived as part of a relationship with exchanges and respect for 

each other’s subjectivities. This study shall present as its final product an orientation guide 

based on the principles of the Psychiatric Reform, with the purpose of implementing 

actions regarding nursing care of psychiatric patients in situations of general emergency. 

Key words: Psychiatric nursing, Nursing Care, Emergencies. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

 

A inquietação pelo estudo a ser apresentado emergiu ao longo da minha trajetória e 

prática profissional como enfermeira lotada numa unidade de emergência geral do 

município do Rio de Janeiro. Destaca-se que, a condição de enfermeira especialista em 

Saúde Mental serviu como fomento à inquietude e ao desejo de investigar a abordagem 

realizada pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico nesse cenário. 

Vale salientar que, nesta pesquisa optamos pelo termo paciente psiquiátrico por 

acreditarmos que seja o mais reconhecido entre os sujeitos desse estudo, enfermeiros de 

uma emergência geral, que não são profissionais da área da Saúde Mental (SM). A redação 

do texto na primeira pessoa do plural foi outra opção, visto tratar de um trabalho mútuo, 

construído coletivamente entre orientanda, orientadora, co-orientadora e sujeitos da 

pesquisa. Contudo, somente na introdução, na qual pedi licença para os colaboradores da 

pesquisa supracitados, o texto foi redigido na primeira pessoa do singular, por se tratar do 

caminho pessoal, acadêmico e profissional que me fez querer realizar o mestrado 

profissional em enfermagem assistencial. 

De forma a contextualizar a trajetória que me impulsionou a pesquisar na área de 

psiquiatria em hospital geral e na emergência, no que tange a história dos hospitais, antes 

da Reforma Psiquiátrica (RP) fazia-se a seguinte divisão: o hospital geral, para doentes do 

corpo, e o hospício, para os da mente
(1,2)

. Com a RP, ampliou-se a ênfase na possibilidade 

de os pacientes com transtorno mental receberem tratamento para as necessidades físicas e 

psíquicas no mesmo espaço e pela mesma equipe
(2)

, ou seja, no hospital geral. 

Porém, constata-se a tendência dos profissionais de saúde de hospitais gerais se 

voltarem ao atendimento das necessidades físicas. Assim, deixam em segundo plano, com 

pouca atenção, ou mesmo, em casos mais extremos não abordam os aspectos psíquicos e 

emocionais do paciente durante o atendimento
(3)

.  

No que tange a equipe de enfermagem, diz-se que não se sente à vontade no 

cuidado às pessoas em sofrimento mental, devido à falta de qualificação ou por sua 

formação ter sido focada exclusivamente no modelo manicomial
(4)

. 

É certo que existem muitos estudos sobre o tema em questão, a assistência/cuidado 

de enfermagem ao paciente psiquiátrico, mas ainda com muitas lacunas, uma vez que a RP, 

mesmo após três décadas de seu estopim no Brasil, representa um processo em construção, 
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e ainda não está totalmente consolidada.   

A partir do meu agir cotidiano, observei que os portadores de sofrimento psíquico, 

recebem no setor de emergência, uma atenção semelhante a das pessoas socialmente 

estigmatizadas. Embora seja uma norma ético-profissional não fazer distinção de pessoas 

no atendimento em saúde, indaguei-me se de fato, isso acontece no mundo, no Brasil, no 

Rio de Janeiro, e se isso está acontecendo no meu local de trabalho, na emergência de um 

hospital geral. Questionei-me ainda se o cuidado se dá com o mesmo zelo aos pacientes 

psiquiátricos e não psiquiátricos. E, senão por quais motivos há distinção?  

A aproximação com a SM e Psiquiatria se deu ainda na graduação em enfermagem, 

findada em 2000, na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde tive a possibilidade de 

associar a teoria à prática durante o estágio curricular em um Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS). Ainda no decorrer da minha trajetória acadêmica, no momento 

supracitado no CAPS, desencadeou o interesse pela área, e em seguida pude participar do 

programa de monitoria da disciplina de saúde mental, além de poder desenvolver projetos 

afins e me aproximar mais da área. Tal aproximação culminou com minha especialização 

nos moldes de residência em Psiquiatria e SM pela Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO), realizada entre 2001 e 2003.  

Aprendi na graduação que toda pesquisa merecia ter um problema que emergisse de 

uma inquietação, e minha atuação profissional na emergência, desde o ano de 2004, vem 

promovendo algumas reflexões e questionamentos principalmente no que tange a maneira 

como os profissionais de saúde, especificamente os enfermeiros, percebem e lidam com os 

estigmatizados.  

Ao falar dos estigmatizados penso nos moradores de rua, nos indigentes, nos 

dependentes químicos, nos suicidas, nos agressores e nos pacientes psiquiátricos. Enquanto 

enfermeiros aprendemos que devemos cuidar do outro sem realização de julgamentos, mas 

será que conseguimos?  

Diante do contexto ora exposto, esta pesquisa tem como objeto o cuidado prestado 

pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico em emergência geral.  Abordará especificamente a 

relação do enfermeiro de emergência geral com essa clientela. Por oportuno, é importante 

destacar que, essa clientela são sujeitos que ao apresentarem atos inconsequentes passam a 

ser vistos pelos enfermeiros com um teor de periculosidade.  

Decerto que alguns comportamentos associados aos transtornos psíquicos geram 
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agressividade e inquietação, não pretendemos negar a importância, por exemplo, de uma 

contenção mecânica como mecanismo de segurança, para o paciente e para o profissional 

de saúde. Porém, como é que os enfermeiros lidam com isso? Qual o imaginário social da 

loucura para os enfermeiros hoje, século XXI? 

A emergência de um hospital geral recebe diariamente casos distintos, desde o 

sujeito que sentiu uma precordialgia, a vítima de colisão, aquele que sofreu queda da 

própria altura ou o que ingeriu drogas em demasia. Mas, não deve ser esquecido que, 

dentre todos os exemplos expostos, podemos ter associado o transtorno psíquico. E, me 

pergunto: como a equipe lida com esses pacientes? 

Vale salientar e ratificar que, embora questionemos como seja o lidar da equipe, 

trataremos nesse estudo de analisar exclusivamente o enfermeiro.  

Frisa-se ainda que, esta pesquisa está em consonância com a política pública 

brasileira de saúde mental, assim como, com o Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, 

ela está inserida na linha de pesquisa “O contexto do cuidar em saúde”, e no Núcleo de 

Pesquisas: Ensino, Criatividade e Cuidado em Saúde e Enfermagem, ambos da UFF.  

Sabemos que atualmente, após a RP, o governo brasileiro tem como objetivo 

reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos e expandir a rede extra-hospitalar, com 

criação de CAPS, Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em 

Hospitais Gerais (UPHG), dentre outros. Contamos ainda com o Programa Nacional de 

Avaliação dos Serviços Hospitalares-PNASH/Psiquiatria, que visa avaliar continuamente 

todos os hospitais psiquiátricos. Para tal, a política de SM deve estar inserida no SUS, pois 

o princípio da equidade deve ser o pilar dessa construção.   

O SUS é um sistema público e universal baseado nos princípios da equidade, 

integralidade da atenção e controle social. Ele é executado nos estados, municípios e em 

cada unidade de saúde através de uma atenção de qualidade e humanizada
(5)

.  

A busca pela diminuição de desigualdades e de justiça social é o direcionamento da 

prática atual desenvolvida pela RP. Partindo da premissa da equidade, pode-se afirmar que 

não cabe numa unidade de saúde discriminação da equipe frente ao paciente psiquiátrico. 

Isso não significa que todos mereçam o mesmo tratamento, pois para se ter equidade deve-

se conhecer as diferenças e reconhecer a necessidade de tratar desigualmente os desiguais. 

Nesse sentido, se o paciente psiquiátrico exige uma escuta mais sensível, um olhar 

diferenciado, uma assistência criativa, mesmo que na emergência, significa trabalhar a 
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equidade. Até porque, equidade implica diminuir as diferenças evitáveis e injustas ao 

mínimo possível, receber atenção em função da necessidade 
(5)

.  

Todas as vezes que conversei com a equipe e outros colegas enfermeiros sobre o 

agir com a clientela psiquiátrica, foi a partir de uma vivência coletiva ou de uma questão 

mais teórica. Tal conversa, tinha como objetivo em linhas gerais a busca por um maior 

equilíbrio na nossa prática, uma tentativa de sensibilização ao cuidado dos pacientes 

psiquiátricos.    

Acredito que por vezes a situação de emergência tende a iludir o profissional de 

saúde que ele detenha o poder sobre a vida do outro, não havendo uma troca, não 

valorizando o diálogo imprescindível para uma assistência de qualidade e à luz da RP. 

Destaca-se que, antes de iniciar tal pesquisa minha maior contribuição para uma 

assistência de enfermagem de acordo com a política atual vinha acontecendo no nível da 

docência, na condição de professora auxiliar de uma universidade privada no município do 

Rio de Janeiro. Como docente, tenho tido a oportunidade de apresentar aos alunos os 

princípios da desisntitucionalização da loucura, os cuidados voltados para valorização do 

sujeito, o desenvolvimento de uma escuta sensível e da disponibilidade de buscar perceber 

o outro na sua essência, não o marginalizando por uma construção delirante ou um ato 

impulsivo.  

A crença de que quanto mais pessoas pensarem sobre essa iniquidade entre a 

suposta “sanidade e loucura”, sofrerem um estranhamento e propuserem mudanças, é um 

dos fatores que motiva a realização desse estudo.  Ademais, focar a emergência, que é a 

porta de entrada de situações graves, que exige do profissional atitude imediata, acolhendo 

dentre outros o paciente psiquiátrico, também é uma motivação para a pesquisa. 

O enfermeiro que atua em emergência precisa saber o que fazer frente a um 

paciente com dor precordial, assim como frente a um grande traumatizado, ou uma 

intoxicação exógena, isso é um fato. Mas, e o atendimento ao psicótico nessas mesmas 

condições? Se a expressão de uma dor precordial vier de forma delirante? Se não houver 

aceitação do protocolo de trauma? Se ao invés de colaborar com o ambiente terapêutico o 

paciente psicótico gritar e agredir verbalmente o profissional? O enfermeiro atuante em 

emergência está preparado para lidar com isso? O que orienta a abordagem do enfermeiro 

ao paciente psiquiátrico hoje, século XXI?  

Sabemos de inúmeros avanços na Enfermagem, ampliação da Sistematização da 
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Assistência, implementação de prontuários eletrônicos, diagnósticos de enfermagem 

pautados em NANDA e CIPE, mas, e com a psiquiatria? Quais os avanços da enfermagem 

no lidar com o paciente psiquiátrico?  

Os enfermeiros lotados nessa emergência estão contribuindo e próximos ao 

paradigma da Reforma Psiquiátrica? Qual o nível de conhecimento que tais enfermeiros 

têm dos princípios assistenciais oriundos da Reforma? Qual a percepção que fazem dela? 

Fizeram algum movimento pessoal para se aprimorarem e se apropriarem desse 

conhecimento? O quanto tiveram de interesse pela inserção do paciente psiquiátrico num 

setor onde era restrito e exclusivo aos ditos “sãos”?  

Muitas vezes percebi a rotina relativa ao trauma não sendo realizada porque o 

paciente psiquiátrico manifestou não querer, assim como a recusa alimentar ou a realização 

de procedimentos simples como coleta de sangue. Porém, aceitar todas as recusas do 

paciente não representa tratamento humanizado, uma vez que em momentos de crise, o 

paciente não consegue responder pelos seus atos.  

O Ministério da Saúde afirma que apesar de todas as medidas tomadas, a expansão 

do número de leitos qualificados para a atenção à saúde mental em Hospitais Gerais foi 

muito pequena nos últimos quatro anos (2007-2010), e que o ano de 2010 encerrou com 

3.371 leitos de psiquiatria em hospitais gerais em todo o país
(6)

.   

Diz ainda que, os Hospitais Gerais, por trabalharem na lógica de especialidades 

clínicas, apresentam muitas barreiras para realizar a interface com a comunidade e a 

articulação com a rede de saúde mental e os territórios
(6)

, o que evidencia a relevância 

desse estudo.  

Diante deste contexto, como é o cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente 

psiquiátrico em situação de emergência geral?  Os enfermeiros da emergência atuam na 

perspectiva da Reforma Psiquiátrica? Na emergência há distinção nos cuidados de 

enfermagem dirigidos ao paciente psiquiátrico em relação aos demais? Essas são as 

questões que norteiam esse estudo. O problema dessa pesquisa é especificamente: como 

é o cuidado do enfermeiro ao paciente psiquiátrico em situação de emergência geral?  

O pressuposto é que as mudanças ocorridas nas últimas décadas na Psiquiatria, em 

especial acerca da inserção de tais pacientes no contexto social, ainda exijam do 

enfermeiro atuante em emergência geral uma aproximação maior com os princípios da RP 

e um preparo emocional para lidar com a loucura. 
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Deste modo, evidencia-se a necessidade de uma política de educação permanente 

(EP) para tal.  

Supondo que os enfermeiros atendam de forma distinta o paciente psiquiátrico e 

que o imaginário social da loucura influencie diretamente nessa prática assistencial 

desigual, surge o objetivo geral dessa pesquisa que é: 

 Conhecer as motivações que influenciam no cuidado prestado pelo 

enfermeiro ao paciente psiquiátrico.  

Os objetivos específicos são: 

 Descrever o perfil dos enfermeiros-sujeitos do estudo; 

  Comparar os cuidados prestados pelos enfermeiros de emergência aos 

pacientes psiquiátricos e não psiquiátricos, na mesma condição clínica; 

  Analisar o imaginário dos enfermeiros acerca do cuidado ao paciente 

psiquiátrico em emergência geral; e  

 Construir material educativo para implantação de ações do enfermeiro na 

emergência geral, baseado nos princípios da RP. 

 

Vale salientar que, uma multireferencialidade teórica constrói os pilares dessa 

pesquisa, sendo eles a RP, o Estigma e o Imaginário, e como referencial metodológico a 

triangulação de dados. A Sociopoética e a Imaginação Criativa são as abordagens 

metodológicas que inspiram o processo de produção e análise dos dados.  

Cabe ressaltar que, o produto proposto visa contribuir para inserção do tema nos 

projetos de EP em emergências gerais do município do Rio de Janeiro. Esperamos que a 

teoria de Jean Watson, assim como contribuiu para a construção do problema investigado, 

subsidie todo o direcionamento dessa pesquisa. 
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2- REFERÊNCIAS TEÓRICAS 
 

 

2.1 – Cuidado em Enfermagem 

 

Para explicar o cuidado nos apropriamos de uma fábula-mito:  

 
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma 

ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 

contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse 

espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar 

um nome à criatura que havia moldado Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse 
imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, 

a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, 

material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De 

comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a 

seguinte decisão que pareceu justa:  

Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião 

da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também 

de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi 

quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela 

viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido 

eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra 

fértil(7:46). 
 

De acordo com essa fábula o cuidado se faz presente desde os primórdios da 

história da humanidade, antecedendo a gênese da Enfermagem, como se pode comprovar 

com Waldow (1999) ao dizer que: o cuidar sempre esteve presente na história humana. A 

enfermagem nasce depois, começa a tomar forma e adquire o status de uma ocupação 

distinta, com a formação do seu ensino feita por Florence Nigthingale
(8)

.
 

O cuidado nasce de um interesse, de uma responsabilidade, de uma preocupação, de 

um afeto, o qual, em geral, implicitamente inclui o maternar e o educar que, por sua vez, 

implicam ajudar a crescer
(8)

. 
 

A história conta que nas civilizações antigas, as práticas médicas incluíam muitas 

das atividades que hoje são realizadas pela enfermagem. Em algumas delas eram ações 

restritas aos homens, como na China e Grécia, e em outras, delegadas às mulheres, como 

no Egito e Roma. E entendia-se por cuidado atividades como cozinhar, massagear, banhar, 

além de auxiliar a deambular e limpar as feridas. Atributos como humildade, paciência, 

docilidade e obediência eram necessários. As diaconisas, as viúvas e as virgens ficaram 

conhecidas pelas atividades cristãs no fornecimento de alimento, abrigo, dinheiro e 

cuidado a doentes
(8)

. 
 

Chama a atenção na história que quando as pessoas não eram religiosas, para que 



8 

 

pudessem se tornar pessoas cuidadoras, deveriam fazer voto de castidade. Aqueles que 

tinham bens costumavam usar suas propriedades para abrigar os doentes, não havendo 

preocupação com a cura de enfermidades
(8)

. 
 

Após Cristo, o cuidado caracterizou-se por seu sentido religioso de prestar ajuda, 

caridade e de oferecer apoio espiritual, prestado aos pobres e aos doentes, oferecido pelas 

pessoas que se dispunham a cuidar no sentido de fortalecer a fé e de obter a salvação da 

alma
(8)

. 
 

Em fases diferentes da história o cuidado esteve sob as ordens das religiosas, dos 

militares, e dos profissionais de enfermagem. Vale ressaltar o período negro, 1550- 1850, o 

qual os hospitais necessitavam de pessoas para prestar cuidado aos doentes, pois religiosos 

haviam sido expulsos. Data do século XIX o primeiro movimento da igreja para recuperar 

a enfermagem, onde diaconisas recebiam treinamento e prestavam serviço sem pagamento 

já que trabalhavam para Cristo. Florence recebeu orientações das religiosas nesse 

movimento e na Inglaterra inspirou a reforma dos hospitais
(8)

. 
 

Essa questão caritativa é algo que ainda hoje é confundida com o cuidado, como se 

o ser enfermeira fosse um sacerdócio. Muitos esperam da enfermeira um cuidado 

incondicional, empático, honesto, sincero, eficaz, terapêutico, dentre outras qualidades, 

sem que a mesma possa ser remunerada por isso. Deve-se cuidar por amor. 

Não discordamos do quão importante seja o amor em nossas vidas, em nossas 

atitudes pessoais e profissionais, mas lembramos que a enfermagem é um ofício, e como 

tal, requer gratificação salarial adequada.  

A enfermagem é uma ciência humana, de pessoas e de experiências, voltada ao 

cuidado dos seres humanos, cujo campo de conhecimento, fundamentações e práticas 

abrange desde o estado de saúde até os estados de doença e é mediado por transações 

pessoais, profissionais, científicas, estéticas, éticas e políticas
(9)

. 
 

Entendemos que temos como meta o cuidado, sejam através de ações de promoção 

da saúde, preventivas, educativas, curativas e/ou de reabilitação. Inferimos o ato de cuidar 

por meio de aspectos relacionados à preservação, conservação e manutenção da vida.  

Mas para que esse cuidado seja terapêutico um conjunto de ações deve ser 

considerado. Florence afirmava que condições sanitárias e de arquitetura deficientes e uma 

organização administrativa falha, muitas vezes tornam a prática da enfermagem 

impossível
(8)

. 
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Sobre a Enfermagem no Brasil, sabe-se que há alguns modelos para fundamentar 

sua prática, mas o cuidado humano pode ser considerado a base fundamental, 

acompanhado de aspectos técnico e científico, assim como estético e ético. Sua trajetória 

sempre esteve associada ao termo assistir, significando estar por perto de alguém que 

necessite de ajuda, ou ao cuidado, afeição, zelo, responsabilidade e preocupação
(8)

. 
 

Contudo, sabe-se que com a idolatria pela técnica, a enfermagem tornou-se bastante 

eficiente, porém menos humana. Atividades relativas ao tratamento e a cura deixaram o 

cuidado humano menos visível. A partir das décadas de 1960 e 1970, várias tentativas são 

realizadas por lideranças na enfermagem mundial no sentido de humanizar o cuidado, a 

busca pela identidade através do status de ciência
(8)

. 
 

Ressaltamos nessa busca pela humanização o paradigma do cuidado holístico, que 

significa todo, inteiro, integral, totalidade e realidade. Sendo uma busca pela não 

fragmentação dos saberes, que dissocia o ser humano e consequentemente o cuidado.  

A enfermagem é uma profissão que lida com o ser humano, interage com ele e 

requer o conhecimento de sua natureza física, social, psicológica e suas aspirações 

espirituais
(8)

. 
 

Para lidar com o ser humano é necessário que o compreendamos como um todo, 

inserido num contexto de vida, com uma história, hábitos e costumes. Assim, pensamos 

que as situações que acontecem no cenário desse estudo, a emergência de um hospital 

geral, dizem respeito a sujeitos nessa totalidade e que merecem receber o cuidado no seu 

sentido mais genuíno.  

Ser enfermeira, afirma Florence, é executar o trabalho conforme seu próprio e 

elevado conceito do que é certo e o melhor para o doente, não apenas para cumprir ordens, 

mas para sua própria satisfação. Porque, se a enfermeira não o fizer para sua satisfação 

pessoal, de nada adiantará ensiná-la e dizer-lhe que o faça, pois, por melhor que ela 

execute suas tarefas, agirá sempre no seu próprio interesse e não no interesse do 

paciente
(10)

.  

Então, para que o cuidado seja efetivo, precisa estar direcionado ao paciente. O 

enfermeiro precisa assumir a utilização do próprio corpo como instrumento de cuidado. 

Seja assistir ou cuidar, compreender que a enfermagem garante suas atividades a partir do 

próprio corpo. Comunica-se verbalmente ou de forma não-verbal, se expressa com o olhar, 

com gestos e toque. Uma prática difícil de ser exercitada, porém imprescindível.   
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  2.1.1– O cuidado na Emergência  

 

 

A história do atendimento às emergências e urgências no mundo é retratada desde o 

período das grandes guerras, mais precisamente no século XVIII, época em que os 

soldados feridos em campo de batalha eram atendidos no local da ocorrência ou 

transportados em carroças, para serem atendidos por médicos, longe dos conflitos
(11)

. 
 

Em 1893 houve no Brasil a aprovação de uma lei, pelo Senado da República, que 

pretendia estabelecer o socorro médico de urgência na via pública, no Rio de Janeiro, que 

era a capital do país
(12)

. 
 

A ideia do atendimento de emergência então, desde seus primeiros registros, refere-

se à situação que exige atitude imediata, seja no local do ocorrido ou após 

encaminhamento para outro setor.  

Deste modo, para que ações possam ser traçadas prontamente, avaliações precisas 

necessitam ser realizadas, demandando do enfermeiro domínio do conteúdo teórico e 

atitude, inclusive frente ao inusitado.  

Pensamos no inusitado pelo fato de que, tomando, por exemplo, os grandes 

traumas, a sintomatologia apresentada por sujeitos atropelados, mesmo que todos fraturem 

o mesmo membro, não será igual, hão de ter aqueles que apresentarão respostas ainda não 

descritas na literatura e tão pouco pensadas pelo enfermeiro. E ainda assim, frente ao 

inesperado, o enfermeiro deverá ter uma intervenção terapêutica.  

O papel do enfermeiro na unidade de emergência consiste em obter a história do 

paciente, fazer exame físico, executar tratamento, aconselhando e ensinando a manutenção 

da saúde e orientando os enfermos para uma continuidade do tratamento e medidas 

vitais
(13)

. 
 

Assim, de acordo com este contexto, como se dá o cuidado de enfermagem em 

emergência? Quais os aspectos valorizados pelos enfermeiros nesse cuidado?  

A pesquisa adquire sua importância a partir do contexto em que está situada, 

especificamente a partir de seu contexto teórico
(14)

, buscamos então em Watson o aporte 

teórico para falarmos desse cuidado em emergência.
 

A teoria de Jean Watson sugere que cada enfermeira precisa voltar-se para o 

interior, para encarar suas próprias indagações existenciais antes de conseguir ajudar outras 

pessoas a enfrentar a difícil situação humana. Tem como foco dez fatores de cuidado, que 
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derivam de uma perspectiva humanista, combinada com uma base de conhecimentos 

científicos
(14)

. 
 

A apropriação da teoria de Watson pode ajudar a subsidiar uma assistência mais 

humana, e incitar o não contentamento com atitudes meramente técnicas e frias, a 

problematização do que de fato seja o cuidado de enfermagem em emergência, em especial 

com os pacientes psiquiátricos.  

Os fatores de cuidados propostos por Jean Watson são: 1-A formação de um 

sistema de valores humanista-altruísta; 2-A instilação de fé-esperança; 3-O cultivo da 

sensibilidade ao próprio self e ao das demais pessoas; 4-O desenvolvimento de uma 

relação de ajuda-confiança; 5-A promoção e a aceitação da expressão de sentimentos 

positivos e negativos; 6-O uso sistemático do método científico de solução de problemas 

para a tomada de decisão; 7-A promoção e a aceitação do ensino aprendizagem 

interpessoal; 8-A provisão de um ambiente de apoio, proteção e/ou de neutralização 

mental, física, sociocultural e espiritual; 9-Assistência com a gratificação das necessidades 

humanas; 10-A permissão de forças existenciais-fenomenológicas
(14)

.  

Os dez fatores enunciam uma preocupação com o interior do sujeito, com a 

formação de um sujeito digno, que se preocupe com o próximo. Que não se limite ao 

próprio ego, que seja capaz de pensar nas trocas, de perceber o outro. Que faça uma 

imersão tão profunda em si mesmo, chegando a uma ligação com o espírito, que conduz a 

um  universo mais amplo.  

Assim, a relação transpessoal sustenta o cuidado, valoriza o toque, as relações 

autênticas do cuidar, promove a intencionalidade do ser enfermeiro. Sustenta que o foco é 

o sujeito, e não a patologia.  

Refletindo sobre tais fatores entendemos que o enfermeiro antes de traçar um plano 

assistencial precisa se conhecer e saber seus limites, que à medida que aumenta o 

autoconhecimento há consequentemente um estreitamento na relação paciente/ enfermeiro, 

fortalecendo a relação de ajuda e confiança, e minimizando danos a ambos. Que a 

valorização das experiências incorporadas ao longo da vida podem nos permitir uma escuta 

diferenciada, e somente através do desenvolvimento dos nossos próprios sentimentos que 

podemos interagir com o outro.  

Perceber a importância da comunicação, o estabelecimento de harmonia e cuidado, 

compreender que os nossos sentimentos alteram os pensamentos e o comportamento. 
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Agregar o poder de cura também na crença, no espiritual, prover um ambiente levando em 

conta a importância da estética, do conforto, da segurança e privacidade, farão total 

diferença na assistência prestada.  

Muitas das situações que conduzem os sujeitos às emergências no nosso país são 

miseráveis, como guerras sociais no tráfico, assaltos, balas perdidas, desabamentos, 

enchentes, acidentes automobilísticos e outros. O retrato de que a educação e o respeito ao 

próximo apresentam desníveis acentuados, pois ao desrespeitarmos o outro, por exemplo, 

podemos gerar situações de risco no trânsito, competir pelo mesmo espaço na via, atropelar 

transeuntes, e ao não sermos educados, podemos promover divergências desnecessárias, 

como desrespeitar a crença do outro. 

E vale ressaltar que, as situações supracitadas atingem também os enfermeiros seja 

direta ou indiretamente, pois mesmo que não tenhamos adentrado numa emergência por 

uma dessas situações, as notícias nos jornais podem alterar nosso ser e induzir atitudes 

insensíveis.  

Pensar o psicossocial. Valorizar o autoconhecimento. Induzir a fé quando nada mais 

restar. Acreditamos que ainda hoje, século XXI, se configura um grande desafio o 

estabelecimento de uma assistência humanizada na emergência.  

Ademais, quando a ciência moderna nada mais tem a oferecer à pessoa, a 

enfermeira pode continuar a utilizar a fé-esperança para oferecer uma sensação de bem-

estar
(14)

. E, assim questiona-se: de que forma os enfermeiros lotados na emergência 

apresentam a fé-esperança como fator de cuidado?  

Na ausência de fatores que estabeleçam os critérios das necessidades humanas, 

pode-se deixar de ter não apenas uma fundamentação hierárquica do cuidado, mas 

principalmente a leitura que as prioridades são individuais. A não valorização dos aspectos 

existenciais-fenomenológicos pode levar a um cuidado onde a necessidade não é do ser 

cuidado e sim do cuidador. Se não compreendemos o outro, não percebemos o valor que é 

dado à vida.  

E, se é através do desenvolvimento dos próprios sentimentos que alguém pode 

interagir com o outro
(14)

, como se dá esse cuidado sem o destaque no cultivo a 

sensibilidade? 

Uma relação de cuidado que valorize o outro como sujeito, que perceba e entenda 

as necessidades do próximo. Acreditamos como Watson, que além do conhecimento 
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científico o enfermeiro precise de sensibilidade. Mais do que ouvir, ter uma escuta 

sensível, mais do que ver, observar o que não está explícito. E assumir esse cuidado numa 

emergência, com situações iminentes de morte, não nos parece fácil.  

Tendemos a nos deparar com um vasto número de protocolos nas emergências, 

como no caso de intoxicação exógena por carbamato, onde se faz a realização padrão de 

lavagem gástrica e uso de carvão ativado, numa precordialgia, faz-se eletrocardiograma e 

monitoramento da freqüência cardíaca, num pico hipertensivo padroniza-se o controle 

rigoroso da pressão arterial. E os pacientes psiquiátricos? E o olhar para o outro como um 

ser humano? 

O aprendizado em psiquiatria proporciona o entendimento que a relação 

enfermeiro/paciente seja a base da enfermagem psiquiátrica, e nessa relação o 

conhecimento é indispensável. Tanto o enfermeiro quanto o paciente precisam se conhecer 

e estabelecer uma relação honesta, uma relação ser – humano versus ser - humano, de 

aprendizado mútuo, de troca.  

Entendemos que por representar a porta de entrada de situações graves, a 

emergência exige do profissional atitude imediata, e para isso requer conhecimento 

específico. O enfermeiro que atua em emergência precisa saber o que fazer frente a um 

paciente com dor precordial, assim como frente a um grande traumatizado, ou uma 

intoxicação exógena, isso é um fato, mas e frente ao paciente psiquiátrico? 

 

 

2.1.2- Breve história da Psiquiatria  

 

 

Politicamente a discussão do tema proposto dar-se-á a luz da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira (RPB), cujo direcionamento caminha para a socialização dos pacientes 

psiquiátricos.   

A história da psiquiatria que antecede a Reforma é uma história que evidencia o 

isolamento e deslocamento do paciente psiquiátrico para distante dos grandes centros 

urbanos. Um retrato efetivo de exclusão e de assistência desumana.  

Um deslocamento que iniciou com o embarque da Nau dos Loucos e que até os dias 

atuais se percebe em algumas clínicas psiquiátricas. Fechado no navio, de onde não se 

escapa, o louco é entregue ao rio de mil braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande 
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incerteza exterior a tudo
(15)

. 

Foucault, em sua primeira fase, da Arqueologia, reconstrói a história da loucura na 

sociedade ocidental, e caracteriza a percepção cultural, que, nos diferentes períodos, se faz 

da relação entre a razão e a não razão. Aproxima- a do onírico, da lepra e das doenças 

venéreas, da incerteza, de um simbolismo gótico, da demência, e de outras tantas figuras.  

A compreensão da história descrita por Foucault é de que o conceito da loucura 

mudou de acordo com o pensamento e as determinações da sociedade em cada época da 

história. Mas dentro de todas as variações, há a afirmação de que a loucura é 

negatividade
(15)

.
 

O empobrecimento produzido nos hospícios, as “amputações”, que descrevem as 

perdas sofridas, retratam que os espaços manicomiais eram sujos, pouco arejados, com 

camas enfileiradas para facilitar o controle. E que os internados perdiam suas identidades, 

privacidade e autonomia
(16)

. 

Ainda falando desses espaços, Amarante (1994) promove a reflexão de que o 

aparato manicomial não é o hospital psiquiátrico: é o conjunto de gestos, olhares, atitudes 

que fundam limites, intolerâncias e diferenças, existentes também em outras modalidades 

assistenciais e no cotidiano das relações sociais
(17)

. 
 

A condição real da média dos pacientes psiquiátricos, internados ou não, em 

qualquer lugar do planeta é dramaticamente igual: violência e miséria nas instituições 

psiquiátricas totais
(18)

. 
 

Especificamente abordando os espaços manicomiais, temos Goffman
(19)

, que 

também retrata os rebaixamentos, degradações e humilhações sofridas pelos sujeitos nos 

espaços das internações.  

Se a estada do internado é muito longa, pode ocorrer, caso ele volte para o mundo 

exterior, o que já foi denominado de desculturamento, isto é, destreinamento, que o torna 

temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária
(19)

. 
 

Ao ler sobre a história da psiquiatria entendemos que aquele posto à margem do 

social, considerado louco, variou suas características de acordo com os princípios morais 

da época. Mas em todos os momentos o mesmo foi estigmatizado. E trataremos desse tema 

numa seção específica.  

A história da loucura é uma história de institucionalização, que não tratou como 

cidadão o paciente psiquiátrico, não valorizou suas subjetividades, não o respeitou como 
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sujeito.   

Nota-se que, discriminamos e reduzimos as chances de vida dos estigmatizados. 

Desde a antiguidade o Estigma avisa a existência de alguém cujo contato deveria ser 

evitado. Alguém com um estigma não é completamente humano
(20)

. 
 

A história da psiquiatria fomenta esse estigma, autores ao registrarem essa história 

ajudam na compreensão do estigmatizado, e talvez expliquem o distanciamento que ainda 

hoje há da loucura no cenário social.  

 

 

2.2- A Reforma Psiquiátrica e os novos modelos de cuidar do paciente 

psiquiátrico 

 

 

Os movimentos de contestação a psiquiatria surgem por volta da metade do século 

XX, junto à conclusão de que o hospital psiquiátrico deveria ser transformado ou abolido.  

Algumas premissas subsidiam esse movimento, como a construção coletiva de uma 

sociedade mais livre e igualitária, mais solidária, o surgimento das drogas psicotrópicas e a 

utilização da psicanálise e da saúde pública nas instituições da psiquiatria
(21)

. 

O que conseguimos entender é que dependendo do papel dado ao manicômio e das 

características políticas de cada país, diferenciam-se os movimentos da Reforma 

Psiquiátrica.  

Destacam-se movimentos como a Psiquiatria de Setor, na França, Comunidades 

Terapêuticas, na Inglaterra, Psiquiatria Preventiva, nos EUA, e a Psiquiatria Democrática, 

na Itália. Todos esses movimentos propuseram reformas no setor psiquiátrico, mas as 

características da desinstitucionalização são marcadas pelo movimento italiano a partir de 

1960
(22)

.  

Esse movimento na Itália serviu de base para a Lei 180, aprovada em 13/5/1978, 

que determinou o fim dos manicômios em todo o território italiano e consolidou o processo 

de criação de novas práticas de atenção psicossocial e de saúde mental
(22)

. 

 Na França, a Psiquiatria de Setor é caracterizada por manter o hospital dividido em 

vários setores, cada um correspondendo a uma região da comunidade, possibilitando a 

manutenção de hábitos e costumes de cada região na população interna.  

Com a valorização do contato com a comunidade, a internação passou a ser vista 

como uma etapa transitória do tratamento, o paciente deveria ser tratado no seu meio 
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social, e quando necessário a hospitalização se daria respeitando as características desse 

meio. E no momento da alta, traçado a continuidade do tratamento com a mesma equipe da 

internação.  

As Comunidades Terapêuticas na Inglaterra caracterizam-se por experiências 

baseadas na adoção de medidas coletivas, democráticas e participativas dos pacientes tendo 

como objetivo resgatar o processo terapêutico a partir da transformação da dinâmica 

institucional. Representa a possibilidade de o paciente exercitar meios de superar as 

dificuldades com o auxílio dos outros, estabelecendo troca entre pacientes e técnicos, com 

o objetivo principal de resgatar a função terapêutica do hospital.  

Nos EUA, a Psiquiatria Preventiva se apresentou dividida em três programas: o de 

Prevenção Primária, que buscou reduzir (não curar), numa comunidade, os transtornos 

mentais, o de Prevenção Secundária, que objetivava reduzir a duração dos transtornos 

mentais, e o de Prevenção Terciária, para reduzir a deterioração resultante dos transtornos 

mentais.  

No entanto, num sistema de saúde como nos Estados Unidos, extremamente caro e 

pouco solidário
(21)

, as experiências da psiquiatria adquiriram características de abandono, 

levando ao aumento de pessoas pobres circulantes pelas ruas das cidades.  

Dentre os movimentos supracitados, a psicoterapia institucional, fundamento 

teórico da Psiquiatria de Setor, francesa, representa a maior tentativa de salvar o 

manicômio.  

E o que não difere em nenhum país, é que o pensamento de que os hospitais 

psiquiátricos deveriam ser transformados ou abolidos, surge depois da Segunda Guerra 

Mundial, em tempos de crescimento econômico e reconstrução social
(21)

.
 

Essa observação poderia nos conduzir a reflexão de que o que moveu todo esse 

movimento da reforma foi exclusivamente a necessidade de mão de obra para a 

reconstrução das cidades, pensando que pessoas robustas e clinicamente saudáveis se 

encontravam em situação de reclusão, como contado pela história da psiquiatria. Mas nesse 

trabalho optamos por não discorrer por essa via. 

No contexto brasileiro, a Reforma Psiquiátrica representa um processo de 

construção, ou melhor, de desconstrução, a transformação de todo um paradigma que 

envolve a loucura.  

Trata-se de um processo sócio – político com seu estopim, no Brasil, a partir da 
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deflagração de uma greve nas unidades psiquiátricas no ano de 1978, motivada pelo 

descaso acontecido nesses espaços. As reivindicações tratavam de melhorias também para 

os trabalhadores, como solicitação de férias, 13º salário, e outros adicionais, mas a 

mudança na assistência psiquiátrica é o marco desse movimento
(21)

.  

Em 1979 aconteceu o I Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde 

Mental
(21)

, que representa um movimento no sentido de denunciar a prática dominante na 

psiquiatria, que valorizava o modelo asilar. Em 1980 tem-se o I Encontro Regional dos 

Trabalhadores em Saúde Mental, no Rio de Janeiro, discutindo os problemas sociais 

relacionados à doença mental e ainda as denúncias de muitas barbaridades ocorridas dentro 

dos hospitais psiquiátricos
(21)

.  

Em linhas gerais, todo o movimento da Reforma Psiquiátrica é imbuído de ideais 

de igualdade, de luta contra a exclusão social e a institucionalização da loucura.  

O retrato de locais impróprios que proporcionavam apenas perdas aos pacientes 

psiquiátricos não mais é aceito no século XXI. A RP vem gradativamente reformulando os 

espaços e a assistência prestada a essa clientela.   

Ainda em 1987, cabe ressaltar a realização da 1ª Conferência Nacional de Saúde 

Mental/RJ, que organizada pelos trabalhadores, enfocava aspectos econômicos e sociais, 

analisando o impacto desses setores sobre a doença e a saúde mental, aspectos da Reforma 

Sanitária e a reorganização da assistência à saúde mental, e os direitos, deveres e legislação 

para o doente mental
(22)

.  

Em 1990 temos um marco importante ocorrido na 2ª Conferência Latino-

Americana de Saúde Mental, a aprovação pela Organização das Nações Unidas da 

Declaração de Caracas, que proibiu a abertura de novos Hospícios, liberou a criação de 

serviços de emergência específicos, priorizou um tratamento em equipe multiprofissional, 

focou a atenção integral ao usuário e à sua família, a humanização dos serviços – direito à 

cidadania, a criação de novos modelos de tratamento não hospitalocêntricos
(22)

.  

Outro marco foi o projeto de lei de Paulo Delgado (1991), que propôs a extinção 

progressiva dos manicômios e sua substituição por outros recursos assistenciais. Em 1992, 

com 2ª Conferência Nacional de Saúde Mental ocorrida em Brasília, trabalhadores e 

familiares de doentes mentais avaliaram o processo da Reforma, com a criação dos 

movimentos de desinstitucionalização e da luta antimanicomial 
(22)

.  

Esse movimento dos trabalhadores em Saúde Mental ao longo dos anos e de sua 
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consolidação culminou com a Articulação Nacional da Luta Antimanicomial por volta de 

1987
(22)

.  

Hoje, a política Nacional de Saúde Mental do SUS segue as determinações da Lei 

nº 10.216 de 06/4/2001 e é referenciada pela III Conferência Nacional de Saúde Mental e 

Conferências Nacionais de Saúde, busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental 

aberto e de base comunitária
(22)

.  

Esse novo modelo, garantindo a livre circulação das pessoas com transtornos 

mentais pelos serviços e comunidade, anuncia um provável aumento de atendimentos 

psiquiátricos nos hospitais gerais. Mas como dito, o atendimento dessa clientela pode 

manter características excludentes, pois a mudança de cenário não determina a capacitação 

e o término do preconceito que envolveu e quiçá ainda envolva a doença mental.  

O principal objetivo da RP é o poder de transformar as relações que a sociedade, os 

sujeitos e as instituições estabeleceram com a loucura, com o louco e com a doença mental. 

Conduzindo tais relações no sentido da superação do estigma, da segregação, da 

desqualificação dos sujeitos ou, ainda, no sentido de estabelecer com a loucura uma 

relação de coexistência, de troca, de solidariedade, de positividade e de cuidados
(22)

. 
 

Apresentar o sujeito da experiência da loucura, antes excluído do mundo da 

cidadania, antes incapaz de obra ou de voz, como sujeito, e não objeto de saber. A 

desinstitucionalização como um processo ético-estético, de novas situações que produzem 

novos sujeitos, novos sujeitos de direito e novos direitos para os sujeitos. Traz ainda quatro 

dimensões apresentadas para o processo da RP: a epistemológica, a técnico-assistencial, a 

jurídico-política e a cultural
(23)

. 
 

Em linhas gerais a dimensão epistemológica revisa o conceito da ciência como 

produção de verdade, transformando-se as relações, os serviços, os dispositivos e os 

espaços, colocando o conceito da doença em discussão.  Fala de uma desconstrução dos 

conceitos primários da psiquiatria, e de uma construção de um novo paradigma na Saúde 

Mental.  

A dimensão técnico-assistencial questiona o modelo do manicômio calcado na 

tutela, no tratamento moral, na imposição da ordem. Refere-se a uma nova organização dos 

serviços, em rede, em prol do social, da geração de renda, da moradia. O olhar para a 

subjetividade como produção de vida.  

  A dimensão jurídico-política discute e redefine as relações sociais e civis em 
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termos de cidadania, de direitos humanos e sociais. Engloba autores sociais diversos, 

Universidades, o Estado, a sociedade, e visa à transformação social daqueles que não eram 

considerados cidadãos.   

E por fim, a dimensão cultural, que pretende transformar o lugar social da loucura, 

da diferença e da divergência. Promover a reflexão da sociedade sobre sua relação com a 

loucura, transformar o imaginário da loucura, um imaginário que desqualifica, que exclui, 

que teme e infantiliza.  

Sendo assim, a RP pretende atuar no mais amplo significado da palavra reforma, 

como, reconstruir laços sociais findados, corrigir hábitos de vida prejudiciais ao bem-estar, 

restaurar desejos diminuídos.  

Não se trata apenas de inserir alguém no social, mas de dar menos ênfase à doença 

e mais ao sujeito. De valorizar as relações, principalmente familiares, e não mais o 

distanciamento para a observação, a valorização dos direitos e deveres, das características 

de cidadania, da não estigmatização, da devolução das características retiradas com a 

institucionalização, como autonomia, privacidade e identidade.  

A saúde mental está em um campo que se insere na saúde e ao mesmo tempo o 

transcende, com interfaces importantes e necessárias reciprocamente entre ele e os campos 

dos direitos humanos, assistência social, educação, justiça, trabalho e economia solidária, 

habitação, cultura, lazer e esportes, etc
(7)

.
 

Traçando então uma linha temporal, passamos de um momento de exclusão a um 

momento de inclusão. De uma época de desvalorização enquanto ser humano ao 

reconhecimento enquanto cidadão. De tratamento em lugares insalubres ao tratamento 

voltado para a inserção no social.  

Sendo assim, estudar, a partir da passagem dos pacientes psiquiátricos inseridos no 

hospital geral, pode vir a representar uma apropriação e divulgação da Reforma 

Psiquiátrica, efetivamente uma contribuição para que a sociedade, assim como os 

enfermeiros sujeitos desse estudo, percebam que a doença mental não precisa ser 

escondida e calada.  

Esse panorama da Reforma Psiquiátrica Brasileira apresenta todo um amparo legal. 

No que tange a legislação federal, contamos com a lei  n
o
.9.867 de 10/11/1999, que dispõe 

sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração social dos 

cidadãos
(24)

. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.867-1999?OpenDocument
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Essa lei foca na desvantagem no mercado econômico, a que são submetidos os 

pacientes psiquiátricos, e outros, como deficientes físicos e egressos de prisões. Tais 

cooperativas, por meio do trabalho, promovem a integração social dos cidadãos. 

A lei n
o
. 10.216 de 06/4/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

Nessa, os pacientes são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, 

cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, 

recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou 

qualquer outra
(25)

.  

A lei n
o
. 10.798 de 31/7/2003, que institui auxílios para pacientes acometidos de 

transtornos mentais egressos de internações
(26)

. 

Essas leis são importantes por respaldarem a mudança na assistência psiquiátrica, 

ao fazerem o redirecionamento da assistência para próximo da comunidade, impedem 

internações com características excludentes e asilares, como visto na História da 

Psiquiatria, além de ampararem financeiramente e darem instrumentos para inserção no 

mercado de trabalho.  

Cabe também fazer menção a algumas portarias, a saber: 

A portaria MS/GM n
o
148, de 31/01/2012, que define as normas de funcionamento e 

habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras 

drogas, do Componente Hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial, e institui incentivos 

financeiros de investimento e de custeio
(27)

.  

Essa portaria direciona o funcionamento das UPHG, com a função precípua de 

preservação da vida e fortalecimento do cuidado em rede, não se limitando ao atendimento 

pontual no hospital geral, que além de receber e acolher o paciente psiquiátrico deve 

preocupar-se em referenciar o paciente para a continuidade do tratamento.  

A portaria MS/GM nº. 3088, de 23/12/2011, já havia instituído a Rede de Atenção 

Psicossocial para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS
(28)

. 

Anteriormente teve-se a portaria MS/GM n
o 

1.190, de 04/6/2009, a qual instituiu o 

Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e 
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outras Drogas no Sistema Único de Saúde - SUS (PEAD 2009-2010) e definiu suas 

diretrizes gerais, ações e metas
(29)

.  

A MS/GM n
o
.
 
1.876, de 14/8/2006, que instituiu as Diretrizes Nacionais para 

Prevenção do Suicídio, a serem implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão
(30)

.    

A portaria MS/GM n
o
.
 

52, de 20/01/2004, instituiu o Programa Anual de 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS – 2004, visando 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
(31)

.
 

Destacam-se ainda outras duas portarias, por guardar relação direta com o hospital 

geral, a PT Nº 1.899, de 11/9/2008, que institui o Grupo de Trabalho sobre Saúde Mental 

em Hospitais Gerais
 (32)

, e a GM 2.629, de 30/10/2009, que reajusta os valores dos 

procedimentos para a atenção em saúde mental em Hospitais Gerais e incentiva internações 

de curta duração
(33)

.
 

Caso tivéssemos que enumerar as portarias por ordem de prioridade, talvez a PT 

nº.148, de 31/01/2012, fosse a eleita, pois essa define as normas de funcionamento e 

habilitação do serviço hospitalar de referência para os sujeitos com transtornos 

psiquiátricos nos hospitais gerais. E foi decisiva para a implantação recentemente de uma 

UPHG no cenário desse estudo, que imbui-nos de expectativas para a melhora do 

atendimento dessa clientela na emergência geral, uma vez que poderão solicitar a 

interconsulta a equipe especializada.  

Torna-se evidente que a discussão sobre as estratégias para expansão dos leitos para 

internação psiquiátrica em hospitais gerais está posta. Discussões no que tange aos critérios 

de implantação e implementação dos serviços de emergência e a adesão dos gestores à 

implantação dos leitos.  

Atualmente o estabelecimento de mecanismos de definições técnicas sobre o tema 

dos leitos para internação psiquiátrica em hospitais gerais e os serviços de emergência dos 

hospitais gerais, de forma coletiva e construtora de consenso, observa as necessidades e 

especificidades das diferentes regiões geográficas do País, promove a discussão sobre as 

diretrizes gerais para a regulação das internações psiquiátricas, incluindo o SAMU e as 

diretrizes da Política Nacional de Regulação do Ministério da Saúde
(32)

.
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Porém, apesar de todas estas medidas, a expansão do número de leitos qualificados 

para a atenção à saúde mental em Hospitais Gerais foi muito pequena nesses últimos 

quatro anos. O ano de 2010 se encerra com 3.371 leitos de psiquiatria em hospitais 

gerais
(7)

.  

O desafio da atual da RP é a realização desta integração e articulação, entre o 

campo da saúde mental e os Hospitais Gerais, de maneira que estes últimos, possam fazer 

parte mais efetiva da rede de atenção à saúde mental, e promover uma atenção que vá além 

dos leitos em psiquiatria, oferecendo cuidado e retaguarda para os inúmeros casos clínicos 

diários onde o componente da saúde mental é relevante.  

Diante de todas as leis e portarias supracitadas, identificamos um subsídio legal 

para consolidação da Reforma Psiquiátrica, mas entendendo-a como um processo em 

construção, acreditamos que não baste a publicação de uma lei ou portaria, pensamos que a 

urgência atual se faça na necessidade do subsídio humano, na sensibilização do material 

humano para o relacionamento com os pacientes psiquiátricos, como a capacitação dos 

enfermeiros para a abordagem terapêutica. 

Colocando a doença mental entre parênteses e desinstitucionalizando o conjunto de 

aparatos construídos em torno do objeto doença, podemos substituir o processo de cura 

pelos de invenção da saúde e de reprodução social dos sujeitos
(17)

.
 
  

Segundo o conceito defendido pela reforma, a desinstitucionalização não se 

restringe à substituição do hospital por um aparato de cuidados externos envolvendo 

prioritariamente questões de caráter técnico-administrativo-assistencial como, por 

exemplo, a aplicação de recursos na criação de serviços substitutivos. Envolve questões do 

campo jurídico-político e sociocultural. Exige que, de fato haja um deslocamento das 

práticas psiquiátricas para práticas de cuidado realizadas na comunidade
(34)

. 
 

A Reforma Psiquiátrica é um processo social complexo que transcende e supera as 

reformulações na organização dos serviços de saúde e as propostas de implementação de 

caráter exclusivamente técnicas. Supõe a renúncia da vocação terapêutica instituída por 

intermédio da superação do paradigma psiquiátrico, o que significa negar a instituição 

manicomial
(35)

. 
 

Entendemos a RP não no sentido de mera alteração de técnicas de cuidados e ou de 

cenário para o tratamento, que já representariam grande transformação, e sim como uma 

ruptura a um modelo que asilou e excluiu, e principalmente que calou a voz dos sujeitos. 
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Em publicação do Relatório de Gestão 2007 – 2010, do Ministério da Saúde (2011), 

a abertura de serviços em hospitais gerais, assim como os CAPSIII, precisa ser fortalecida, 

e permanece como um dos desafios mais importantes a serem adequadamente superados no 

próximo ano
(7)

.  

Nessa mesma publicação, no que se refere à educação e formação permanente em 

saúde, destacam-se, além do aumento da oferta de ações formadoras, inovações 

extremamente importantes, como o apoio supervisionado e articulado aos programas de 

residência (PROResidência), as ações de ensino à distância pela Universidade Aberta do 

SUS (UNASUS), as “Escolas” de Supervisores e de Redução de Danos, e o Programa de 

Educação pelo Trabalho – PET Saúde Mental
(7)

.
  

Contudo, conflitaremos tais informações quando estivermos frente aos sujeitos 

dessa pesquisa, enfermeiros da emergência de um hospital geral, e descobrindo seus 

conhecimentos sobre o tema em questão.  

 

 

2.3- O sujeito estigmatizado 

 

 

O termo estigma foi criado pelos gregos para se referirem a sinais corporais com as 

quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral 

de quem os apresentava
(20)

. Explicando a definição estigma o autor descreve que os sinais 

eram feitos com corte ou fogo no corpo, de pessoas que normalmente eram escravos, 

criminosos ou traidores. Essas pessoas eram marcadas, consideradas poluídas, e deviam ser 

evitadas, principalmente em locais públicos.  

De um modo geral ao conversarmos sobre o paciente psiquiátrico observamos que 

as pessoas realizam associações a comportamentos extremamente desorganizados e 

agressivos. Esperando sempre algo bizarro por parte deles, há inclusive ditos populares que 

afirmam que louco é aquele que rasga dinheiro, como um total paradoxo de uma sociedade 

capitalista. 

Para os especialistas em psiquiatria e saúde mental, torna-se evidente que o limiar 

entre a “dita loucura e a sanidade” é tênue, tão tênue quanto um fio de cabelo. E a 

percepção de que o sujeito que sofre psiquicamente, por vezes encontrou na doença mental 

a única forma de sobrevivência e existência de vida.  
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A compreensão do estigma nessa pesquisa se dá a partir da obra de Goffman 

(2008), que ressalta que o indivíduo estigmatizado poderia ter sido facilmente recebido na 

relação social, se não fosse um traço, uma marca que impõe à atenção e afasta-o dos 

outros, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos
(20)

. 

 Antes de apresentar uma patologia, um transtorno, um sofrimento, ou qualquer 

outra definição, o paciente psiquiátrico é um sujeito no sentido mais amplo do termo, um 

ser humano que não possui apenas uma marca, seu estigma de ser paciente psiquiátrico, 

mas qualidades e defeitos como todos os outros pacientes. E, nos indagamos: por que ser 

lembrado de forma reducionista como o desorientado, o esquisito, o chato, ou o agressivo? 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os 

ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem 

neles encontradas
(20)

. 
 

Então, para uma determinada sociedade um comportamento pode ser estigmatizado, 

e esse mesmo comportamento em outra sociedade pode ser valorizado. À medida que as 

pessoas estabelecem meios e critérios para avaliar e julgar o outro, acabam por decidir se 

estão aptos ou não a participarem dos grupos.  

Uma pessoa com um estigma não é considerado completamente humano, pois 

fazemos vários tipos de discriminações, através das quais reduzimos suas chances de 

vida
(20)

. 
 

Deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa 

estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito 

de descrédito é muito grande
(20)

. 
 

Usado em referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o que é 

preciso é uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 

alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem 

honroso nem desonroso
(20)

.
  

Há três tipos de estigma, em primeiro as abominações do corpo, as várias 

deformidades físicas, em segundo as culpas de caráter individual, inferidas a partir do 

distúrbio mental, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, e o terceiro os 

estigmas tribais de raça, nação e religião
(20)

.
  

Alguns tentam corrigir seus estigmas, como uma pessoa deformada se submete a 
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uma cirurgia plástica, uma pessoa cega a um tratamento ocular, um analfabeto corrige sua 

educação e um homossexual faz psicoterapia
(20)

.
  

Contudo, nem todos os estigmas poderão ser “consertados”. O transtorno mental 

representa uma forma de inserção no mundo, não se trata “meramente” de buscar uma 

desconstrução delirante, ou diminuição de sintomas alucinatórios e comportamento 

bizarro, o sofrimento psíquico é como a lente com a qual o mundo é visto.  

Precisamos ainda pensar na relação entre estigmatizados e ditos normais. Sobre isso 

Goffman
(20)

 diz que ambos os lados enfrentarão diretamente as causas e efeitos do estigma.  

No contexto dessa pesquisa podemos pensar que os enfermeiros sintam-se 

constrangidos mediante ao transtorno mental, assim como os pacientes psiquiátricos frente 

aos enfermeiros. Mas perguntamo-nos, e se os enfermeiros se colocassem frente ao sujeito, 

com a doença entre parênteses como proposto pela Reforma Psiquiátrica? 

Um caminho talvez possa ser não olhar prioritariamente os sintomas da psicose ou 

neurose, mas sim as pessoas que apresentam esses sintomas.  

A pessoa estigmatizada algumas vezes vacila entre o retraimento e a agressividade, 

correndo de uma para outra, tornando manifesta, assim, uma modalidade fundamental na 

qual a interação cara-a-cara pode tornar-se muito violenta
(20)

. O fato de não saber lidar 

com a diferença pode gerar agressividade em ambos, estigmatizados e profissionais.  

Há um conjunto de indivíduos dos quais o estigmatizado pode esperar algum apoio, 

são eles: aqueles que compartilham seu estigma, definidos e se definem como seus iguais; 

e um conjunto de indivíduos informados, aqueles que são normais, mas cuja situação 

especial levou a privar intimamente da vida secreta do indivíduo estigmatizado e a 

simpatizar com ela, exemplo os marginais, as prostitutas, as enfermeiras
(20)

. 

De acordo com o autor, para a construção desses conjuntos supracitados, 

precisamos entender que algumas pessoas ou categorias, como as enfermeiras, por vezes 

também são consideradas diferentes, por escolherem uma profissão que lida com dejetos e 

tem um histórico de subserviência médica. Sendo assim, vivenciar a discriminação poderia 

tornar possível uma maior compreensão do estigmatizado.  

Os normais desenvolvem concepções que desqualificam o estigmatizado, logo, a 

área de manipulação do estigma pertence à vida pública
(20)

.
  

A sociedade precisa ter contato com o estigmatizado. O transtorno mental não deve 

permanecer recluso aos manicômios. Mas esse contato precisa ser verdadeiro, honesto e 
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empático. Não basta que nos coloquemos à disposição do estigmatizado, precisamos 

essencialmente nos sentir à disposição. É como quando Goffman descreve o que é estar 

com alguém, é chegar a alguma ocasião social em sua companhia, caminhar com ele na 

rua, fazer parte de sua mesa em um restaurante, e assim por diante
(20)

.
  

Há probabilidade de que os estigmatizados se unam e achem proteção, assim como, 

as lojas localizadas próximo de hospitais psiquiátricos podem se transformar em lugares 

onde as condutas psicóticas sejam muito bem toleradas
(20)

. 
 

O espaço da emergência de um hospital geral, cenário desse estudo, precisa ser 

compreendido pelo estigmatizado, como um espaço onde ele é aceito e acolhido.  

Algumas vezes o estigma é considerado um defeito, uma fraqueza e/ou uma 

desvantagem, e sabendo que é visto dessa forma o paciente psiquiátrico por vezes 

apresenta o que o autor descreve como a Síndrome da Cinderela, a prática de viver atado a 

uma corda por meio da qual a pessoa desacreditável permanece próxima ao lugar onde 

pode retocar seu disfarce ou abandoná-lo momentaneamente
(20)

.  

Mesmo com o acolhimento adequado, o paciente pode ainda sentir necessidade de 

estar entre os seus, e não reconhecer a emergência como um local apropriado. Imaginemos 

então se esse cenário não o tratar adequadamente?  

Exige-se que, o estigmatizado se comporte de maneira tal ao qual não signifique 

nem que sua carga é pesada, e nem que carregá-la tornou-o diferente de nós. Diz-se-lhe que 

ele é igual a qualquer outra pessoa e que ele não o é
(20)

.  
 

Diante deste contexto, observamos o agir dos enfermeiros no cenário estudado, que 

mesmo quando buscam tratar o paciente psiquiátrico como os demais pacientes da 

emergência, afastam-se dele como se devessem estar com “seu” grupo, em outro espaço de 

cuidado.    

 

 

2.4- Imaginário e Criação 

 

 

Ao conceituar a palavra “imaginário” tem-se: que só existe em imaginação; 

ilusório; irreal, fantástico.  Imaginação: Faculdade que tem o espírito de imaginar; fantasia. 

Faculdade de criar mediante a combinação de ideias. A coisa imaginada. Criação, 

invenção, ideia. Fantasia, devaneio
(36)

.  
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No senso comum costumamos ouvir uma oposição da imaginação à razão. Como se 

encontrássemos a razão apenas em instrumentos que traduzem a verdade, como a 

matemática, representada pela operação 2 x 2 = 4. A imaginação ocupando o lugar do 

onírico, do devaneio, simbolizada pelo sujeito que “vive no mundo da lua”.  

Tavares (1999), em sua obra “A Poética do Cuidar”, busca evidenciar o valor da 

imaginação criadora no processo de cuidados em saúde mental, promovendo aberturas para 

uma conexão entre arte e ciência no exercício profissional da enfermagem psiquiátrica
(37)

.  

Diante deste contexto, a ideia dessa seção é sustentar uma transposição dos 

conceitos do Imaginário estudados na enfermagem psiquiátrica para a enfermagem 

generalista, visto que será essa, representada pelo enfermeiro não especialista em 

psiquiatria, que receberá o paciente psiquiátrico na emergência geral, como o cenário dessa 

pesquisa.   

A consciência é uma aquisição muito recente da natureza e ainda está num estágio 

experimental. É frágil, sujeita a ameaças de perigos específicos e facilmente danificável
(37)

. 
 

Entendemos que a mesma suscetibilidade que há da consciência ao dano, há do 

potencial para construção e libertação. E que, por meio da imaginação, possamos nos 

despir de preconceitos e construir novos caminhos para o cuidado.   

Precisamos desconstruir nossos manicômios interiores para nos colocarmos 

satisfatoriamente frente à imensidão do ser que demanda cuidados para viver com 

dignidade e acolhimento ao seu sofrimento
(37). 

 

 As mudanças precisam ser internas
(37)

, assim, não basta que façamos uma obra na 

estrutura física da emergência para atender o paciente psiquiátrico. A adequação aos 

preceitos da Reforma Psiquiátrica está para além de mudanças estruturais.  

Fazendo menção a um fato ocorrido precisamente no ano de aprovação da Lei da 

Reforma, em 2001, uma unidade psiquiátrica por nós conhecida sofreu algumas mudanças 

políticas, e a primeira a ser instituída foi o rebaixamento de um muro, para que 

representasse a sensação de liberdade.  

Numa visão superficial, o rebaixamento do muro deu um ar de liberdade, 

inegavelmente. Mas será preciso quebrar um muro para garantir liberdade a alguém?  

Na medida em que o muro foi quebrado, aumentando a possibilidade de saídas sem 

altas, o número de contenções físicas aumentou, garantindo a permanência do paciente no 

hospital. 
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Numa analogia hipotética, os muros das prisões poderiam ser destruídos, os ex-

detentos poderiam livremente circular pelas cidades, e ainda assim manterem-se excluídos 

do social. Uma vez que a comunidade não entenda e aceite essas pessoas, não basta que 

circulem livremente por ela.  

Permitir que nosso inconsciente se manifeste através do imaginário, criarmos 

caminhos que nos ajudem a desconstruir nossos preconceitos ou verdades absolutas, eis um 

método de cuidado em psiquiatria. 

Então, a disponibilidade em atender, a escuta sensível para perceber além do 

sintoma, o desejo de contribuir, são características que acreditamos que possam ser 

alcançadas através da valorização da imaginação criadora sobre o cuidar.   

O homem, nunca percebe plenamente uma coisa ou a entende por completo. Ele 

pode ver, pode tocar e provar. Mas a que distância pode ver? Quão acuradamente consegue 

ouvir? O quanto lhe significa aquilo em que toca e o que prova? Tudo isso depende do 

número e da capacidade dos seus sentidos
(38)

. 
 

Os sentidos do homem limitam a percepção que este tem do mundo à sua volta. 

Utilizando instrumentos científicos ele consegue, em parte, compensar a deficiência dos 

sentidos
(38)

.  

Para explicar essa afirmativa, o autor utiliza como exemplo o uso do binóculo, para 

aumentar o alcance da visão, e amplificadores elétricos apurando a audição
(38)

.     

Então, aí está a importância da criatividade que é capaz de permitir abstrações, 

transcender o universo da consciência e fazer com que o ser humano navegue por águas 

jamais avistadas.  

Para cuidar devemos buscar a essência da pessoa, que jamais adoece; compreender 

o sentido de seu sintoma, escutando sua dor sem repressão e repreensão, resgatando a sua 

inteireza
(37)

. 
 

Se a repressão e a repreensão não cabem no cuidado, imaginemos no cuidado em 

emergência, o estar em uma condição que pode representar risco de morte. Numa situação 

de emergência, não nos caberá compreender a insensatez do outro, e sim, cuidar 

respeitando a desigualdade, descobrir as reais necessidades iminentes, apropriando-nos de 

ações criativas. Por vezes, promover a demanda sem pronunciar uma palavra, apenas se 

colocando à disposição.  

Para essa aproximação Tavares
(37) 

explica como podemos fazer para alcançar a 
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essência do sujeito, utilizando nossas emoções e intuição, tendo a consciência habitada por 

uma chama, identificando o tipo de água de nossa própria emoção, dando asas à intuição 

com o fogo e penetrando na terra para tocar nossas raízes.  

Se a institucionalização da loucura impôs descontinuidades no processo de 

cuidados, distanciou profissionais de pacientes, pela imaginação criadora poderemos 

restaurar um vínculo. Poderemos gerar inovações que reafirmem os direitos humanos do 

doente mental e contribuam para sua autonomia
(37)

.
 
 

O potencial inovador é o marco desse pensamento. Valoriza o saber do profissional, 

e suscita a capacidade de criar.   

Além de memórias de um passado consciente longínquo, também pensamentos 

inteiramente novos e ideias criadoras podem surgir do inconsciente - ideias e pensamentos 

que nunca foram conscientes
(37)

.  

Está posto que a loucura seja negativa e que a sociedade assimilou a periculosidade 

da loucura. Mas, na condição de enfermeiros, frente ao sujeito em sofrimento psíquico, 

quais as possibilidades de valorizarmos esse sujeito?  

A abordagem da imaginação criadora nos faz compreender que existem muitas 

possibilidades. O cuidar já foi aprendido pelo enfermeiro em sua formação acadêmica, 

nesse momento ele precisa despertar para esse cuidado mais sensível. Transpor do 

inconsciente para o consciente.  

Tavares afirma que desde o mais remoto processo de socialização, a sociedade 

sufoca a expressão criativa do sujeito em favor de uma expressão racional, objetiva, 

pragmática e utilitária
(37)

. 

As rotinas e protocolos existentes nos serviços de enfermagem não podem servir 

como barreira ao desenvolvimento da criatividade. Se engessarmos o cuidado, poderemos, 

por exemplo, até ter o domínio diante de uma criança que caiu da escada, mas podemos 

não ter ação diante da mesma criança que caiu da escada, mas que insulta a equipe.  

Sabemos que ambas as crianças deverão ser cuidadas, e se não formos criativos, 

talvez não consigamos prestar essa assistência. Oferecer algo para que a criança se 

tranquilize, incentivar que expresse seus sentimentos por meio de uma música, permitir 

que esteja acompanhada por mais de um responsável, enfim, transcender o protocolo 

através de práticas inovadoras.   

No âmbito do cuidado de enfermagem, compreendemos a criação como um 
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elemento inserido na amplitude da dimensão relacional, gerando vinculação, amor, 

respeito, confiança, educação mutual, descoberta e mudança, posto que a imaginação 

criadora é a própria essência da prática terapêutica, e o cuidar, a essência da 

enfermagem
(39)

. 
 

As respostas dos pacientes psiquiátricos ao cuidado, nem sempre são as comumente 

dadas pelos pacientes não psiquiátricos. Atrever-me-ia a dizer que em maioria, os pacientes 

psiquiátricos são honestos e sinceros, não assumem posturas “educadamente corretas”, 

como a de alguns pacientes que por medo e respeito hierárquico, não manifestam 

claramente suas insatisfações.  

Deve-se ter em mente que, cuidar do outro nos leva a penetrar na dimensão de 

nosso próprio eu; é uma oportunidade de resgatar a nossa inteireza
(37)

.  

À medida que cuidamos terapeuticamente do paciente psiquiátrico temos a 

oportunidade de nos conhecermos melhor, pois somos apresentados as nossas imperfeições 

e falhas, lidamos com as frustrações das não respostas esperadas, e minimamente 

mergulhamos no nosso interior.  

Frisa-se que, cuidar é um ato de criação que conta com a improvisação, pois quando 

se cuida, lida-se com o inesperado
(37)

.   

A emergência é o cenário do inesperado. As situações mais inusitadas chegam à 

emergência. Como por exemplo, a criança que ingere bronzeador solar como se fosse um 

doce, o jovem que ao passar roupa recebe uma descarga elétrica e é lançado pelo ar, e o 

psicótico que, com uma faca enfiada no abdômen, entra gritando que estava querendo 

cortar o mal de dentro dele.  

Não basta que em situações como as descritas acima, tenhamos um protocolo com a 

técnica a ser realizada, cada um desses casos exigirá um ponto de improviso, um teor de 

criatividade, pois o que dizer nessas situações e como acolher essas pessoas não estará 

descrito em nenhum protocolo.  

Diferente das técnicas de enfermagem, que quanto mais padronizadas e 

sistematizadas tornam-se mais produtivas, a eficácia do cuidado resiste na inovação, na 

especificidade, na despadronização e na capacidade de improvisação na criatividade das 

enfermeiras
(37)

.   

O psicótico do exemplo supracitado, que entrou com uma faca no abdômen, sofria 

fortes dores estomacais, e apresentava uma úlcera gástrica grave, porém, nem sempre as 
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queixas dos pacientes psiquiátricos são expressas através de uma sintomatologia clara e 

objetiva.  

Pensamos que uma das possibilidades de cuidarmos adequadamente de um caso 

como esse, seja primeiramente, o reconhecimento da demanda do paciente. Como já 

explicitado, apenas por meio de uma escuta sensível pode-se associar a vontade de tirar o 

mal à provável dor.   

O grande desafio do cuidar em saúde mental talvez seja combinar satisfatoriamente 

estratégias criativas de acolhimento com a promoção da autonomia do paciente, de modo 

que a rede de cuidados estabelecidos aumente o poder de contratualidade social do 

paciente psiquiátrico e, ao mesmo tempo, expanda as possibilidades de atuação dos 

enfermeiros
(37)

.
 
 

Então, a partir da imaginação criadora, poderemos instrumentalizar os enfermeiros 

lotados nas emergências gerais, para que consigam acolher o paciente psiquiátrico e 

estabelecer intervenções terapêuticas.  

Deste modo, evidencia-se que, a imaginação sempre foi uma parte essencial do 

processo terapêutico. A imaginação intervém nos cuidados com a saúde, faz parte do 

diagnóstico, bem como dos tratamentos empregados e do processo de cura
(37)

. 
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3- METODOLOGIA 

“A pesquisa é uma troca”. Gauthier 

 

A ciência se faz quando o pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos 

técnicos, seguindo um método e apoiando-se em fundamentos epistemológicos
(40)

. 

Este estudo constitui uma pesquisa exploratória de campo, de caráter qualitativo, 

baseada na abordagem Sociopoética de Gauthier e Santos
(41)

 e na perspectiva do 

Imaginário Criativo proposto por Tavares
(37)

. 

O referencial teórico que dá sustentação ao estudo é Erving Goffman (2008) que 

nos ajudou a compreender o sentido do estigma no contexto do cuidado dirigido ao 

paciente psiquiátrico. 

 

 

3.1- Método e Técnica 

 

Optamos pelo método qualitativo, por ser este ser aplicado ao estudo das 

abordagens históricas, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das 

opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam
(42)

.  

Ainda abordando o método qualitativo, este permite desvelar processos sociais 

pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novos 

conceitos e categoria durante a investigação
(42)

. 

Em estudos qualitativos, a progressão é mais próxima de um círculo do que de uma 

linha reta, o pesquisador qualitativo está examinando e interpretando os dados 

continuamente e tomando decisões sobre o prosseguir, com base no que já foi 

descoberto
(42)

. Pensamos, contudo, que no presente estudo seja mais próxima de um 

espiral, numa constante troca de idas e vindas de ideias e ideais que se emaranham. 

Dessa forma, ao primeiramente entrevistar os enfermeiros, e perceber que não havia 

nenhum movimento interno dos mesmos sobre a questão da Reforma Psiquiátrica, fez-se 

necessário dar continuidade com a etapa da observação e preparar uma etapa criativa com 

o grupo pesquisador.  

Na maioria das investigações avaliativas, várias técnicas qualitativas são utilizadas 
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e combinadas, visando produzir um conhecimento mais aprofundado da realidade
(37)

. 

Toda avaliação útil, ética e tecnicamente adequada acompanha o desenrolar de uma 

proposta e subsidia a correção de rumos e a re-orientação de estratégias de ação. Seu 

sentido ético alia-se a seu valor técnico e de responsabilidade social
(43)

. 

Nesse estudo, buscou-se o valor técnico, estético e ético do bom cuidado dirigido 

ao paciente psiquiátrico, valorizando-se o compromisso social de cuidar dele como um 

cidadão, compreendendo que a vida, a sociedade, a natureza, tudo o que vive se transforma 

e que a mudança é intrínseca à própria dinâmica existencial. No entanto, mesmo que todos 

saibam disso pela experiência, mudar constitui um processo difícil que supõe nascimento 

de novos brotos, flores e frutos e, consequentemente, perdas
(37)

.  

Esperamos que essa pesquisa possa vir a representar o nascimento desses novos 

brotos, inspiramo-nos para isso na abordagem Sociopoética.   

A Sociopoética é uma prática e uma teoria da pesquisa e do ensino aprendizagem 

que pretende analisar criticamente a realidade social, ao desvelar o inconsciente de classe, 

de grupo, de gênero, de cultura e sub-cultura, de faixa etária, que atravessa as pessoas e os 

grupos
(37)

.  

Ao considerar todos e cada um como poeta, a Sociopoética pesquisa o que é 

humano no ser humano, sua plasticidade, seu poder de devanear, de encontrar-criar, cada 

dia, a realidade
(39)

.  

A Sociopoética destaca a importância do corpo como fonte de conhecimento, o 

papel dos pesquisados como co-responsáveis pelos conhecimentos produzidos, da 

criatividade de tipo artística no aprender, no conhecer e no pesquisar
(44)

. 

O pesquisador nessa abordagem é um mero facilitador da pesquisa
(41)

, e aborda o 

sentido das vivências dos sujeitos através de técnicas artísticas.  

Na abordagem Sociopoética os sujeitos da pesquisa são considerados também 

pesquisadores, participando do processo de produção e análise dos dados.   

 

 

3.2- Sujeito – O grupo-pesquisador 

 

Os sujeitos/grupo-pesquisador desse estudo foram 15 enfermeiros que atuam na 

emergência de um hospital público, sendo que 15 foram entrevistados, 10 observados e 7 
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participaram do grupo-pesquisador. Em nosso estudo para preservar suas identidades os 

identificaremos com nome de flores.   

 

 

      3.3 – Procedimentos éticos da pesquisa  

 

 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, cumprindo o que preceitua a 

Resolução nº 196/96 (CNS), e aprovado segundo protocolo n
o
 10/11 CAAE n

o
: 

0268.0.314.000-11(anexo n
o 
1). 

Os sujeitos participantes da pesquisa receberam explicação verbal acerca dos 

objetivos, vantagens, desvantagens e das etapas da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice nº 1). 

 

 

3.4 – Cenário 

 

 

O cenário do estudo foi a emergência de um hospital geral do município do Rio de 

Janeiro. Relacionada a este tipo de serviço a portaria SAS/MS n° 224, de 29 de janeiro de 

1992, preconiza que: 

 Os serviços de urgência psiquiátrica em prontos-socorros gerais funcionam 

diariamente durante 24 horas e contam com o apoio de leitos de internação para 

até 72 horas, com equipe multiprofissional. O atendimento resolutivo e com 

qualidade dos casos de urgência tem por objetivo evitar a internação hospitalar, 

permitindo que o paciente retorne ao convívio social, em curto período de 

tempo. Após a alta, tanto no pronto atendimento quanto na internação de 

urgência, o paciente deverá, quando indicado, ser referenciado a um serviço 

extra-hospitalar regionalizado, favorecendo assim a continuidade do tratamento 

próximo a sua residência. Em caso de necessidade de continuidade da 

internação, devem-se considerar os seguintes recursos assistenciais: hospital 

dia, hospital geral, e hospital especializado (45:5). 

 

A unidade de emergência que serve como cenário para o desenvolvimento dessa 

pesquisa possui uma equipe de Saúde Mental para o atendimento a níveis de emergência e 
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ambulatorial, composta por psiquiatras e psicólogos, contudo não há enfermeiro referido a 

esta equipe. A unidade foi inaugurada em 1996 no município do Rio de Janeiro e pertence 

a uma área programática que inclui quatro bairros com uma população estimada em 

542.125 habitantes. Possui 10.700 metros quadrados de área construída em um terreno de 

32.500 metros quadrados, tendo sido construído de forma modular e horizontal.  

 Para a Rede Municipal de Saúde do Rio de Janeiro é referência para acidentes 

automobilísticos, em função de sua proximidade com uma linha expressa, que movimenta 

diariamente o setor de trauma. Aliás, como os demais hospitais do município do Rio de 

Janeiro, encontra-se sempre superlotada. Por isso constantemente têm macas pelos 

corredores além dos leitos fixos nas salas, uma equipe de três enfermeiros para uma média 

que varia entre 70 e 90 pacientes por dia.  

A escolha por esse cenário se deve além de ser o serviço onde uma de nós atuou 

como enfermeira durante sete anos, principalmente pelo fato de ser esta uma unidade 

próxima a um complexo psiquiátrico, recebendo com grande frequência pacientes 

psiquiátricos, seja por livre demanda, ou por encaminhamento do hospital psiquiátrico.  

O cenário de estudo guarda relações com as demais emergências existentes no 

serviço público de saúde do Brasil, como noticiado na mídia, ora tem o funcionamento 

pleno de suas tecnologias, ora necessita referenciar seus clientes a outra unidade pela 

quebra de equipamento. Ora tem sua imagem vinculada a um elogio, ora a uma grave 

denúncia.  

Acreditamos que o fato do cenário em estudo encontrar semelhança com a maioria 

das emergências espalhadas pelo país, é possível fazer generalizações a partir desse estudo. 

 

 

3.5- Dispositivos e Técnicas de Produção de Dados 

 

 

Utilizamos a triangulação de métodos e de técnicas para desenvolvimento do 

estudo. Múltiplas técnicas, tais como entrevista focal, observação participante e grupo-

pesquisador, foram utilizados no processo de produção de dados, orientadas pela 

abordagem Sociopoética e do Imaginário Criativo.  

A triangulação foi utilizada como técnica para reforçar a credibilidade da 

pesquisa
(43)

. 
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A Triangulação é um conceito que vem do interacionismo simbólico e é 

desenvolvido, dentro dessa corrente, primeiramente por Denzin (1973), significando a 

combinação e o cruzamento de múltiplos pontos de vista. A visão de vários informantes e o 

emprego de uma variedade de técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho de 

investigação permite interação, crítica intersubjetiva e comparação de dados
(43)

. 

Autores que se debruçaram ao estudo da triangulação, como Minayo, Assis e 

Souza
(43)

, descrevem que didaticamente, pode-se desdobrá-la em oito passos: formação do 

objeto ou da pergunta referencial que vai guiar todo o processo e planejamento geral da 

avaliação; elaboração dos indicadores; a escolha da bibliografia de referência e fontes das 

informações; construção dos instrumentos para a coleta primária e secundária das 

informações; organização e a realização do trabalho de campo; análise das informações 

coletadas; elaboração do informe final; entrega, devolução e discussão com todos os atores 

interessados na avaliação, visando a implementação de mudanças.  

Nesta pesquisa foram utilizados os seguintes dispositivos de produção de dados: 

entrevistas, observação participação e grupo-pesquisador.  

Associando as técnicas citadas aos objetivos da pesquisa, temos:  

Primeiro objetivo: Conhecer as motivações que influenciam na abordagem prestada 

pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico. Técnica utilizada: Grupo pesquisador.   

Segundo objetivo: Descrever o perfil dos enfermeiros-sujeitos do estudo. Técnica 

utilizada: Entrevista semi-estruturada.  

Terceiro objetivo: Comparar os cuidados prestados pelos enfermeiros de 

emergência aos pacientes psiquiátricos e não psiquiátricos, na mesma condição clínica. 

Técnica utilizada: A observação participante (Apêndice nº. 3). 

Quarto objetivo: Analisar o imaginário dos enfermeiros acerca do cuidado ao 

paciente psiquiátrico em emergência geral.  Técnica utilizada: Grupo-pesquisador. 

Quinto objetivo: Construir material educativo para implantação de ações do 

enfermeiro na emergência geral, baseado nos princípios da Reforma Psiquiátrica. Técnica 

utilizada: Entrevista semi-estruturada (Apêndice n
o
.
 
2).  

 

 

3.5.1- Entrevista 

 

A entrevista caracterizadora dos sujeitos teve como foco central identificar o nível 
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de conhecimento que têm da RP, a percepção que fazem dela, se fizeram algum movimento 

pessoal para se aprimorarem e apropriarem desse conhecimento, o quanto tem interesse 

pela inserção do paciente psiquiátrico na emergência geral.  A entrevista foi realizada entre 

os meses de junho e julho de 2011, no próprio cenário da pesquisa. Utilizou-se para tanto 

um roteiro de entrevista (Apêndice nº. 2). 

 

 

3.5.2- A observação participante ou participação observante 

 

 

Findada a etapa da entrevista procedeu-se a etapa da observação. A partir de casos 

clínicos da emergência, observamos as técnicas realizadas pelas enfermeiras para com o 

paciente psiquiátrico e o não psiquiátrico, na mesma condição clínica, com a intenção de 

identificar se houve distinção entre elas.  

Percorríamos o setor da emergência em busca de casos psiquiátricos que servissem 

de comparação com casos não psiquiátricos, ou seja, ambos pacientes precisando do 

mesmo cuidado. Lembrando que há uma divisão de enfermeiros por sala, começávamos a 

observar o agir do enfermeiro que estivesse responsável pela sala que estivesse o paciente 

psiquiátrico, e acompanhávamos o seu cuidado frente ao paciente psiquiátrico e aos não 

psiquiátricos.   

A observação participante tem a finalidade de contrabalançar a investigação que 

valoriza a fala com a que avalia a ação, as relações e os evasivos da vida cotidiana, na 

medida do possível, participando mais ou menos do contexto da investigação
(43)

. 

No que tange a observação de campo, importa pensar sobre os diferentes papéis que 

o pesquisador pode assumir: o de participante-total, em que o pesquisador se coloca 

inteiramente imerso na vida do grupo que pretende conhecer; o de participante-como-

observador, em que o investigador deixa claro para si e para o grupo que sua relação de 

membro visa ao trabalho de campo; o de observador-como-participante, em que o 

pesquisador usa a observação como estratégia complementar à entrevista, o de observador-

total, em que o investigar omite sua condição de pesquisador, mas atua como um agente 

externo, fora da cena de interação direta com os informantes
(43)

.  

Nessa pesquisa o papel assumido foi o de observador-como-participante, pois as 

entrevistas traçaram um perfil que direcionava prioritariamente ao desconhecimento da 
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Reforma Psiquiátrica por parte dos sujeitos, e a observação, além de evidenciar se há 

distinção ou não na abordagem de pacientes psiquiátricos e não psiquiátricos, pôde 

complementar as entrevistas no sentido de reafirmar que a falta de domínio e 

problematizações pode implicar em práticas de enfermagem esvaziadas.  

 

 

 

3.5.3- O dispositivo do grupo-pesquisador 

 

 

O encontro com o grupo-pesquisador ocorreu em 28 de outubro de 2011.  

Os enfermeiros foram convidados a participar do grupo-pesquisador, foram 

previamente informados que conversaríamos sobre o cuidado estabelecido pelos 

enfermeiros da emergência com o paciente psiquiátrico.  

O local utilizado foi o auditório do próprio hospital, que possui cadeiras móveis 

permitindo a organização do espaço. Colchonetes foram dispostos na sala de forma que 

ficassem em círculo, e material para construção de Mandalas e registro da experiência 

foram disponibilizados.   

             A atividade criativa-imaginativa proposta ao grupo-pesquisador para produção de 

dados foi a vivência com os quatro elementos materiais: ar, água, fogo e terra, criada por 

Tavares
(37)

. As questões que nortearam a experimentação foram: a partir do AR, como é 

cuidar do paciente psiquiátrico na emergência? A partir da ÁGUA, como é cuidar do 

paciente psiquiátrico na emergência? A partir do FOGO, como é cuidar do paciente 

psiquiátrico na emergência? A partir da TERRA, como é cuidar do paciente psiquiátrico na 

emergência? 

Acreditamos que pelo uso da imaginação seria possível desencadear as potências 

criadoras desconhecidas das pessoas, adormecidas, esterilizadas na vida ordinária
(37)

. 

A justificativa pela escolha do método se deu frente ao problema da pesquisa - 

investigar ações e intenções desenvolvidas por enfermeiros de um hospital geral ao 

paciente psiquiátrico. Entendendo que diante desse contexto seriam abordadas crenças, 

estigmas, valores, atitudes, todos explicados pela pesquisa qualitativa e passíveis de 

intervenções pelo Imaginário Criativo.  

Pensamos não ser difícil observar a descrença e desinteresse profissional dentro de 

um serviço público de saúde com condições precárias de trabalho. Como forma de 
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sobrevivência nesses serviços os sujeitos deixam de perceber o outro, ainda que 

inconscientemente – como um mecanismo de defesa, com isso buscam amenizar sua 

própria dor diante de uma realidade que lhes parece imutável. 

A imaginação criadora é assim tomada como um instrumento para a transformação 

da prática do cuidar em psiquiatria, convidando os terapeutas a criarem um estilo 

individual, fruto do seu modo de ser, estimulando-os a se esquivar dos artifícios fáceis, da 

aceitação irrefletida das normas
(37)

. 

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja comunicar. 

Sua linguagem é cheia de símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de sinais ou 

imagens não estritamente descritivos. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a 

idéias que estão fora do alcance da nossa razão
(38)

. 

 

Descrição da Vivência  

Elemento Ar 

Convidados a permanecerem deitados, em círculo, e de olhos fechados. Embalados 

pela música Air on the G Strings, própria para relaxamento, foram orientados a inspirar 

lenta e profundamente, de bocas fechadas, e expirar vagarosamente, com as bocas 

ligeiramente abertas. Esse pedido foi repetido até que se pudesse ouvir as respirações e 

senti-las leves.  

Em seguida foi sugerido que voassem o mais alto possível, que permitissem que a 

música servisse de suporte para esse vôo. Que buscassem abstrair a realidade, e sentissem 

o ar que os conduzia. Sugerimos que sentiriam seus pés soltando do chão, seus corpos 

levitando, levadas pelo vento.  

A música os embalava, poderiam sentir o vento balançando os seus cabelos, 

encontrariam as nuvens, tocariam nos pássaros, e bem do alto observariam o universo. 

Faziam uma viagem livres de qualquer peso, permitiram que a imaginação os conduzisse.    

Então a questão foi lançada, como imaginavam cuidar do paciente psiquiátrico a 

partir do ar?  

Pensando nesse cuidado foi proposto que imaginassem uma cena que simbolizasse 

essa viagem e o cuidado a partir do encontro com o ar.   

Aqueles que já tivessem conseguido obter a sua cena poderiam abrir os olhos e 

retornar ancorados em sua imaginação.  
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Após o relaxamento, o grupo foi convidado a construção de uma Mandala, e ainda 

utilizando o elemento ar, pintaram com o sopro através de um canudo. Terminado essa 

fase, foi solicitado que descrevessem com detalhes em um papel, as imagens e as sensações 

vivenciadas com o ar.  

 

Elemento Água 

Nessa vivência foi explicado que eles provocariam a imaginação através da água. A 

música de fundo, The heavens descend, propiciava o relaxamento, e os enfermeiros se 

mantiveram deitados ainda em círculo, com os olhos fechados. 

Orientados a se imaginarem matéria inerte no fundo do mar, existindo água por 

todos os lados, ora correntes fracas ora fortes. Com o tempo eles iriam se desenvolvendo e 

se transformando em um tipo de planta, o que permitiu que sentissem o balanço da água, 

de um lado para o outro.  

Na condição de plantas seriam capazes de respirar e perceber os raios de sol que 

iluminam as águas, fazendo-os refletir: Como imaginam cuidar do paciente psiquiátrico a 

partir do elemento água?  

Foi solicitado que se deixassem inundados pelas águas cristalinas, e a partir delas, 

imaginassem o cuidado ao paciente psiquiátrico, imaginassem uma cena de cuidado, e 

diante dela, poderiam abrir os olhos, suavemente, e sentirem-se satisfeitos para continuar 

suas Mandalas, expressando a imagem provocada pelo elemento água.  

Continuaram a Mandala com tinta, lápis de cor aquarelável e água. E depois da 

experiência, escreveram sobre a mesma.   

 

Elemento Fogo 

Sob o som da música Meditation from thais, foi explicado que eles provocariam a 

imaginação através do fogo, e velas foram acesas.  

Os enfermeiros se mantiveram deitados em círculo no chão, com os olhos fechados. 

Foi pedido para que pensassem nas chamas do fogo, que imaginassem o movimento das 

chamas, que sentissem onde começavam, de que forma se expandiam, e que parte dos seus 

corpos as chamas poderiam tocar. 

Que imaginassem o calor que o fogo pode provocar, e pensassem nas sensações que 

tal calor pode promover. E, a partir dessas chamas, pensassem: Como imaginam cuidar do 
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paciente psiquiátrico a partir do elemento fogo?  

Uma nova cena de cuidado, agora a partir do fogo, foi solicitada, e à medida que a 

tivessem idealizado, poderiam abrir os olhos e continuarem suas Mandalas, dessa vez, 

queimando o giz de cera na chama de uma vela, e a seguir registrando sobre a experiência.  

 

Elemento Terra 

Nessa vivência foi explicado que buscariam provocar a imaginação através da terra. 

A música Refreshing, induziu o relaxamento, e eles se mantiveram deitados em círculo no 

chão, com os olhos fechados. 

Dessa vez, foi pedido que os enfermeiros entrassem em contato com as sensações e 

vontades do próprio corpo.  

Pedimos que se imaginassem enquanto sementes, entrando em contato com a terra, 

e ao receber os raios de sol, a chuva e o vento, pudessem sentir sua evolução. Sentiriam as 

raízes se firmando embaixo da terra, e o caule e os ramos brotando em direção ao sol.  

Propusemos que buscassem sentir o seu desenvolvimento, que estariam se 

transformando em árvores, e que deste modo refletissem sobre: Como imaginam cuidar do 

paciente psiquiátrico a partir do elemento terra?   

Solicitado então que obtivessem a imagem desse cuidado, e assim, aos poucos 

foram abrindo seus olhos e terminaram a construção da Mandala. Nessa vivência usaram 

pequenas sementes e cola, e depois escreveram a experiência.   

 

Fechamento da Atividade 

Ao final, cada enfermeiro apresentou sua Mandala para o grupo falando da sua 

experiência com o processo de criação imaginante.  

Como forma de síntese, propusemos que falassem de suas motivações para cuidar 

do paciente psiquiátrico na emergência. 

  

 

 

             3.6- Técnica de Análise dos Dados 

 

 

A análise qualitativa é uma técnica intensiva, que exige criatividade, sensibilidade 

conceitual e trabalho árduo
(42)

.  
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Adotou-se para o tratamento dos dados produzidos a partir da observação 

participante e das entrevistas, a perspectiva da hermenêutica dialética, fundamentada em 

Minayo (2008), a qual está baseado no diálogo de Habermas e Gadamer (1987).   

A hermenêutica funda-se na compreensão, a dialética significa a arte do diálogo. A 

hermenêutica dialética possibilita uma reflexão que se funda na práxis e busca a 

compreensão atrelada à análise crítica da realidade
(42)

.  

Esse método valoriza o contexto do objeto e dos sujeitos do estudo para uma 

melhor compreensão dos dados. Permitiu-nos pensar que o cuidado hoje prestado pelos 

enfermeiros aos pacientes psiquiátricos está intimamente ligado aos fatores históricos que 

condenaram a loucura como algo negativo, e sofre determinação direta do ambiente de 

trabalho. Apresenta três etapas a serem seguidas
(42)

:  

I. Ordenação dos dados:  

Momento que engloba tanto as entrevistas quanto o material da observação, 

e propicia ao investigador um mapa de suas descobertas no campo.  

Nesse estudo a ordenação se deu a partir do relato minucioso dos casos clínicos 

observados, e da organização das falas dos sujeitos entrevistados.  

II. Classificação de dados:  

Caracterizado pela leitura exaustiva dos textos e por uma leitura transversal, 

que significa um recorte do material por estruturas de relevância. 

Nesse momento a tarefa consiste em agrupar os resultados por unidades, uma busca 

por compreender o que foi dito com maior representatividade pelo grupo. Desse emergiram 

os temas distinção, distanciamento e ausência de criatividade.  

III. Análise final: 

           Um movimento circular, que vai do empírico para o teórico e vice-versa. 

Fase em que olhamos para o material buscando esclarecer a lógica do grupo sobre o 

objeto investigado, o que os sujeitos pensam sobre o cuidado que prestam ao paciente 

psiquiátrico? 

A apropriação da hermenêutica dialética nos exigiu leituras exaustivas do material 

produzido para configuração de categorias empíricas presentes nas entrevistas e 

observações. Nos fez compreender a realidade como um processo. É como buscar a 

interpretação da realidade em seu movimento, e entender os fatos à luz das teorias.  

Tal método estabelece dois níveis
(42)

: nível das determinações fundamentais - que 
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deve situar no tempo e no espaço, o objeto de estudo e o nível do encontro com os fatos 

empíricos - que representa o confronto dos dados obtidos na realidade pesquisada.  

Logo, nos importou ao longo na análise e discussão dos dados, situar o objeto, o 

cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico em emergência geral, no viés 

temporal da Reforma Psiquiátrica, e confrontar com as concepções dos sujeitos, os pontos 

de vista, e as experiências vividas. 

Cabe ressaltar que apropriamo-nos dos roteiros de entrevistas (Apêndice nº.2), e 

observação (Apêndice nº.3), para uma melhor ordenação e reflexão dos dados.  

Dessa análise delineamos duas categorias:  

 1ª Categoria - Perfil dos enfermeiros da emergência de um hospital geral e sua 

relação com a RP;  

 2ª Categoria - Cuidado de enfermagem ao paciente psiquiátrico na emergência: 

distinção, distanciamento e ausência de criatividade; 

Quanto à análise dos dados a partir da vivência do grupo-pesquisador, se deu por 

intermédio dos sujeitos. Ao terminar a produção das Mandalas, cada sujeito falou sobre sua 

experiência e deu sentido ao vivenciado.  

Imbuídas dos pressupostos da Sociopoética, valorizamos o sujeito como co-

pesquisador partindo se suas próprias análises para interpretarmos as imagens produzidas. 

Coube-nos a aproximação das falas, das ideias, dos pensamentos e das motivações, por 

afinidade, numa incessante busca de não tornar os dados frios com a categorização.  

Dessa análise surgiram as duas últimas categorias:  

 3ª Categoria- Imaginário dos enfermeiros da emergência geral acerca do cuidado ao 

paciente psiquiátrico: a paciência necessária, a transformação natural, a barreira e a 

firmeza do cuidar/ cuidado. 

 4ª Categoria- Estratégias para sensibilização do enfermeiro da emergência geral 

para o cuidado de enfermagem, baseado nos princípios da RP. 
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4- RESULTADOS 
 

 

Os resultados serão delineados de acordo com cada categoria, a saber: 

 1ª Categoria - Perfil dos enfermeiros da emergência de um hospital geral e sua 

relação com a Reforma Psiquiátrica; 

 2ª Categoria - Cuidado de enfermagem ao paciente psiquiátrico na emergência: 

distinção, distanciamento e ausência de criatividade; 

 3ª Categoria- Imaginário dos enfermeiros da emergência geral acerca do cuidado ao 

paciente psiquiátrico: a paciência necessária, a transformação natural, a barreira e a 

firmeza do cuidar/ cuidado; 

 4ª Categoria- Estratégias para sensibilização do enfermeiro da emergência geral 

para o cuidado de enfermagem, baseado nos princípios da RP. 

 

 

4.1- Perfil dos enfermeiros da emergência de um hospital geral e sua relação 

com a Reforma Psiquiátrica 

 

 

Com vistas a atender ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que foi o de 

descrever o perfil dos enfermeiros-sujeitos do estudo, temos nessa primeira categoria, a 

descrição do material humano da emergência que cuida dos pacientes psiquiátricos. 

Cabe ressaltar que, durante o período das entrevistas que aconteceram entre maio e 

agosto de 2011, uma enfermeira da emergência estava de licença maternidade e uma de 

licença especial, totalizando o número de dezoito enfermeiros no setor. Quinze foram os 

entrevistados nesse estudo, o que equivale a 83% dos enfermeiros.  

A ideia dessa entrevista foi descrever o perfil dos sujeitos, uma entrevista 

focalizada, posto que se destina a esclarecer apenas um determinado problema
(43)

. 

Constatou-se que a maioria (onze) é do sexo feminino.  As idades são variadas, três tem 

idade entre vinte e cinco anos e trinta anos, seis entre trinta e quarenta anos, dois entre 

quarenta e cinquenta anos e quatro com mais de cinquenta anos. Quanto ao estado civil, 

seis deles são casados, quatro solteiros, dois separados, um divorciado e um viúvo.  

A maioria (seis) tem entre cinco e dez anos de formados em Enfermagem.  

Houve um equilíbrio entre aqueles que têm outro vínculo trabalhista, oito trabalham 
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também em outro local e sete apenas no hospital em estudo. O mesmo equilíbrio sobre as 

instituições de formação pública e privada, quatro foram formados na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, dois na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um na 

Universidade Federal Fluminense, um na Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro, um na Universidade Estácio de Sá, três na Faculdade de Enfermagem Luiza de 

Marillac, dois na Gama Filho e um na Unigranrio. 

Dez deles fizeram um curso de pós-graduação, um na área de neonatologia, um na 

de oncologia, um em hematologia, quatro em médico-cirúrgico, dois em saúde pública e 

um em obstetrícia. Sete deles realizaram um curso de atualização nos últimos dois anos, 

dois realizaram entre cinco e dez anos atrás, cinco deles nunca fizeram curso de 

atualização, as áreas desses cursos perpassam quatro pela emergência, um em oncologia, 

um em médico-cirúrgico, um em terapia intensiva, um em cardiologia, um em 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e um em circulação extracorpórea.  

Olhando os dados a partir da hermenêutica dialética somos evocados a pensar que a 

apresentação desses sujeitos está dessa forma, nesse dado momento em que a realidade foi 

analisada. Isso não significa que esse grupo seja assim.  

Poucos buscaram uma especialização ou apropriação maior com a emergência, esse 

é o fato. Mas precisamos nos questionar o porquê disso ter se dado dessa maneira, qual o 

movimento feito pela gestão da unidade para capacitação profissional? Qual o salário desse 

sujeito? Qual o custo para investir em educação individualmente? 

 A dialética, como uma arte de conduzir o discurso para produzir uma representação 

verdadeira de um assunto em pauta
(42)

, distancia-nos da percepção cristalizada de que esses 

sujeitos simplesmente não fizeram um movimento interno ou não aproveitaram algo que 

tenha sido oferecido. Presente como método de transformação do real, que modifica a 

mente criando as ideias
(42)

, a dialética nos ajudou a pensar de que forma poderemos intervir 

nessa situação, mas essencialmente nos fez promover nos sujeitos a reflexão de que seus 

posicionamentos precisam ser revistos, exigindo uma tomada de decisão.  

A partir das seguintes perguntas: O que sabe sobre a Reforma Psiquiátrica? Para 

aqueles que conhecem a Reforma Psiquiátrica, o conhecimento se deu durante a formação 

acadêmica? E já realizou algum curso sobre psiquiatria? Constatou-se que:  

A maioria (oito) dos enfermeiros referiu não saber nada sobre a Reforma 

Psiquiátrica, alguns chegaram a enfatizar que também não desejariam saber. A enfermeira 
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Margarida chegou a dizer que tem raiva dos pacientes psiquiátricos, pensa que eles têm um 

comportamento ameaçador e que é proposital. Diz que a raiva é porque não sabe o que 

fazer, sentindo-se impotente. 

Jasmim também disse sentir raiva, assumiu não suportar os bêbados que ficam 

dando um trabalho descomunal, parecendo que o serviço dela não tem fim.  

A enfermeira Rosa disse não ter paciência, “eles falam demais e não dão sossego”. 

Margarida respondeu “não, não e não. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem 

sabe”. Dois deles disseram saber um pouco, citando a desinstitucionalização como uma 

forma de retirar os “malucos” do hospital, outros três também falaram saber pouco, porém, 

conversaram sobre mudanças políticas e sociais, falando de reintegração social e citando a 

desinstitucionalização. Dois deles falaram sobre a reforma como um processo de mudança 

que tem permitido a reintegração e desinstitucionalização, falando de modelos 

substitutivos de tratamento.   

Dos 7 (sete) que disseram ter algum conhecimento sobre a psiquiatria, 6 (seis) deles 

afirmaram que o conhecimento foi adquirido durante a formação acadêmica, e 1(um) disse 

ter acontecido num curso preparatório para concurso.  

Apenas um disse já ter realizado um curso em psiquiatria, pois anteriormente 

trabalhava numa unidade psiquiátrica. Todos os demais nunca realizaram nenhum tipo de 

capacitação na área, embora dois deles ressaltem já ter assistido a uma palestra e a uma 

exposição sobre a loucura.  

O perfil dos enfermeiros que trabalham nessa emergência é generalista ou 

especialista em outras áreas que não a emergência, não possuindo qualificação formal 

específica para tal contexto. O conhecimento empírico é algo que merece destaque, visto 

que a prática diária e o cotidiano das situações vividas ao longo dos tempos certamente os 

capacitaram para a tomada de decisões e comportamento profissional que exercem no 

setor. Chama a atenção nessa observação que além de nenhum deles ser pós-graduado em 

emergência, apenas quatro têm curso de atualização nessa área. 

Durante a entrevista, dois dos sujeitos que afirmaram não saber nada sobre a 

psiquiatria ou RP, o fizeram demonstrando-se indisponíveis para conversar sobre o assunto. 

Um deles chegou a dizer que o tema loucura não o atraia nem para uma conversa.  

Alguns outros se emocionaram ao falar da raiva que sentem do paciente 

psiquiátrico, dando a compreender que a postura imposta pelo transtorno mental provoca 
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neles uma sensação de impotência e frustração.  

Ao refletirmos sobre esses relatos pensamos que o sofrimento psíquico, representa 

muito mais do que um diagnóstico ou uma sintomatologia, trata-se de uma forma de 

existência no mundo.  

Os sujeitos que atuam na emergência estão acostumados a lidarem com situações de 

remissão total dos sintomas. O paciente entra com uma dor aguda, faz a medicação, 

melhora e vai embora. A emergência não costuma ser o cenário de investigação 

diagnóstica. Nesse sentido, o paciente psiquiátrico entra com a mesma dor aguda, faz a 

medicação, e vai embora com as mesmas questões psíquicas de antes, como se nunca 

estivesse apto para a alta. 

As desordens, por vezes delírios e comportamentos bizarros, são parte da 

sintomatologia do paciente psiquiátrico, mas para os enfermeiros não especialistas em SM 

parece ser uma provocação, um conflito.  

Mesmo para aqueles que conversaram sobre a RP, reduziram-na ao simples 

fechamento do manicômio. Enfatizando que a população não está preparada para isso. 

Apenas dois enfermeiros citaram o CAPS e as novas práticas assistenciais como 

dispositivos da RP. Esses dois sujeitos representam o percentual dos que tem o menor 

tempo de formação, e tiveram estágio acadêmico curricular em serviços substitutivos de 

tratamento.  

De um modo geral, os enfermeiros falaram da impossibilidade de cuidar do louco 

nas condições impostas pela emergência, a qual descreveremos na próxima seção. Como 

um mecanismo de defesa, se atêem mais as funções burocráticas do que assistenciais. 

À medida que não conseguem cuidar adequadamente de todos, estabelecem 

prioridades. Como não há uma diretriz explícita para tal, e nem mecanismos de avaliação 

institucional, escolhem de quem cuidar. De um modo geral esta escolha está atrelada ao 

quadro clínico que chame mais sua atenção, seja porque conseguiu identificar, ou porque o 

técnico de enfermagem ou o médico pediu auxílio ou priorização.  

Há uma lógica perversa em curso na saúde, na qual grande parte dos serviços de 

urgência se apoia para o desenvolvimento do trabalho cotidiano, no foco da doença e não 

do sujeito ou em suas necessidades
(46)

. 
 

O Ministério da Saúde assume a situação acima descrita, no que tange aos serviços 

de urgência e emergência, fala de: 
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Desafios a serem superados no atendimento em saúde: superlotação, processo de 

trabalho fragmentado, conflitos e assimetrias de poder, exclusão dos usuários na 

porta de entrada, desrespeito aos direitos desses usuários, pouca articulação com 

o restante da rede de serviços, entre outros
(46: 8)

. 
 

 

Como apresentado pela hermenêutica dialética, compreender implica a 

possibilidade de interpretar, de estabelecer relações e extrair conclusões em todas as 

direções
(42)

. Uma vez que os enfermeiros-sujeitos dessa pesquisa não apresentam domínio 

teórico específico de psiquiatria, e consequentemente prático, para lidarem com o paciente 

psiquiátrico, percebemos um distanciamento entre o objeto de estudo e a política atual da 

RP.  

Uma explicação para tal poderia ser o desinteresse pelo transtorno mental, ancorado 

na própria história da psiquiatria, excludente, tendo a perda das faculdades mentais 

qualificada como um crime atroz, punido com pena de prisão, e pela natureza do cárcere 

que se executa, se convertendo na morte 
(47)

. Outro direcionamento seria a crença de um 

hiato entre o disposto nas políticas públicas, e o que ainda é encontrado como prática nos 

cenários em que tais políticas tomam corpo.  

Mas independente do que tenha contribuído para tal realidade, precisamos nos 

questionar, como intervir?  Perguntamos, de que forma esses sujeitos foram apresentados a 

história da psiquiatria? O paciente psiquiátrico fora expresso como perigoso? Como 

imprevisível? Como alguém que não precisasse de cuidados? 

A hermenêutica busca esclarecer as condições sob as quais surge a fala
(42)

, mesmo 

entendendo o transtorno mental como um sofrimento, e considerando a inserção social 

como um direito, nos importou nesse momento a compreensão da fala dos sujeitos a partir 

daquela emergência. Caso tivessem em outro contexto, num cenário diferenciado ao que 

descrevemos, numa relação enfermeiro versus paciente mais propícia ao cuidado, será que 

se posicionariam frente ao transtorno mental da mesma forma?  

Depreender que as circunstâncias estão diretamente relacionadas aos resultados 

encontrados é uma premissa desse método.  

Sofremos um estranhamento diante da compreensão desses sujeitos, cujas falas se 

distanciam do cuidado, e entendemos que o perfil observado dos enfermeiros da 

emergência requer a ampliação de processos da EP em serviço voltada para a atenção ao 

paciente psiquiátrico. Neste contexto a EP deverá contemplar o preparo dos enfermeiros 

para o estabelecimento da comunicação terapêutica do enfermeiro com o paciente 
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contextualizando este processo com as políticas públicas atuais de SM.  

Com base nas entrevistas realizadas podemos dizer que os enfermeiros da 

emergência não se sentem preparados para cuidar do paciente psiquiátrico, não se sentem 

responsáveis por cuidar deles e tem por eles uma atitude de descompromisso. 

 

 

 

4.2– Cuidado de enfermagem ao paciente psiquiátrico na emergência: distinção, 

distanciamento e ausência de criatividade 
 

 

Nesta segunda categoria, serão apresentados as diferenças no cuidado prestado 

pelos enfermeiros aos pacientes psiquiátricos e não psiquiátricos, na mesma condição 

clínica, provocando nesse passo, uma discussão e reflexão sobre a existência de um 

cuidado diferenciado ao paciente psiquiátrico. Diante disso, tem-se por intento responder 

ao segundo objetivo específico deste estudo, que é comparar os cuidados prestados pelos 

enfermeiros de emergência aos pacientes psiquiátricos e não psiquiátricos, na mesma 

condição clínica, e para isso nos apropriamos da observação participante.  

Durante alguns plantões, no período de maio a agosto de 2011, observamos o agir 

dos enfermeiros na emergência frente a alguma situação que envolvesse o paciente 

psiquiátrico e comparamos a mesma situação clínica com um paciente não psiquiátrico.  

Inicialmente pensávamos em observar o agir do enfermeiro no setor, comparar sua 

abordagem diante do paciente psiquiátrico e não psiquiátrico frente às inúmeras situações 

postas no cotidiano da emergência. No entanto, após alguns dias de tentativas sem êxito, 

precisamente seis plantões, não foi identificada nenhuma abordagem ao paciente 

psiquiátrico, e resolvemos então mudar de estratégia e partir de alguma situação clínica. 

Assim, no dia da observação, antes de iniciá-la, percorríamos o setor da emergência em 

busca dos pacientes psiquiátricos, e uma vez encontrados, observávamos o agir do 

enfermeiro na sala onde o paciente estivesse acomodado.  

No momento em que realizamos as entrevistas com os enfermeiros para 

caracterização dos sujeitos da pesquisa, lemos o termo de consentimento livre e 

esclarecido, e explicamos toda a metodologia da pesquisa. Nesse mesmo instante 

começávamos a observar o que acontecia no ambiente, cabendo ressaltar que observamos 

apenas aqueles que aceitaram participar da pesquisa após assinatura desse termo.  
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Antes da descrição dos casos propriamente ditos, cabe ressaltar a observação do 

cenário. Trata-se de um setor denominado Grande Emergência, composto por sete salas, 

uma infantil, uma de reanimação, uma de trauma, duas de situações ortopédicas e 

cirúrgicas, sendo uma para o gênero feminino e outra para o gênero masculino, e outras 

duas de situações clínicas gerais, com a mesma divisão de gêneros citada. A equipe de 

enfermagem desse setor varia entre quatro a três enfermeiros por plantão, numa escala de 

trabalho de 12 x 60h, totalizando então seis equipes, três diurnas e três noturnas, todas com 

a média de 16 técnicos de enfermagem.  

Cada uma dessas sete salas tem suas peculiaridades, a infantil, que atende do 

recém-nato à criança com 12 anos de idade, é a mais rotativa de todas, as crianças entram 

apresentando alguma crise, respiratória, gástrica, ortopédica, ou de outra natureza, e 

solucionado a crise ora são encaminhas para casa ora transferidas para continuidade do 

tratamento, de acordo com a necessidade. Representa a exceção quando crianças passam 

mais de dez dias nesse setor, em média seus casos são solucionados prontamente.  

A sala de trauma também tem um perfil muito parecido com esse, de resolução do 

problema com encaminhamento do caso, mas por questões de dimensionamento de pessoal 

da categoria médica de forma insuficiente, por vezes a resolução não é tão rápida, e o 

paciente permanece no setor sob os cuidados da enfermagem.  

A reanimação, seguindo esse modelo de resolução imediata, sofre com a ausência 

de leitos no SUS para pacientes graves, como Centro de Terapia Intensiva (CTI) e 

Unidades Coronarianas, logo, por exemplo, casos de pacientes que requerem uma reversão 

de uma parada cardiorespiratória que poderia ser encaminhada para um CTI, permanecem 

nessa sala até estabilização plena do quadro, também demandando cuidados de 

enfermagem, e cuidados que deveriam ser prestados em unidades fechadas de alta 

complexidade, com outro dimensionamento de pessoal.  

As duas salas de atendimento cirúrgico e ortopédico, também estão estritamente 

amarradas ao quantitativo de profissionais médicos, pois em sua maioria são casos pré-

operatórios que demoram cerca de no mínimo uma semana para terem suas cirurgias 

agendadas. 

 E as duas outras salas de atendimento clínico, representam um grande nó no setor, 

pois além de receber diariamente pacientes em condições clínicas que necessitem 

permanecer no hospital, como infecções respiratórias e urinárias, há aqueles que saíram da 
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sala anteriormente descrita, a reanimação, e como a escassez de leitos é um fato, os 

pacientes ficam pela emergência.  

Pensando num plantão com a equipe completa, pois não podemos esquecer as 

licenças, férias, afastamentos por doença e faltas em gerais, os três ou quatro enfermeiros, 

se dividem para atender as sete salas além da porta de entrada freqüente, que é recebida no 

corredor antes de ser encaminhada para uma dessas salas. 

 Há uma divisão velada para cada plantão, que priorizam uma ou outra sala, e a 

divisão manifesta pela chefia que prioriza as salas de reanimação, trauma e pediatria. A 

média de pacientes circulando nesse setor é de 70 a 90 pacientes/dia, em dias de 

superlotação com um pouco mais de 100 pacientes.  

Como uma estratégia de reorganização dessa lógica, o SUS privilegia o 

Acolhimento com Classificação de Risco, com fluxos adequados que favoreçam os 

processos de trabalho
(46)

, mas que nesse espaço não consegue dar conta da demanda de 

pacientes.  

A organização das emergências, de acordo com o Programa de Acolhimento do 

SUS
(46)

, em linhas gerais desenvolve uma proposta de divisão em pelo menos dois eixos: o 

do paciente grave, com risco de morte, o eixo vermelho, e o do paciente aparentemente 

não-grave, mas que necessita ou procura o atendimento de urgência, o de eixo azul.  

O eixo vermelho é composto por um agrupamento de três áreas principais: a área 

vermelha, a área amarela e a área verde.  

A) Área Vermelha: é nesta área que está a sala de emergência, para 

atendimento imediato dos pacientes com risco de morte, e a sala de 

procedimentos especiais invasivos.  

B) Área Amarela: composta por uma sala de retaguarda para 

pacientes já estabilizados, porém que ainda requerem cuidados especiais 

(pacientes críticos ou semicríticos).  

C)  Área Verde: composta pelas salas de observação, que devem ser 

divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças e adultos), a 

depender da demanda.  

 

Hoje, na maioria das vezes, os pacientes permanecem na sala vermelha, criando 

dificuldades para o atendimento dos pacientes que chegam com risco de morte, assim 

como situações muito desagradáveis para os pacientes já estabilizados. 

O eixo azul é composto por ao menos três planos de atendimento, levando em 
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consideração fluxos claros, informação e sinalização.  

 

A) Plano 1: espaços para acolhimento, espera, recepção, 

classificação do risco e atendimento administrativo. A diretriz principal, neste 

plano, é acolher, o que pressupõe a criação de espaços de encontros entre os 

sujeitos. Espaços de escuta e de recepção que proporcionem a interação entre 

usuários e trabalhadores, entre trabalhadores e trabalhadores – equipes – e entre 

os próprios usuários, que sejam acolhedores também no sentido de conforto, que 

pode ser produzido pelo uso de vegetação, iluminação e ventilação naturais, 

cores, artes, entre outros exemplos possíveis. 

B)  Plano 2: área de atendimento médico, lugar onde os consultórios 

devem ser planejados de modo a possibilitar a presença do acompanhante e a 

individualidade do paciente. 

C)  Plano 3: áreas de procedimentos médicos e de enfermagem 

(curativo, sutura, medicação, nebulização). É importante que as áreas de 

procedimentos estejam localizadas próximas aos consultórios, ao serviço de 

imagem e que favoreçam o trabalho em equipe.  

 

O eixo azul seria a pequena emergência do hospital em questão, e o eixo vermelho 

o nosso cenário, porém, a divisão clara das áreas vermelhas, amarelas e verdes, só se dá na 

sala de trauma, mas precisamente com o paciente poli traumatizado, pois nessa sala há 

também pacientes da clínica médica que necessitando de oxigenoterapia são ali 

acomodados. Os demais casos clínicos se misturam de acordo com a ordem de chegada ou 

a patologia apresentada. Os leitos dos pacientes psiquiátricos, independente de toda a 

divisão apresentada, em sua maioria são colocados pelos corredores, e não dentro das salas. 

Uma espécie de tentativa de manutenção da ordem. Afastam-se os pacientes psiquiátricos 

dos demais para que não perturbem a organização do setor, e normalmente esse afastar 

representa um local pouco visualizado e valorizado pelo profissional.    

Cabe dizer que alguns casos têm a descrição da observação de mais de um dia, 

envolvendo mais de um enfermeiro, mas sempre na busca de realizar comparação entre 

situações psiquiátricas e não psiquiátricas. 

Os casos descritos por intermédio da observação participante demonstram um evitar 

do cuidado ao paciente psiquiátrico por parte de nove enfermeiros observados.  

Acreditamos que os enfermeiros tenham se sentido a vontade na presença do 

observador, embora saibamos que o efeito da presença do observador pode, sem dúvida, 
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gerar comportamentos ensaiados
(37)

. 
 

O tempo de permanência mais prolongado no campo é o melhor recurso, para 

controlar ou desconstruir o efeito visita, posto que os membros do grupo vão se 

acostumando à presença do pesquisador
(37)

.  

Ao descrevermos as observações, como se trata de uma análise comparativa, 

primeiro será apresentado um caso psiquiátrico e em seguida outro não psiquiátrico.  

Seguem os relatos:  

 

Caso A:  

No dia 05 de junho de 2011, no período compreendido entre as 13 - 18 horas, 

observamos o agir das enfermeiras Margarida e Rosa.  

A situação clínica que serviu de sustentação para essa observação se referiu a de 

uma paciente de 42 anos de idade, contida no leito com o relato de agitação psicomotora. 

Estava com a vestimenta suja e hipohidrata. O registro no prontuário dizia se tratar de uma 

paciente oriunda de um hospital psiquiátrico para avaliação clínica. 

No momento da observação o cuidado clínico que competia ao enfermeiro era 

especificamente uma punção venosa periférica para instalação de soroterapia prescrita 

devido à hipohidratação.  

Observamos então as enfermeiras, que retornaram juntas do refeitório às 13h, se 

revezaram entre idas ao banheiro e a farmácia, e por volta das 14h reassumiram os 

cuidados assistências diretos de enfermagem. A enfermeira Rosa entrou na sala onde a 

paciente estava e perguntou aos técnicos de enfermagem se tinha alguma pendência no 

setor, eles falaram da falta de determinados antibióticos prescritos e de algumas pacientes 

precisando de acessos venosos periféricos e sondagem nasoenteral. Rosa então pegou as 

prescrições cujos antibióticos estavam faltando e falou para enfermeira Margarida das 

necessidades do setor, se encaminhando a farmácia e retornando em vinte minutos, 

entregando as drogas aos técnicos da sala e saindo da mesma. 

Enquanto isso, Margarida executa a técnica de punção venosa em três outras 

pacientes que não a dita psiquiátrica, depois disso saiu da sala em direção ao corredor e 

identificou outras pacientes precisando de cuidados, realizou um ECG em uma mulher com 

dor precordial, e outras duas punções venosas em pacientes também hipohidratas. A 

enfermeira Rosa se dirigiu ao computador e realizou o censo hospitalar, depois organizou a 
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transferência de alguns pacientes da emergência para a clínica médica, e para isso teve que 

buscar os prontuários, se certificar que os pacientes a serem transferidos tinham suas 

prescrições médicas e evoluções de enfermagem, e puncionar o acesso venoso periférico 

de dois dos pacientes que estariam sendo transferidos.  

 

Análise  

Em 5 horas de observação, não houve aproximação das enfermeiras com a paciente 

psiquiátrica, embora precisasse de punção venosa. Fato que ocorreu com os demais 

pacientes não psiquiátricos. Vale ressaltar que no período da observação, apenas um 

técnico de enfermagem dirigiu-se a paciente, avaliando sua necessidade de acesso venoso, 

sem, contudo realizar a punção. As enfermeiras ainda que avisadas pelas técnicas das 

necessidades de cuidados da paciente psiquiátrica, não os realiza deliberadamente, optando 

por realizar outras atividades no setor, negligenciando os cuidados desse paciente em 

relação aos outros.  

 

Caso B:  

No dia 14 de junho de 2011, às 14h50min, a enfermeira Girassol estava realizando 

curativos em pacientes da sala masculina, e lá havia um paciente, com 37 anos de idade, 

robusto, internado devido a uma urgência dialítica decorrente do uso de drogas ilícitas.  

O cuidado desse paciente se referia à orientação de restrição hídrica, pois 

relacionado à abstinência da droga, o paciente encontrava-se ansioso, não se mantendo 

restrito ao leito, deambulando pelos corredores e pegando os copos de água disponíveis na 

bancada do corredor.  

O paciente abordou Girassol pedindo que lhe desse remédio, ela respondeu fazendo 

a solicitação que ele deitasse em seu leito para que não precisasse ser contido. Girassol fez 

todos os curativos da sala, um total de seis, entres úlceras por pressão e venosas, e após 

duas horas de observação, saiu da sala sem sequer se aproximar do paciente para orientá-lo 

quanto à restrição hídrica. 

Nesse plantão nenhuma orientação de restrição hídrica foi observada, mas no dia 17 

de julho, Girassol realizou duas orientações a pacientes não psiquiátricos com indicação de 

restrição hídrica.  
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Análise  

No caso B observa-se que a enfermeira embora detenha o conhecimento científico, 

orientando a indicação da restrição hídrica, e se preocupe em fazer orientações aos 

pacientes no espaço da emergência, no dia em que precisou orientar o paciente psiquiátrico 

não o fez.  Cumpriu com seus afazeres técnicos frente a outros pacientes, mas diante ao 

paciente que ingeria água em demasia sem condições clínicas para tal, se esquivou desse 

cuidado.  

 

Caso C:  

No dia 25 de maio às 11 horas, a partir da história de uma jovem psicótica, com 18 

anos de idade, internada por autoagressividade e apresentando o quadro clínico de retenção 

urinária, observamos a enfermeira Copo de Leite.  

A paciente descrita era conhecida pela maioria dos enfermeiros desse plantão, pois 

antes da estada na emergência, apresentou algumas passagens pela mesma em semanas 

anteriores, todas com a queixa de não conseguir urinar, e alguns cateterismos de alívio 

foram feitos segundo relatos. 

Copo de Leite foi comunicada pela técnica de enfermagem da sala sobre a queixa 

de dor da paciente e provável necessidade de um cateterismo vesical de alívio, nesse 

momento estava sentada lendo o livro de ocorrências do setor, prontamente se levantou e 

encaminhou-se até a sala da paciente, abordou a mesma e orientou quanto ao risco de 

contaminação de um procedimento invasivo e saiu da sala. Copo de Leite foi para a sala ao 

lado, separou dois prontuários e começou a registrar. Enquanto realizava a evolução já no 

segundo prontuário, chegou uma paciente em sofrimento respiratório, Copo de Leite 

interrompeu o que fazia para ajudar nos procedimentos de intubação orotraqueal, 

montagem do respirador mecânico e realização de cateterismo vesical de demora.  

Após realização desse cateterismo, comunicou que estava indo almoçar (14h). O 

cateterismo na paciente psiquiátrica foi realizado pela técnica de enfermagem, que disse 

estar compadecida pelo sofrimento da paciente. Ao final desse plantão, por volta das 18h, 

Copo de Leite realizou outro cateterismo vesical de demora em uma paciente vítima de 

colisão automobilística.    

 

Análise  
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O caso C nos mostra o agir de uma enfermeira que opta por realizar o procedimento 

de cateterismo vesical em duas pacientes não psiquiátricas e na psiquiátrica não o realiza.  

Contudo, orienta-a quanto ao risco de infecção, talvez julgando desnecessário o 

procedimento. 

  

Caso D:  

Adulta, 36 anos de idade, com diagnóstico de transtorno do humor. O motivo da 

internação foi um quadro de intoxicação exógena, e o cuidado pontual se referia a um 

cateterismo nasogástrico seguido de lavagem gástrica. Embora se tratasse de um caso de 

intoxicação, a paciente não apresentou rebaixamento do nível de consciência, e estando 

lúcida, permaneceu falando em tom alto e agredindo verbalmente todo aquele que dela se 

aproximasse. 

O enfermeiro Boca de Leão estava na sala no momento da admissão da paciente,  

dia 25 de maio às 9h, observou a contenção realizada pelos técnicos de enfermagem, e 

instantes depois se ausentou da sala, encaminhando-se para farmácia em busca de carvão 

ativado prescrito para mesma paciente. Retornou aproximadamente uns 15 minutos depois, 

com o carvão na mão e avaliou ser desnecessário uma vez que a paciente continuava 

gritando. Guardou o carvão no armário e reforçou a contenção feita pelos técnicos de 

enfermagem. Organizou os papéis do balcão, circulou por toda a emergência, viu um 

pouco de TV e às 11h20min comunicou que estava indo almoçar. Nenhuma outra situação 

de intoxicação exógena aconteceu nesse plantão, embora Boca de Leão no final da tarde 

tenha realizado um cateterismo nasoenteral para alimentação de outro paciente. A 

observação do cateterismo nasogástrico em caso similar de intoxicação exógena só ocorreu 

em 14 de junho, quando às 10h40min deu entrada no setor uma jovem que havia sido 

intoxicado durante o trabalho, e também estava lúcida. A suspeita era de terem colocado 

chumbinho em sua comida, e Boca de Leão prontamente realizou o cateterismo 

nasogástrico e delegou ao técnico o preparo do carvão ativado, que administrou como 

protocolo.  

Análise  

Observa-se no caso D que o enfermeiro faz uma avaliação distinta do protocolo de 

intoxicação, optando por não realizar o cateterismo e lavagem nasogástrico. Parece que o 
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fato da paciente estar gritando, representa um sintoma que descredencia a necessidade da 

lavagem gástrica, e inferi o enfermeiro a se ausentar da sala.  

O enfermeiro executa a técnica do cateterismo em outros momentos, e delega ao 

técnico o preparo do carvão ativado, diferente do que fez frente à paciente psiquiátrica.  

 

Caso E:  

Senhora, 62 anos de idade, internada por lesão infectada em membro inferior, 

necessitando de realização diária de curativo e antibioticoterapia venosa. Apresentava 

comportamento querelante e a todo instante solicitava a presença da equipe para falar de 

sua vida. Chamava o enfermeiro e quando o mesmo se aproximava não formulava uma 

queixa clara, e sim reclamava da própria vida. 

Às 8h do dia 28 de maio, os enfermeiros Chuva de Prata e Cerejeira conversavam 

próximo ao balcão do setor e decidiram começar o trabalho pelos curativos, preparam o 

material necessário, pediram a diarista pomadas e coberturas específicas, solicitaram 

roupão na lavanderia, se equiparam e durante o período da manhã, até as 11h40min, como 

numa espécie de mutirão, fizeram doze curativos do setor. Enquanto realizavam os 

curativos, a paciente chamou Chuva de Prata por duas vezes e chorou, dizendo não gostar 

daquele local. Chuva de Prata abordou a paciente e pediu para que fosse paciente. Mesmo 

os enfermeiros indo até a paciente para saber o motivo de seu chamado, seu curativo não 

fora realizado. Às 12h comunicaram a ida ao refeitório para almoçar.  

 

Análise  

O caso E evidencia que as enfermeiras não identificaram a necessidade de curativo 

da paciente psiquiátrica, contudo, realizaram vários outros curativos em pacientes não 

psiquiátricos.  

Talvez o comportamento querelante, chamando insistentemente a equipe, tenha 

afastado as enfermeiras da paciente e ocultado a necessidade do curativo ou justificando a 

sua não realização por parte dos enfermeiros.  

 

Caso F:  

Senhor, 64 anos de idade, deu entrada na emergência com quadro clínico de 

convulsão no dia 06 de junho às 16h. No momento da admissão o enfermeiro Antúrio 
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realizou uma punção venosa periférica, a aspiração das vias aéreas superiores, administrou 

a droga prescrita e auxiliou a contenção no leito.  Logo em seguida o paciente foi 

encaminhado para um corredor dessa mesma emergência, onde ficam concentrados os 

dependentes químicos e aqueles com suspeita de tuberculose. Cabe ressaltar que o 

encaminhamento para essa área deveu-se ao fato do familiar do paciente relatar que ele era 

alcoolista.   

Antúrio voltou para sala onde estava e não comunicou a sua colega, enfermeira da 

sala que recebeu o paciente, sobre o que tinha acontecido. Nesse dia nenhuma outra 

convulsão aconteceu no setor.  

No dia seguinte, 7 de junho às 15h30min, o paciente permanecia no mesmo local do 

dia anterior, e ainda contido, Antúrio também estava trabalhando, fazendo o plantão de 

uma colega, e responsável pela sala em que o paciente em questão estava.  

Antúrio encontrava-se sentada em outra sala, lendo um livro de enfermagem em 

emergência, e lá permaneceu até as 17h, quando comunicou estar indo lanchar. Às 

17h30min retornou do refeitório e começou a organizar o roteiro de passagem de plantão. 

Nesse mesmo momento chegou a alimentação dos pacientes. O paciente psiquiátrico 

precisava de ajuda por estar contido, contudo, a alimentação foi posta em cima da bancada 

pelo serviço de nutrição e lá ficou sem que o enfermeiro auxiliasse o paciente ou delegasse 

esse cuidado ao técnico de enfermagem. Em contrapartida, outros pacientes não 

psiquiátricos nesse mesmo setor foram auxiliados pelos técnicos de enfermagem em suas 

alimentações.   

 

Análise  

Nesse caso F temos uma enfermeira que atua prontamente diante da necessidade 

emergencial do paciente psiquiátrico, encaminha-o em seguinte para um setor onde não se 

dá continuidade aos cuidados referidos. Nem mesmo a refeição foi oferecida ao paciente, 

ou a retirada da contenção para que se pudesse avaliar a capacidade de autocuidado do 

paciente.  

No momento em que o paciente foi mudado de sala, não houve a passagem do caso 

entre os enfermeiros. Pelo fato do paciente ser alcoolista, foi acomodado num canto e 

permaneceu no mesmo até o plantão seguinte. A enfermeira opta por organizar a parte 
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administrativa da passagem de plantão ao invés de auxiliar a alimentação dos pacientes ou 

identificar qualquer outra necessidade nesse paciente contido.  

 

 

Caso G:  

Paciente do gênero masculino, aparentemente com 30 anos de idade, deu entrada no 

setor trazido pelo Corpo de Bombeiros em prancha rígida e contenção mecânica, com 

relato de ter se jogado do segundo andar de um prédio. A contenção era devido à agitação 

psicomotora do paciente, que desorientado e delirante não colaborou com a realização do 

protocolo de trauma. 

A admissão aconteceu às 16h, o enfermeiro Cravo observou a troca das macas, da 

equipe do Corpo de Bombeiros com a do hospital, viu a contenção sendo novamente 

realizada e não se aproximou para nenhum tipo de assistência, o paciente ficou no setor 

aguardando se acalmar para ser examinado. Cravo permaneceu na sala durante todo o 

tempo, no intervalo das 16 às 19h, ora sentado ora em pé, circulando pela sala e delegando 

ordens aos técnicos, todas referentes à organização do setor e administração de 

analgésicos.  

Às 17h15min deu entrada no setor, também sendo conduzida pelo Corpo de 

Bombeiros, uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. Cravo imediatamente 

conduziu o protocolo de trauma, decidindo qual técnico de enfermagem ficaria do lado 

direito e qual ficaria do lado esquerdo do paciente, solicitando ajuda para que alguém 

ficasse livre circulando a sala. Cravo se posicionou na altura da cabeça do paciente, 

instalou a oxigenoterapia e a monitorização. Em seguida o paciente foi encaminhado para o 

serviço de imagem, e Cravo após organizar o setor, novamente se sentou e permaneceu lá 

até as 19h.  

 

Análise  

O caso G evidencia que não houve a realização de um protocolo padrão da 

emergência, devido ao quadro de desorientação, agitação e delírio do paciente. Vale 

lembrar que o setor tem uma equipe de Saúde Mental, que não foi acionada para acolher o 

paciente. Numa situação similar de queda, o protocolo foi realizado, pelo mesmo 

enfermeiro que não o fez com o paciente psiquiátrico. Embora estejamos avaliando o agir 
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do enfermeiro, é incontestável que a equipe de saúde, de forma passiva, não atendeu ao 

paciente psiquiátrico esperando a tranquilização do mesmo.   

 

Caso H:  

Adulta, 37 anos de idade, internada com quadro de dor abdominal, mantinha-se a 

maior parte do tempo nua, embora muitos lhe oferecessem roupa. Inquieta por conta da dor 

vestia e despia-se incessantemente. Sentada na maca colocada no corredor, chamava a 

atenção de todos, pacientes, familiares e equipe de saúde.  

Às 10horas do dia 26 de junho um dos médicos do setor aborda a enfermeira 

Gardênia e solicita que vista a roupa da paciente, justificando que pacientes homens a 

estariam vendo e que isso podaria dar até processo, e ele precisava avaliar sua dor 

abdominal. Gardênia se aproxima da paciente e pede que vista a roupa, encaminha-se em 

seguida para o balcão e começa a separar as medicações, termina a divisão das drogas e 

distribui pelas salas da emergência, e no instante em que volta para a sala da paciente para 

entregar as medicações, às 11horas, novamente pede para que vista a roupa. Destaca-se que 

o médico não avaliou a paciente.  

Gardênia retorna para o balcão, pega material para realização de um curativo e o 

realiza, em seguida admite uma paciente com dor precordial, afere sua pressão e solicita 

avaliação médica. Às 12h40min sai para almoçar retornando às 13h30min, nesse momento 

a enfermeira Margarida estava administrando analgésico em um paciente com dor 

abdominal, Gardênia rende Margarida para que essa vá almoçar.  

Antes de sair, Margarida diz a Gardência que o paciente que estava administrando a 

medicação precisava ser avaliado pelo cirurgião, Gardênia então percorre o setor em busca 

do cirurgião, como não o encontra, anuncia no alto falante a necessidade do mesmo, e 

quando esse chega, passa o caso do paciente e aguarda sua conduta.   Segue então ao setor 

de imagem para encaminhar pedido de ultrassonografia da paciente, isso às 14h30min.  

 

Análise  

No caso H observamos o agir de duas enfermeiras que não se dão conta da queixa 

álgica da paciente psiquiátrica. Uma das enfermeiras aborda a paciente mais de uma vez, 

mas sempre solicitando que vista a roupa. Percebe-se que as enfermeiras buscam trabalhar 

em parceria, o que tende a otimizar o atendimento dos pacientes. A enfermeira avalia um 
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caso clínico de dor abdominal, solicita a presença do médico, aguarda a conduta e dá 

continuidade aos seus afazeres. No entanto, no caso da paciente psiquiátrica, nenhum 

cuidado é planejado ou executado.  

 

Diante deste contexto, ressalta-se que, os principais temas emergentes da 

observação participante foram:  

 Priorização da realização de cuidados de enfermagem a pacientes não 

psiquiátricos;  

  Ausência de criação.  

Esses temas estiveram presentes em todos os casos clínicos que foram descritos 

acima. Por razões que não foram explicadas apenas com essa observação, e sim pela 

totalidade dos métodos de produção dos dados, os enfermeiros de um modo geral optam 

por realizar outras tarefas no setor à realizar os cuidados de enfermagem ao paciente 

psiquiátrico.    

As negligências foram representadas de formas diversas: ausência de prestação de 

cuidado, de percepção das necessidades do paciente, de comunicação, de criação.  

Evidencia-se que, os enfermeiros da emergência geral não identificam as 

necessidades de cuidado dos pacientes psiquiátricos, havendo uma certa ausência coletiva 

de percepção. Diante de uma situação inusitada não elaboram estratégias para o cuidado, 

observa-se assim uma ausência de criação. Mesmo quando abordam o paciente não sabem 

como fazê-lo, não efetivando a comunicação. Há nesses casos uma ausência abrangente de 

cuidados de enfermagem dirigidos por enfermeiros de emergência ao paciente psiquiátrico.  

 

Discussão: 

O senso comum é um juízo despido de qualquer reflexão
(42)

. Nos casos analisados 

observa-se que esta falta de reflexão tem como desfecho o agir profissional mediado mais 

pelo preconceito do que por uma concepção acurada das necessidades do paciente e 

potencialidades de intervenção profissional. Assim, a prática do enfermeiro na emergência 

dirigida ao paciente psiquiátrico encontra-se desvinculada de princípios profissionais 

elementares e mesmo éticos, os quais antecedem aos próprios princípios e pressupostos da 

Reforma Psiquiátrica, a qual pressupõe o acolhimento do paciente psiquiátrico, numa 

relação de igualdade de direitos com os demais pacientes.  
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Um empecilho às trocas sociais foi evidenciado na ação profissional de 

enfermagem dirigida ao paciente psiquiátrico em situação de emergência geral, nos 

permitindo estabelecer uma analogia ao que fora apresentado por Goffmam (2005), ao 

descrever as instituições totais - despem o sujeito de qualquer apoio e promovem 

humilhações
(19)

. Aqui a institucionalização do preconceito alimenta e reforça ainda mais as 

representações negativas incidentes sobre o paciente psiquiátrico. 

Também o próprio espaço da emergência passa a funcionar como um local de 

confinamento, de desrespeito a individualidade e a autonomia dos sujeitos. O que reafirma 

o que nos fala Desviat (1999) sobre o espaço manicomial, ele diz que não são os muros do 

hospital que fazem dele um manicômio, e sim as pessoas
(48)

. O espaço da emergência 

geral, teoricamente, garantiria a identidade dos pacientes, pelas condições instaladas: 

banheiros divididos por gênero, respeitando a privacidade, horário para visitas familiares 

diárias, em dois turnos e demais recursos de atendimento preexistentes para os pacientes 

com problemas de natureza clínica. Contudo, mesmo tendo uma estrutura diferenciada das 

encontradas nos espaços manicomiais promovem condições de atendimento degradantes. 

Importante salientar, que o tratamento dos pacientes psiquiátricos em hospital geral 

constitui uma das estratégias previstas pela Reforma Psiquiátrica para superar o problema 

da exclusão e discriminação incidente sobre o paciente psiquiátrico.  

O paradigma psiquiátrico clássico transformou a loucura em doença, distanciando o 

louco do espaço social e transformando a loucura em objeto do qual o sujeito precisa 

distanciar-se para produzir saber e discurso
(21)

. Hoje essa lógica ainda se perpetua nos 

espaços de atenção à saúde não referidos diretamente a Rede de Atenção a Saúde Mental.  

 Os normais desenvolvem concepções que desqualificam o portador de um 

estigma
(20)

, assim, os enfermeiros-sujeitos desse estudo desenvolveram concepções 

próprias de forma a tornarem invisível o paciente psiquiátrico. O sujeito estigmatizado é 

uma pessoa desacreditada, e suas atitudes promovem nos ditos normais uma 

discrepância
(20)

, nesse estudo evidenciado pelo não cuidado do enfermeiro. 

É possível que um olhar frio termine com um encontro antes que se inicie
(20)

. 

Podemos dizer que olhar e não perceber é como não ver, negar a existência - apagar.  Os 

encontros relatados com base nos casos clínicos descritos exemplificam esse apagamento. 

Antes mesmo de iniciar a assistência a um paciente psiquiátrico, o estigma da doença 

mental desperta nos enfermeiros o agir mediado pelo ritual do preconceito, fazendo 
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ressurgir os males decorrentes do preconceito – sendo o mais grave deles nesse caso a 

própria desassistência, a entrega do estigmatizado a própria sorte. 

Assim, compreendemos que embora a RP avance no cotidiano da vida das 

instituições, dos serviços e das relações interpessoais, ainda está marcada por impasses, 

tensões, conflitos e desafios
(49)

. 

E meio a RP, numa proposta de desinstitucionalização do cotidiano das instituições 

rumo a uma nova forma de lidar com a loucura
(21)

, é que precisamos promover uma 

reflexão que permita a esses sujeitos a compreensão das transformações práticas, dos 

saberes, valores culturais e sociais que envolvem o transtorno mental.   

 

 

4.3- Imaginário dos enfermeiros da emergência geral acerca do cuidado ao 

paciente psiquiátrico: a paciência necessária, a transformação natural, a barreira 

e a firmeza do cuidar/ cuidado. 

 

 

De modo a analisar o imaginário dos enfermeiros acerca do cuidado ao paciente 

psiquiátrico em emergência geral, visto que este é o terceiro objetivo desta pesquisa, como 

descrito na metodologia, esta análise foi produzida a partir do encontro do grupo-

pesquisador.  

Para tal, à medida que os enfermeiros foram chegando ao local do encontro, e se 

deparando com os colchonetes dispostos no chão da sala, em círculo, e no meio desse, os 

materiais para a atividade, como a tinta, o hidrocor, o giz de cera, a vela, o lápis, entre 

outros, foram prontamente se deitando e questionando se fariam desenhos. Uma mesa com 

lanche estava à disposição. E os círculos
1
 para as Mandalas estavam previamente 

desenhados em folhas.   

A data marcada para o grupo tratava-se de uma sexta-feira, no turno da tarde, de um 

feriado. Quando agendamos com os sujeitos, não nos lembrávamos desse fato. 

Confessamos que enquanto nos deslocávamos para o local, chegamos a nos questionar se 

alguém iria, visto as circunstâncias, feriado e um trânsito caótico, mas com certo atraso, os 

sujeitos foram chegando e justificando o atraso devido ao trânsito.  

                                                
1
 O círculo expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos

(38)
.  
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Pensamos ser importante contextualizar essa situação, pois desde esse momento 

começamos a analisar a participação dos sujeitos no grupo.  

A primeira vivência havia sido pensada com os enfermeiros em círculo, de pé, mas 

foi imediatamente modificada, pois como dito, eles já estavam em sua maioria deitados 

desde a chegada na sala. Ao mesmo tempo em que se dispuseram nos colchonetes em 

posições confortáveis, foram retirando seus sapatos.  Esta atitude sinalizaria uma 

entrega/familiaridade ou resistência/adormecimento para o tema? Exaustão promovida 

pelas condições de trabalho? Ou ainda uma atitude de entrega a atividade proposta? De 

qualquer forma, acreditamos que o fato de estarem ali, nos falava de compromisso e 

esperança. 

Iniciada a vivência e realizado o relaxamento inicial, observamos através da 

disposição livre de seus corpos sobre o colchão que houve uma entrega por parte desses 

sujeitos, que estavam presentes e participativos, mesmo que relatando dificuldades em 

lidar com o lúdico.  

Mencionaram inclusive precisar de outros momentos como esse, para que 

pudessem falar de si mesmos e de questões institucionais.  

Todas as informações ditas pelo grupo foram consideradas, as verbais e as não 

verbais. Muitas vezes um enfermeiro silenciava a voz do outro, movido pelo entusiasmo, 

ou complementava o assunto, e nós administrávamos as falas e buscávamos a voz do 

grupo.   

Como apresentado pela Sociopoética, compete ao pesquisador, o poder de 

desencadear as potências criadoras desconhecidas das pessoas, adormecidas, esterilizadas 

na vida ordinária
(44)

. 

Tentamos então, motivar as potências latentes, provocar no mais profundo das 

possibilidades a capacidade imaginativa e criativa do grupo.  

Em alguns momentos, quando falavam de impotência e medo, chegaram a levantar, 

circular pela sala, ir ao banheiro, como se seus corpos fossem afetados e precisassem 

enfrentar a impossibilidade de cuidar.  

O enfrentamento, sim. Essa palavra retrata bem o confronto interno apresentado 

pelos sujeitos. Uma aproximação com o imaginário, com o sensível, e a lembrança do 

cotidiano, inóspito e insensível. 

O grupo apresentou o seu imaginário do cuidado dirigido ao paciente psiquiátrico 
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no cenário onde estão acostumados a trabalhar – a emergência, surgindo por vezes queixa 

de abandono e ausência de trabalho em equipe.  

De forma a detalhar a vivência do grupo-pesquisador com os elementos materiais 

serão apresentados cada elemento trabalhado separadamente na ordem a seguir: elemento 

AR, elemento ÁGUA, elemento FOGO e elemento TERRA. 

No que tange ao elemento AR, este foi percebido pelo grupo como algo essencial, 

vital. Todos falaram precisar do AR para cuidar ou para sistematizar os cuidados. E numa 

analogia ao cuidado ao paciente psiquiátrico, um elemento imprescindível, assim como o 

AR, seria a paciência.  

Frente às dificuldades e impotências sentidas ao lidar com o paciente psiquiátrico, é 

como se apenas os restasse ser pacientes.  

Não apresentam domínio de técnicas de abordagem, não entendem a 

sintomatologia, e então, “respiraram fundo” e tentam encontrar um caminho para cuidar. 

Pacientemente esperam descobrir o caminho. 

Ao retornar da vivência com os elementos materiais para a roda de conversa, uma 

das enfermeiras falou da ausência de imaginação pelo AR, solicitando tinta preta para 

retratar que não tinha AR. 

Disseram não conseguir associar o AR ao paciente psiquiátrico, descreveram o ar 

como liberdade, imaginação, e então afirmaram faltar AR para o cuidado do paciente 

psiquiátrico.  

O ar é aquele sufocamento, o paciente chega em cima e você vai com 

Haldol, Fenergan e o contém (Enfermeiro Violeta).  

Mostraram um verdadeiro dilema ao falarem do AR como liberdade, e só 

conseguirem pensar em conter e sedar o paciente.  

 

Defino ar como leveza, paciência. Represento-o com a cor azul. O preto 

representa o medo. Coloco as duas cores juntas, pois acredito que com a 

paciência, aos poucos vou conseguir maneiras de poder lidar com 

pacientes psiquiátricos (Enfermeiro Crisântemo).  

 

Vimos o ar de forma que possamos mudar essa realidade que é muito 

ruim, não podemos apenas fazer haldol e fenergan (Enfermeiro Flor).  
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Falaram que o encontro com o AR os fez lembrar-se da pena que sentem do 

paciente psiquiátrico, que fica à mercê de algum enfermeiro para executar o cuidado.  E 

nem sempre o enfermeiro consegue cuidar do paciente psiquiátrico.  

 

O ar é muito curioso, é a mente, o desconhecido. Tu não consegues ter 

uma resposta do cuidado, faz um paliativo..., mas tu não revertes o 

maluco, e aí é complicado isso. O ar representa uma paciência, 

respirar..., ver o que tem para fazer (Enfermeiro Cravo). 

 

O que retratam é que influenciados pelo AR, são capazes de diferenciar o que não 

fazem do que deveriam fazer. Compreendem que não respiram fundo em busca do AR 

quando estão diante do paciente psiquiátrico, não atingem a paciência, que valorizam e que 

poderiam alcançar.  São tomados pelo medo, e por ele paralisados.  

A ausência do AR impede que os enfermeiros se movimentem e se comuniquem.  

 

Angústia, paciência, medo, não saber agir, compaixão, ajuda ao 

próximo, profissionalismo, pena, em alguns momentos raiva; é difícil 

trabalhar com o paciente com este perfil (Enfermeiro Flor).  

 

A certeza de que a resposta que terão do paciente psiquiátrico será sempre 

temporária, seguida de uma nova crise e desordem, é um dos aspectos levantados pelo 

grupo como desmotivante a realização do cuidado.  

 

Cuidar para quê, se não resolve? Se é um eterno retorno ao estado 

original (Enfermeiro Crisântemo). 

 

Esse pensamento parece se aproximar da visão biomédica que estabelece a cura 

como etapa final do processo. Entendemos, contudo, que em psiquiatria, somos sempre 

convocados a pensar que a cura está intimamente ligada ao relacionar-se com a vida de 

forma que haja o menor sofrimento possível, ou seja, não nos importará o fim do sintoma, 

e sim a construção de uma demanda saudável em lidar com ele. 

A leitura que conseguimos realizar a partir do encontro do grupo-pesquisador com o 

elemento AR não nos remete a algo profícuo. Percebemos que toleraram o paciente, se 
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conformam com o não saber, e de forma reducionista, acreditam que sendo pacientes 

poderão ter um cuidado qualificado.  

No segundo elemento a ÁGUA, deve ser destacada que a associação deste elemento 

com o paciente psiquiátrico, assim como no encontro com o elemento AR, aconteceu de 

forma desordenada. 

 

Eu sempre vou poder mergulhar, e seja o problema que for, o enrolar que 

for, me dá a sensação que por estar na água eu vou mergulhar e quando 

eu levantar,  tudo se resolveu (Enfermeiro Violeta).  

 

Numa espécie de reafirmação da paciência, a ÁGUA surge como que para 

completar o ciclo da espera. Assim como nos questionamos o que “pacientemente” esses 

sujeitos esperam, nesse momento nos inquieta compreender que acreditam que algo poderá 

ser transformado sem movimentos internos. Como se num toque de mágica tudo fosse 

modificado.  

 

Ao cuidar do paciente psiquiátrico me sinto tentando sair do fundo do 

mar. Uma espécie de afogamento acontece. A água nos encobre e mais 

uma vez não sabemos como cuidar. Mas a água é pura, limpa, leva a 

dúvida e traz as certezas (Enfermeiro Lírio). 

 

 

O grupo descreve a ÁGUA como um instrumento transformador, mas não 

conseguem dela se aproveitar quando falam do cuidado que exercem na emergência. Uma 

realidade que o grupo apresenta como muito difícil para trabalhar.  

 

 Eu não gosto de trabalhar aqui (Enfermeiro Rosa).  

 

O encontro com o paciente nessa emergência remete a falta de água. Tanto quanto 

no momento que falam da purificação das ideias como quanto no momento que abordam a 

higienização do paciente.  

 

Ele precisa de água, fica sujo, mal cheiroso. Porque o paciente 
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psiquiátrico é tão mal cheiroso e mau tratado? (Enfermeiro Iris). 

  

De quem são esses maus tratos? Quem não encaminha o paciente para o banho? Os 

sujeitos afirmam e reconhecem que eles próprios deixam de lado esse cuidado, e ainda 

assim julgam que essa realidade poderá ser transformada. 

O grupo pesquisador falou de ver a ÁGUA abrindo o caminho para o cuidado, 

purificando, sendo capaz de limpar a sensação pesada do cuidado. 

Uma imaginação que faz analogia ao choro, como uma espécie de purificação, 

voluntária ou compulsória.  

 

Imaginei o choro reprimido. O choro provocado. O choro mal 

compreendido (Enfermeiro Flor). 

 

O entendimento atingido a partir da descrição do grupo nesse encontro com a 

ÁGUA tende a corroborar ao supracitado com o AR. Sem que busquem uma capacitação, 

sem que participem de discussões sobre o cuidado ao paciente psiquiátrico, basta que 

sejam pacientes e aguardem as mudanças.   

Não nos cabe nesse momento discorrer sobre nossa discordância dessa postura, mas 

já podemos apontar a amplitude de questões passíveis de serem trabalhadas pela Educação 

Permanente.  

O terceiro elemento apresentado será o FOGO, e este foi descrito como uma 

inconstância, os altos e baixos, o ir e vir, os acertos e erros, mas em psiquiatria, no cuidado 

na emergência com o paciente psiquiátrico, muito mais de erros do que de acertos.  

O encontro com o FOGO gerou queimação, inquietude, sofrimento. A certeza de 

que o FOGO represente o elemento que mais se aproxima do que esses sujeitos vivenciam 

frente ao paciente psiquiátrico.  

 

Imaginar o cuidado a partir do FOGO é como pensar no mal que 

sentimos e fazemos ao paciente psiquiátrico (Enfermeiro Lírio). 

 

Assumem o desconhecimento e não se esquivam do cuidado, logo, sofrem com a 

barreira imposta pelas dúvidas e incertezas. Sofrem com o fato de não saberem como 

cuidar e ainda assim se sentirem responsáveis pelo cuidado. Fica evidente a compreensão 
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que têm de que alguma coisa precisa ser feita, mas que não sabem o quê, nem como fazer.  

Imaginou-se o cuidado do paciente psiquiátrico associado ao FOGO gerando 

angústia, medo. Uma literal queimação. O FOGO foi representado como sinal de perigo.  

 

A própria cor do fogo chama a atenção, cuidado!Teve um paciente 

maluco que se queimou todo. A própria loucura fez com que ateasse fogo 

contra o ele mesmo (Enfermeiro Rosa). 

 

O fogo remeteu ao grupo a eletroconvulsoterapia, uma queima total, de liberdade, 

de ideias, de neurônios.  

 

Faz a ECT e acaba com a vida do paciente (Enfermeiro Iris).  

 

Existe uma barreira entre enfermeiros e pacientes, e mesmo frente ao FOGO, essa 

barreira permanece. O FOGO é incapaz de queimar a barreira, e também não provoca nos 

enfermeiros o necessário para enfrentarem-na e partirem para o cuidado. Mais uma vez o 

hiato entre pacientes e profissionais é evidenciado.  

Dessa vez não mais pelo fato de precisarem ser pacientes, ou quiçá por esperarem 

que a transformação ocorresse, mas claramente por serem interceptados por algo maior, 

que fatalmente os impede de cuidar.   

Compreendemos que a transposição dessa barreira seja possível, mas acreditamos 

que sua estrutura tenha se fortalecido num somatório com os demais elementos, o AR e a 

ÁGUA.  De forma que os pacientes esperam as transformações e deparam-se com a 

barreira do desconhecido.   

Por último, mas não menos importante, o elemento TERRA, nesse encontro, muito 

se disse das certezas, das convicções, das firmezas. Certezas mesmo frente ao não saber, a 

dúvida e ao desconhecido. A certeza de que o cuidado é inerente a profissão, e logo, deve 

ser prestado a todos que dele precisarem.  

 

Eu sou enfermeira e tenho que fazer, não tem jeito (Enfermeiro Flor).  

 

A TERRA promoveu uma aproximação com as obrigatoriedades do ser 

enfermeiro.  
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Imagino que eu tenha que ajudar o próximo mesmo não sabendo como 

lidar com a situação (Enfermeiro Rosa).   

 

O imaginário da psiquiatria surge como um campo de terra seca, sem chuva há 

muito tempo, mas capaz de se tornar frutífero, e para tal merecendo ser regado com 

esperanças.  

Tornado a TERRA como o nosso centro, o nosso chão, a assistência do enfermeiro 

tem que acontecer, então há a tentativa de lançar mão de todos os artefatos possíveis, o 

toque, a palavra, o olhar. Mas, infelizmente, o desconhecimento e o medo de não alcançar 

o objetivo ainda atrapalham o cuidado.  

Essa firmeza que a TERRA representa não distancia de todas as angústias que a 

psiquiatria propicia. Para que a firmeza fosse plena, esses sujeitos precisariam saber o que 

fazer frente à loucura.  

Não podemos eximir tudo o que foi dito pelo fato de terem certeza que precisam 

cuidar. Essa certeza não representa a qualidade e eficácia do cuidado. Essa certeza, aqui 

descrita como a firmeza do elemento TERRA, não representa que a barreira do FOGO foi 

destruída, ou que se deu a transformação do elemento ÁGUA, ou que abruptamente 

aprenderam a lidar com as questões do psiquê porque foram pacientes como visto no 

elemento AR.  

Entendemos que um elemento complementou os outros e todos fluíram na mesma 

direção, do distanciamento do cuidado.  

Fazendo uma analogia ao imaginário dos enfermeiros especialistas em saúde mental 

encontrado na obra de Tavares (1999), onde o fogo remeteu ao próprio corpo do 

enfermeiro, como meio de superação das relações mecânicas na prática da enfermagem
(37)

, 

imaginando-se um corpo capaz de transcender o cotidiano da prática assistencial de forma 

criativa, pois tem no corpo/fogo um atrativo para a interação com o paciente. Em nosso 

estudo com enfermeiros de emergência, portanto não especialistas, observou-se que a 

imaginação pelo fogo não condiz com o empoderamento e criatividade produzido com o 

cuidado imaginado pelos especialistas. 

O fato dos enfermeiros especialistas em saúde mental assumirem um 

empoderamento para o cuidado em psiquiatria e saúde mental a partir dos seus corpos 

amplia nossa crença em resultados satisfatórios com a EP dos enfermeiros da emergência e 
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provavelmente com os demais não especialistas em saúde mental, reafirmando nossa 

confiança de que a adequada formação/ educação profissional é capaz de intervir 

positivamente no imaginário da loucura. 

O ar para os enfermeiros especialistas conduziu ao valor da liberdade, sendo o 

espaço institucional apontado como um fator de desequilíbrio. Representaram uma ideia de 

harmonia, de união de intelectualidade e criatividade, prazer e leveza
(37)

. No entanto, assim 

como os enfermeiros da emergência geral, demonstraram dificuldade em imaginar o ar 

frente ao cuidado em psiquiatria, a diferença notória é que os especialistas identificam que 

as amarras institucionais influenciam em suas práticas criativas, enquanto os enfermeiros 

da emergência geral apenas sofrem por sentirem-se sufocados. 

Partindo da premissa que apenas quando conseguirmos problematizar uma situação 

é que somos capazes de intervir sobre ela. Pensamos que os enfermeiros da emergência 

geral precisarão olhar para o cenário do cuidar da emergência de forma crítica, para então 

identificar a influencia desse contexto na qualidade da assistência prestada.   

Através da água surgem imagens ambivalentes de repouso e movimento no 

processo de cuidar, implicações em correr risco para transformar a realidade
(37)

. Assim 

como no estudo de Tavares
(37)

, em nosso estudo os medos e preconceitos apareceram com 

o elemento água, mas mesmo reconhecendo os riscos, os altos e baixos, os enfermeiros não 

especialistas demonstram passividade, e não as possíveis soluções criativas para o cuidado 

apontadas pelos enfermeiros especialistas.  

Por intermédio do elemento terra, que evocou nos sujeitos a imagem integral da 

árvore/cliente, representando crescimento, maturidade e generosidade
(37)

, os enfermeiros 

especialistas fizeram uma associação do cuidado com a humanidade, com a segurança e o 

acolhimento. Aqui encontramos semelhanças entre enfermeiros da emergência geral e os 

especialistas em saúde mental - a partir da terra, ambos fazem menção à segurança que ela 

promove, sendo que os primeiros se distanciam do elemento e os outros se apropriam dele 

para intervenções criativas.  

Frente aos achados do nosso estudo, que indicam “descuidados” de enfermagem ao 

paciente psiquiátrico em situação de emergência geral, a comparação com dados 

produzidos na Tese de Tavares
(37)

 com enfermeiros especialistas nos permite justificar a 

relevância do produto de intervenção proposto por nosso estudo – Oficina de sensibilização 

de enfermeiros não especialistas para o cuidar do paciente psiquiátrico. Com isso não 
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estamos propondo que todos os enfermeiros devam ser especialistas em saúde mental, mas 

sim que, todo enfermeiro assistencial deva ser capaz de reconhecer no paciente psiquiátrico 

um sujeito digno de cuidado.  

 

4.3.1- As Mandalas como síntese da imaginação do enfermeiro sobre o cuidar do 

paciente psiquiátrico 

  

 

Não é que o Belo se torne feio. É que o Belo, na Arte, não coincide com a beleza 

exterior dos objetos representados, mas sim com a maneira de apresentar as coisas ou 

ações, a natureza ou o homem
(50)

. 

Sabemos que as cores retratam fenômenos extremamente subjetivos, mas 

trataremos nesse momento de apresentar a análise do próprio grupo sobre sua construção.   

 

 

 

A enfermeira diz que quando provocada pelo elemento AR, desejou através dele 

representar o fogo. “Mesmo sendo o ar eu só consegui pensar no fogo, então eu usei o ar 

para representar as chamas do fogo”.  

Diz ter feito o fogo como o calor do corpo, porque esse consegue retratar o medo, 

característica do primeiro contato com o paciente psiquiátrico. Sua imagem expressa o 

calor da ansiedade. O medo, não é apenas da agressão, mas o medo de não saber o que 

dizer, de não saber o que fazer.  
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Como planejar o cuidado com medo? A dúvida e a incerteza promovem o calor 

expresso em sua Mandala.  

 

Então, de imediato, me dá um calor, uma tremedeira, uma agonia. O que 

eu vou fazer? Como aquele paciente vai vir para mim? Como eu vou 

conseguir retornar para ele? (Enfermeiro Lírio). 

 

Finalizando o elemento AR, a enfermeira concluiu que a partir do fogo conseguiu 

retratar o AR da forma como o é, muito curioso. O ar é a mente, é o desconhecido. É aquilo 

que o paciente tem, é a essência do paciente.  

O elemento ÁGUA veio para acalmar. Após o contato imaginário com o FOGO, 

lembrando que o elemento fornecido tinha sido o AR, a água assume a representatividade 

da reflexão. 

 

 A água vem para fazer você pensar (Enfermeiro Lírio). 

 

A sensação de que a água acalma, impetuosamente é atravessada pelo medo de 

receber um paciente tido como “perigoso” e desconhecido no seu imaginário. Pensar que 

este desconhecido perigoso pode necessitar de cuidado gera ansiedade e medo. A saída é 

utilizar o mecanismo de defesa – negação – não observar suas necessidades e manter-se, 

portanto afastado – protegido. 

Quando provocada pelo FOGO, o imaginário foi parecido com o encontro da 

ÁGUA. A representação é da tentativa de aproximação com o paciente - esperança de que 

será possível cuidar, mas sem negar o receio.  

A TERRA remeteu a entrega, a tentativa de aproximar-se do paciente, prestar uma 

assistência de contato direto. A utilização do preto foi para registrar o não saber, o não 

conseguir realizar essa assistência da forma correta, a ausência de conhecimentos e 

métodos específicos de interação com o paciente psiquiátrico.  

 

A assistência do enfermeiro tem que acontecer, então eu tento lançar mão 

de todos os artefatos que eu conseguir, o toque, a palavra, mas 

infelizmente, o desconhecimento e o medo de não alcançar o objetivo 

ainda atrapalha o cuidado (Enfermeiro Lírio). 
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Eu mostro no meu gráfico o sujeito em crise psicótica e a sensação de 

impotência do enfermeiro, que fez, fez, fez,..., e aí? É um ciclo 
(Enfermeiro Cravo). 

 

O enfermeiro diz não conseguir imaginar o cuidado a partir dos elementos 

materiais, olha para o papel e imagina uma coisa única. 

Relata não ter como pensar em quatro partes, pois a representatividade é do surto, 

que é uma coisa grande, avassaladora e única.  

O encontro com o AR, com a ÁGUA, com o FOGO ou a TERRA, todos promovem 

a mesma sensação, de preconceito. A proximidade com a loucura é o vazio desenhado, o 

desejo de caminhar em direção oposta. 

 

 A psiquiatria é um submundo (Enfermeiro Cravo). 

 

 Para esse sujeito o ar representa paciência, mas frente à psiquiatria não encontra a 

paciência, a complicação de não ver a cura é frustrante. A imagem representa algo sem 

volta e o cuidado algo sem resposta – desperdício de trabalho ou trabalho inútil.  

Representa o medo da agressão. Pede socorro, questiona se sempre na psiquiatria depois da 

água virá o fogo?  

 

O que eu quis expressar no meu desenho foi isso, você faz uma coisa 

agora, daqui a pouco ele conversa contigo e daí daqui a 10 minutos 

aquela loucura é total outra vez, entendeu? (Enfermeiro Cravo) 
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A primeira decisão desse sujeito foi anunciar que não dividiria sua Mandala em 

quatro partes iguais, relata a tentativa de agrupar o seu pensamento no elemento FOGO. 

Talvez sua atitude indique uma vontade de não separar as coisas, mas uni-la, identificar-se 

com elas. 

 

Eu não imagino o paciente psiquiátrico agressivo. Eu passei por um 

CAPS, e vi uma realidade totalmente diferente do que a gente vê aqui. 
Tinha paciente que nem parecia ser psiquiátrico, ele era tão lúcido nas 

coisas que ele falava (Enfermeiro Flor).  

 

No encontro com o AR, a representação é do trabalho num CAPS, pois nesse tipo 

de serviço os pacientes têm liberdade, e o ar promove essa sensação. O imaginário evocado 

é de estar ao lado do paciente, numa troca, uma conversa, e a chuva seriam as ideias, muita 

chuva, muitas ideias, consequentemente muitas dúvidas. Aqui observamos o quanto uma 

experiência ou conhecimento sobre novas formas de agir com o paciente psiquiátrico 

produzem diferença no seu imaginário sobre a loucura. 

Já num outro depoimento - o encontro com a psiquiatria é o encontro com o 

desconhecimento. O ar representado é pesado, por isso a chuva. 

 

Expresso minha dificuldade em compreender o pensamento maluco, mas 

sei que ao invés de um tempo nebuloso e chuvoso, o paciente precisa de 

um sol a brilhar (Enfermeiro Flor). 
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A ÁGUA evocou o choro. O choro reprimido, provocado, mal compreendido. O 

FOGO a eletroconvulsoterapia (ECT), a imagem é de um cérebro pegando fogo, 

explicando que a ECT não é uma forma de tratamento.  

A TERRA foi expressa pelo vazio, pelas impossibilidades.  

 

 

 
É muito difícil imaginar o ar, que representa leveza, cuidando do 

paciente psiquiátrico, porque eu estou sempre tão tensa, com tanto medo 

da pessoa me agredir (Enfermeiro Crisântemo). 

 

A angústia invade esse sujeito que relata e expressa uma grande dificuldade de 

imaginar o ar na psiquiatria, o imaginário mais imediato é da inexistência do ar. Em 

seguida, após uma pausa, uma inspiração mais profunda, reconhece a existência de ar, um 

ar pesado, retratado pelo preto.  

Meu ar é não ter ar! (Enfermeiro Crisântemo). 

 

O encontro com a AR nessa Mandala busca expressar uma coisa que não é boa, o 

preto simbolizando a poluição. Esse sujeito diz não conseguir simbolizar o ar, porque em 

seu imaginário o ar é uma coisa muito leve. Diz ainda não conseguir ver nada bom, por ter 

uma resistência, uma limitação muito grande para trabalhar com o paciente psiquiátrico.  

O desconhecimento mais uma vez conduzindo a dificuldade. 

A partir da ÁGUA, surge a ideia do afogamento, embora tudo esteja pintado de 

azul, o sujeito diz estar debaixo da água, numa tentativa de sair sem conseguir, como se 

evidenciando a tentativa sem êxito da comunicação terapêutica.  O FOGO acende a 
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vontade de apesar de tudo, continuar. E a TERRA remete a uma força, a certeza de ser 

enfermeira e necessitar exercer o cuidado, expressa na árvore, que é firme e segura pela 

sua raiz. A raiz de ser enfermeira.  

 

 
 
Paciente psiquiátrico: contenção, haldol e fenergan (Enfermeiro Violeta). 
 

 

O AR foi representado pelo preto, pela situação vivenciada na emergência. A 

sensação provocada nesse encontro é de aprisionamento, sufocamento e tensão. A certeza 

de que todos os pacientes recebidos dão entrada em surto, gerando a sensação de 

impotência. Os instrumentos pensados para o cuidado são: atadura, contenção, uma seringa 

com haldol e fenergan para conter o paciente e ele se acalmar.  

 

Você está com medo, mas você vai lá, chama dez homens, um agarra em 

cima, outro embaixo, chama o pessoal da Comlurb e contém o paciente 

(Enfermeiro Violeta). 

 

A ÁGUA remeteu ao mar, a uma sensação de pureza, a capacidade de solucionar 

conflitos, expressos por um emaranhado azul. A água parece ser capaz de limpar a 

sensação pesada – dado o medo da violência potencial que envolve o cuidado do paciente 

psiquiátrico no imaginário dos enfermeiros.  

O FOGO foi expresso pela revolta, a descrição da sensação que o paciente promove 

nessa enfermeira quando recusa o cuidado.  

 

Altos e baixos. Tem momentos que sei lidar com a situação, em outros 
cuido revoltada (Enfermeiro Violeta). 
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A TERRA provocou a ideia de uma barreira, o retrato claro do setor (emergência). 

A barreira existente entre a enfermagem e a equipe de saúde mental, a ausência de 

integração da equipe com o paciente.  

 

A gente chama o psiquiatra e ele não vem. Ou então, só prescreve o 

haldol (Enfermeiro Violeta).  

 

 

 

Este enfermeiro traduziu o AR como leveza, paciência - representando-o na cor 

azul. O preto é usado para representar o medo. A junção foi explicada por acreditar que a 

paciência possa conduzir a maneiras de lidar com os pacientes psiquiátricos. Na Mandala o 

azul representa o enfermeiro e o preto o paciente psiquiátrico. A ideia evocada foi de uma 

cena de agressividade, e de medo.   

 

Espero um dia não me assustar e receber o paciente calmamente sem 

contenção (Enfermeiro Rosa). 

 

A ÁGUA surgiu como algo natural, representado pela comida. A possibilidade de 

alimentar o paciente com calma, sem medo, sendo capaz de orientá-lo e auxilia-lo com 

tranquilidade. O oposto do realizado na emergência.  

 

Então eu cuido, mas eu tenho muito medo de chegar nesse paciente 
(Enfermeiro Rosa). 
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O FOGO remeteu ao sinal de perigo, a cor do fogo é chamativa. Convoca o 

enfermeiro a prestar atenção, a ler o prontuário antes do cuidado. Entender o perigo e 

afastar-se do paciente. A imagem reflete essa cor, que vem acompanhada de dor.  

A TERRA expressa o sólido, a base. Retrata que mesmo sem saber, há a 

obrigatoriedade de cuidar do paciente.  

Este depoimento também reforça a idéia de medo do desconhecido como mote par 

afastamento do paciente e seu conseqüente descuido.  

 

 

 

Eu tenho um amigo que é paciente psiquiátrico, ele é uma pessoa 
completamente normal quando está distante do estresse (Enfermeiro 

Iris). 

 

 

O sujeito disse que tentou retratar na imagem, a partir do elemento AR, a idéia de 

pena e compaixão. Também no encontro com o paciente em surto o medo invade seu ser. O 

ar representa desordem - o vento indo para todas as direções. Faz-se assim uma analogia 

com o paciente que entra na emergência, o qual chega totalmente desorganizado.  

Sentimentos como angústia, esperança, paciência, medo, não saber agir, compaixão, 

ajuda ao próximo, profissionalismo e raiva, esse é o significado do cuidar do paciente 

psiquiátrico expresso nesta Mandala. Explica-se assim a dificuldade de trabalhar com o 

paciente psiquiátrico.  
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Eu trabalho na emergência e atendo o paciente psiquiátrico porque sou 

profissional, mas o que eu sinto é pena, eu faço especialmente por pena 

(Enfermeiro Iris).  
 

 

A partir da ÁGUA vem o imaginário do preconceito, da ideia de que todo paciente 

psiquiátrico é sujo, que deve estar largado, jogado num lugar qualquer. E esse lugar 

qualquer é o cantinho dessa emergência. A certeza de que as pessoas não estão preparadas 

para receber e atender.  

Nós não fomos preparados para a desinstitucionalização. A coisa 

aconteceu! Ah vai! Sai do hospício (Enfermeiro Iris). 

 

Todos os elementos, assim como o FOGO, evocam sentimentos similares, da pena 

misturada com a raiva. A imagem de que ninguém cuida do paciente psiquiátrico. 

Enquanto a imagem do FOGO desperta, convoca a ajuda possível, a da TERRA representa 

o paciente psiquiátrico pedindo ajuda, pedindo para quebrar o preconceito. O paciente é 

imaginado largado e agressivo, enquanto o enfermeiro apresenta-se com medo de ser 

agredido. A imaginação por esse elemento permite a expressão de uma convicção - a de 

que não é prazeroso o trabalho na emergência e muito menos quando se precisa interagir 

com o paciente psiquiátrico. 

 

 

4.3.2- A expressão poética dos elementos materiais 

 

 

Apresentamos anteriormente a visão dos sujeitos da pesquisa a partir da 

experimentação com os elementos materiais, nessa seção, buscamos expor nossas 

observações, apropriando-nos dela com inspiração poética.  Nesse sentido, o ar representa 

a passividade, a água a falta de conhecimento, o fogo a opressão e a terra a invisibilidade.  

 

Imaginação pelo AR 

Começaremos descrevendo a vivência dos enfermeiros com o AR que suscitou 

automaticamente a ausência dele. Sua retomada foi se dando no decorrer das vivências 

com os outros elementos. A técnica de relaxamento que precedeu o encontro com o ar 

buscou uma respiração com inspirações e expirações profundas e lentas, até que 

pudéssemos sentir a leveza dos corpos.  
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Pensamos o ar como um elemento essencial ao movimento, logo, intrinsecamente 

ligado a forma como nos comunicamos e sociabilizamos. Em equilíbrio, o ar, permite 

beleza nos movimentos e na comunicação dos sujeitos.  

A fruição da beleza, que participa tanto da inteligência quanto da sensibilidade, 

afeta moderadamente a alma
(50)

.  

Percebemos beleza ao ver os corpos dos enfermeiros estendidos no chão, com uma 

respiração mais tranqüila e leve do que a apresentada quando chegaram para o grupo. 

Sentimos beleza quando de olhos fechados, os enfermeiros permitiram serem tocados pela 

música.  

Uma provável lembrança desconfortável da realidade pareceu inibir a imaginação 

dos enfermeiros, mas refletimos sobre a influência do cotidiano e buscamos uma 

possibilidade de expressão que então retratasse apenas a ausência de ar.    

Um conflito foi gerado. A partir do encontro com o imaginário, o grupo expôs uma 

representação para o ar que se aproximava da liberdade, da leveza e da paciência. E ao 

mesmo tempo afirmavam não conseguir, a partir desse imaginário, associar ao cuidado 

prestado ao paciente psiquiátrico. Estavam estanques, paralisados.  

A leveza que afirmaram não se faz presente quando se trata do cuidado em 

psiquiatria, no entanto, se permitiram um convite à renovação.  

O ar é o elemento que traz a possibilidade de mudança: quem o tem bem 

desenvolvido pode transformar emoções negativas em positivas, ódio em amor, ciúme em 

abertura, ganância em generosidade, orgulho e egoísmo em paz
(51)

. 

O grupo falou de sentimentos como a compaixão e a raiva, e enfatizou a compaixão 

como o caminho para a realização do cuidado. Se não dominam a comunicação 

terapêutica, lhes resta apenas cuidar como um dever profissional. E cuidam, 

“simplesmente” cuidam repletos de medo e insegurança.  

Mas o cuidado exige do enfermeiro uma entrega. Uma devoção que acreditamos 

não pactuar com o medo. O que os enfermeiros tendem a realizar com o paciente 

psiquiátrico pode estar distante do real sentido do cuidado, uma vez que não perpassa a 

essência do mesmo.  

O cuidado realizado por obrigação provavelmente não desperta no ser cuidado a 

sensação de bem-estar, alívio do sofrimento ou proteção, que um cuidado singelo poderia 

despertar.    
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 O cuidado nasce de um interesse, de uma responsabilidade, de uma preocupação, 

de um afeto, o qual, em geral, implicitamente inclui o maternar e o educar que, por sua vez, 

implicam ajudar a crescer
(8)

. 

O ar está relacionado à curiosidade, ao aprendizado e à flexibilidade intelectual. No 

seu aspecto mais elevado, ele é a sabedoria da meditação
(51)

. 

Talvez, no mais profundo de nossos sentimentos, desejássemos que a abstração do 

grupo poético pudesse alcançar esse aspecto mais elevado promovido pelo ar. Mas na 

prática, sentimo-nos realizados pelo fato de terem conseguido devanear sobre esse cuidado, 

e se questionarem como poderiam ser influenciados por tais inspirações.  

Quando surge uma preocupação, ela permanece. Quando uma simples inquietação 

aparece, ela se aloja dentro de nós
(51)

. 

O grupo apresentou a dificuldade de cuidar com fácies de sofrimento, como se 

exigissem deles mesmos um domínio do conhecimento que não têm, e a ausência desse 

conhecimento pode facilmente ser comparada a ausência do ar, a desequilíbrio.  

Quando o elemento AR está em equilíbrio, a preocupação e a inquietação dão lugar 

ao que vem a seguir – uma resolução é encontrada. O ar equilibrado nos permite ser 

flexíveis. Mesmo quando as coisas saem erradas, conseguimos apreciar outros aspectos da 

experiência: pode haver más notícias e um céu azul ao mesmo tempo
(47)

. 

O ar como liberdade e associado ao cuidado em psiquiatria foi apresentado 

isoladamente por uma enfermeira do grupo, que relatou sua vivência num CAPS, mas foi 

ressaltado pela mesma, que não conseguia imaginar esse cuidado na emergência. Como se 

o ar leve não pudesse existir num ambiente hospitalar.  

Como dito na seção que contextualiza o enfermeiro no hospital geral, o papel do 

enfermeiro na unidade de emergência consiste em obter a história do paciente, fazer exame 

físico, executar tratamento, aconselhando e ensinando a manutenção da saúde e orientando 

os enfermos para uma continuidade do tratamento e medidas vitais
(13)

.  

Para a execução da prática supracitada, não duvidamos da importância do ar. Não 

hesitamos em afirmar que sem leveza, o sofrimento transcenderia toda e qualquer 

possibilidade de cuidado. E em pouquíssimo tempo, seria capaz de adoecer os profissionais 

que tentassem cuidar estando eles mesmos asfixiados.  
 

Como aconselhar e realizar orientações de saúde com uma comunicação ineficaz?  

Como realizar o exame físico com medo do corpo do paciente ou da agressividade nele 
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latente? Como colher a história de um paciente socialmente desacreditado e contido por 

medicações? 

 Ao entrar no hospital geral em situação minoritária, a psiquiatria corre o risco de, 

para ser aceita realmente pela comunidade do hospital, ter que se moldar ao modelo 

médico tradicional
(52)

. 

Moldar a atenção dirigida ao paciente psiquiátrico ao modelo biomédico 

representaria mantê-lo sem ar. Dar diagnósticos, medicalizar, centrar na doença e no 

sintoma, reduzindo o paciente psiquiátrico a uma patologia. E então, o que esperar de um 

cuidado diferenciado? 

Na fala do grupo, a paciência surge quase como um instrumento mágico, capaz de 

transformar o medo em capacidade de atuar, de permitir a admissão do paciente sem a 

contenção automática, de expressar um cuidado mais confortável, ao paciente e ao 

enfermeiro. Contudo a paciência expressa de forma tão passiva e contundente pode indicar 

a desvalorização do paciente psiquiátrico, permitindo ao enfermeiro organizar livremente o 

tempo da espera do próprio cuidado destinado ao paciente. Hoje não sabem o que fazer, 

mas amanhã quem sabe? Hoje seus instrumentos são contenção e indiferença, mas quem 

sabe amanhã não consigam conversar? Assim, por outro lado, manter a paciência pode 

significar ter esperanças. Esperar mudanças no próprio comportamento é estar aberto ao 

novo.  

Um dos aspectos positivos do grupo-pesquisador é poder despertar nesses sujeitos a 

reflexão a partir de suas próprias falas: “Quem cuida? Ninguém cuida!”.   

O ar permite que a mente avance em novas direções, que veja as coisas de 

perspectivas diferentes, levando ao acúmulo de conhecimento e compreensão. A rapidez 

com que você consegue transformar a raiva, a depressão, a irritação ou a autocomiseração 

numa coisa positiva está relacionada ao grau de desenvolvimento do elemento ar em 

você
(51)

. 

Como numa cegueira, em que possibilidades não são avistadas, surge a paciência. 

Quando não restam caminhos a seguir, esperar pode representar acreditar que algo novo 

possa acontecer. O desespero não traz a paciência, esses sujeitos esperam algo 

revolucionário.  

A seguir apresentamos uma síntese poética partindo das imagens e idéias 

despertadas pelo AR no grupo-pesquisador. 
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Frente ao inesperado,  

Angústia, medo. 

Que palavras dizer? 

Para onde olhar? 

Que gesto expressar? 

 

Inspiro-me no Ar,  

Permitindo sua entrada em minha vida.  

Hoje não ajo,  

Mas quem sabe amanhã?  

 

Ar,  

Modifica o meu ser, meu modo de ver...  

Permeie tudo, me atravesse,  

Possibilite me trans- for-mAR 

  

 

Partindo da idéia que a arte é a própria disposição prévia que habilita o sujeito a 

agir de maneira pertinente, orientado pelo conhecimento antecipado daquilo que quer fazer 

ou produzir
(46)

, o grupo-pesquisador suscita:   

 

 

Contradições:  

 

Esperar sem promessas.  

Cuidar do outro,  

Sem descuidar de si. 

Cuidar do outro,  

Mas sem sofrer? 

 

Ser enfermeiro/ser paciente. 

Não perceber leveza,  

Mas levitar. 

Não sentir o ar,  

Mas respirar. 

Esperar, respirar, esperar, respirar... 

 

O ar sempre há de adentrar,  

Transportar conhecimentos.   

Promover inspiração/expiração. 

No preto sem ar,  

O branco destaca o que há: 

Esperança 

Negra 

Revolucionária! 
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Imaginação pela Água 

 

A vivência com o elemento água provocou no imaginário dos enfermeiros a 

sensação de naturalidade e mudança como se pudessem transformar uma realidade a partir 

do encontro com a água, de um problema pensar a solução, de um desespero avistar a 

esperança. As lembranças de vivência com a água, especialmente no mar, remeteram a 

capacidade do mesmo em modificar as situações.  

Sabemos que a água é imprescindível para viver. Que o homem pode sobreviver 

muito tempo tomando somente água, mas que sem ela morre gradativamente. A 

importância da água na vida humana pode ser a explicação para que o grupo poético 

deposite nela o poder da transformação. Contudo o grupo espera que essa transformação 

aconteça externamente. Que os pacientes modifiquem seus comportamentos, “que sejam 

mais limpos, que comam devagar, que não agridam”. Mas partindo do fato que o homem 

também é água, representado por cerca de 70% de sua composição corpórea, seriam então 

eles mesmos os responsáveis pelas mudanças, e as transformações poderiam acontecer de 

dentro para fora. Mas percebemos que ainda não se descobriram água – em seu potencial 

transformador.  

Água equilibrada é aceitação das situações
(51)

.
 

“A água vem para acalmar”. 

Entendemos que o grupo poético encontre-se nesse equilíbrio. Sujeitos calmos, com uma 

imaginação passiva, que simplesmente aceitam que o paciente psiquiátrico permaneça no 

setor sob sua tutela sem, contudo receber seus cuidados. A imaginação aqui é de estase, 

ausência de ondas movimentando essas águas, impedimento trocas, diálogo e cuidado.  

O dispositivo criativo tem como objetivo despertar nesses sujeitos os seus 

potenciais, que de um modo geral, o cotidiano e a rotina tendem suprimir. Compreendemos 

que o não cuidado estabelecido para o paciente psiquiátrico em situação de emergência 

geral pelos enfermeiros pode ser explicado para além do desconhecimento específico, mas, 

sobretudo por uma desmotivação, desencanto e descompromisso com a vida e saúde de um 

sujeito que para a sociedade não tem função social e sequer é considerado um cidadão. 

Na pessoa influenciada pelo elemento água, pode haver muitos sentimentos e 

emoções e, às vezes, comodidade, que a leva a deixar as responsabilidades de lado e flanar 

pela vida, diminuir a produtividade, ficar satisfeito em situações que deveriam ser 

mudadas. Há mesmo uma tendência a não trabalhar muito no que é difícil, mesmo que isso 

signifique abrir mão do que é valioso
(51)

. 
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  Água também é desbravadora, purificadora, despolarizante, estando associada a 

limpeza emocional, sentimental, espiritual.  Por isso provoca no grupo-pesquisador a 

expressão da emoção por meio do choro. 

Quantas coisas não ditas? Talvez aqui possamos pensar sobre os motivos da não 

comunicação terapêutica com o paciente. O peso do cuidado está em trazer a tona a 

imensidão do choro silenciado – do incompreendido, possivelmente refletido na dor da 

ausência ou da loucura do paciente.  

O choro imaginado pode estar presente tanto no paciente quanto no enfermeiro. O 

enfermeiro por estar submerso sem conseguir vislumbrar a sua própria necessidade de 

cuidado emocional, no momento em que começa a avistá-lo objetivamente no paciente, o 

percebe como um cuidado pesado. Como dito pelo grupo. E o paciente, que busca o 

hospital para ser cuidado e recebe a indiferença da equipe. Ambos devem sentir–se 

provocados pelo choro.  

O movimento da água também é capaz de criar imagens espetaculares. Ao 

fecharmos os olhos pensamos num conjunto de águas cristalinas sob os raios de sol. As 

imagens refletidas são maiores do que o objeto refletido, configurando sua grandiosidade. 

A água impõe limites, unifica espaços, purifica, garante privacidade.        

Constatamos nos devaneios do grupo que a reação proposta pela água representa 

aproximação, permitindo a identificação com a dor do paciente, conforme expressamos na 

poesia abaixo. 

 

Transformar, converter, metamorfosear.  

Na água do próprio choro.  

 

Estamos secos, sedentos,  

Consumindo a água do próprio choro, 

Nos foge a energia... 

 

A partir da água cuidamos,   

Somos humanos.  

Sem a água descuidamos,  

E quem somos? 

 

Enfermeiros são água, dão água,  

Trocam energia.  

Precisam desse equilíbrio,  

De sintonia,  

Empatia.  
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Imaginação pelo Fogo 

 

Falando do elemento fogo, esse rege o calor. O calor do corpo, das ideias, das 

emoções. O calor do cuidado. O fogo representa a transformação, a energia da ativação e 

força. Através do fogo as matérias se transformam.  

É mesmo paradoxal, o encontro com o fogo prontamente remete aos enfermeiros a 

opressão, pois à medida que percebem no fogo todo esse poder transformador, se deparam 

com a realidade que não conseguem modificar.  

Os enfermeiros falam do fogo como uma sensação de desconforto. Evocam 

situações de pacientes psiquiátricos queimados devido ao comprometimento psiquiátrico. 

Imaginam chamas, cores fortes, vivas, energia circulante, e, no entanto, não se sentem 

aptos a captar essas sensações. Não compreendem como podem se apropriar do fogo para 

transformar a realidade tão dura que é o cuidado com o paciente psiquiátrico.  

Lembrar de situações dolorosas por vezes promove no sujeito a mesma sensação de 

dor já experimentada, e nesse momento os enfermeiros mostraram sofrer com suas 

lembranças, suas impotências. As lembranças atravessaram também o desconhecimento, 

quando falaram de suas vivências com o fogo, trouxeram à tona a questão do suicídio, e 

então, ficou claro que não o reconhecem como uma alteração do comportamento. Não 

compreendem como alguém pode atentar contra a própria vida, julgam que aqueles que o 

fazem são pessoas corajosas, e que geram neles, enfermeiros, a certeza do trabalho em vão. 

Realizarão os cuidados necessários, auxiliarão no resgate das funções respiratórias e 

térmicas, e o que terão no fim? A perda, a morte. 

A tentativa de suicídio sugere uma espécie de morte simbólica, exprimi a própria 

morte à medida que promove a sensação de que algum aspecto da vida do sujeito, de fato, 

está morrendo, para dar lugar a algo novo.  

Cabe frisar que compreendemos por morte simbólica o momento em que o sujeito 

imerso em si mesmo, em suas próprias questões, experimenta uma sensação de perda.  E 

cuidar de alguém que atenta contra a própria vida parece ser como cuidar da morte, que 

sabidamente atinge todas as pessoas.   

Em todos os momentos o fogo remeteu ao grupo a sensação de serem impedidos de 

realizar algo, seja porque o paciente não permite, seja porque não sabem o que fazer.  

Nesse encontro com o imaginário, tendo o fogo como inspiração transformadora, a 
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esperança de conseguir o contato com o paciente psiquiátrico parece estar encoberta por 

uma nuvem de fumaça. A partir desse encontro, as falas e expressões dos enfermeiros 

promovem a ideia de que para eles, nesse momento: 

 

O sofrimento transcende o gozo,  

o fogo representa dor. 

As ideias-chamas,  

Reportam ao sentimento de destruição,   

A esperança, onde há esperança? 

Ao queimar nova matéria surge,  

o cuidado virá pó,  

o cuidado vem do pó.  

Ser uma fênix – renascer das cinzas 

 

Nessa fogueira tudo se mistura,  

Desejo, fé e amor. 

Renasce a esperança,  

de um cuidado sem dor.  

 

Refletimos e questionamos se o fogo instaura essa opressão na equipe, e de forma 

poética traduzimos nossa reflexão:  

Oprimir ou ser oprimido? 

Não atingir ou não tentar? 

Eis que o fogo mistura,  

não sabemos o que somos,  

não compreendemos o que temos.  

 

Queixamos que não cuidamos,   

dizemos que não sabemos cuidar.  

Perceber ou ser percebido? 

Afetar ou ser afetado? 

O cuidado fomenta dúvidas,  

o fogo alimenta essas dúvidas.  

 

Dosar esse fogo, não temer o receio,  

experimentar o receio com muito emoção.   

 

Apropriarmo-nos do fogo, 

da chama, do ardor. 

Apropriarmo-nos da vida,  

que permite acertos, e que permite erros, 

que permite dor, e que gera dor.  

 

Não queimar em angústias,  

Apagar as chamas,  

Experimentar, alimentar, vivenciar.   
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Imaginação pela Terra 

 

No que tange ao elemento TERRA a ideia da força remetida ao encontro com o 

elemento TERRA foi unânime. Os enfermeiros falaram da consolidação do ser enfermeiro, 

da firmeza que emergia ao imaginarem o cuidado a partir da terra.  

O cuidado de um modo geral, mas não o cuidado ao paciente psiquiátrico. Esse 

cuidado não tem terra, não tem firmeza, não existe. 

Surge então à invisibilidade, os enfermeiros passam pelo sujeito a ser cuidado e não 

o notam, conversam com ele e não conseguem perceber suas necessidades.  

Falaram da importância de não terem preconceito diante da loucura, abordaram as 

atitudes preconceituosas como impedidores do cuidado, e nesse contexto, como aquilo que 

encobre o paciente e o distancia do enfermeiro.  

Falando sobre medo, questionaram quem mais o sentiria? Os pacientes ou os 

enfermeiros? Quando conseguem visualizar algum caminho para o cuidado, esse é 

essencialmente a administração de haldol, fenergan e diazepan. Uma forma de controlar 

não só o paciente, mas, sobretudo a sua própria culpa.  

 

 

Tornar o outro invisível,  

Ou tornar-se invisível?  

O outro, o eu  

a quem compete,  

a missão? 

 

Há situações que o estigma é escrupulosamente invisível e conhecido só pela 

pessoa que o possui
(20)

, mas não se trata dos casos aqui descritos. Os pacientes 

psiquiátricos encontrados nessa emergência não se misturam facilmente aos considerados 

sãos, e então, não são notadas pela enfermagem.  

Os imperceptíveis são aqueles que talvez mais devessem chamar a atenção devido a 

sua desordem psíquica. A fala em tom alto, o comportamento ameaçador, atitudes bizarras. 

Um paradoxo?  

A tentativa de cuidar dar-se-á na não desqualificação do sujeito estigmatizado, e 

sim na possibilidade de notar suas queixas, sofrimentos e necessidades. A capacidade de 

identificarmos problemas e traçarmos intervenções de enfermagem.  
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Crueldade, esgotamento,  

sufoco devastador. 

O dia-a-dia, o cotidiano,  

quanta falta de amor.  

 

Tamponamento imediato,  

cegueira imparcial. 

Não sentimos, não enxergamos,  

sequer nos suportamos.  

 

Se não nos vemos,  

Quem dirá ao próximo,   

Que próximo? 

Do que estamos falando? 

Parece loucura, devaneio... 

tudo desapareceu. 

Esquecimento, amnésia,  

desligamento do real,  

invisibilidade total.  

 

Ao estudarmos as motivações que influenciam no cuidado prestado pelo enfermeiro 

ao paciente psiquiátrico, objetivo geral dessa pesquisa, obtivemos respostas que referiram 

compaixão e obrigação.  

Pensamos que outros sentimentos poderiam motivar esses sujeitos, que não apenas 

a compaixão, e ao lermos que as condições de trabalho são o principal preditor da força 

motivacional
(53)

, confessamos que a priori esmorecemos. Fazendo menção apenas ao 

cenário encontrado, de superlotação e condições desfavoráveis ao trabalho, talvez já 

tivéssemos dificuldades motivacionais, mas encontramos também a marca do estigma da 

loucura.  

A compreensão de que a realização profissional é a principal motivação para o 

trabalho, deveria conduzir a uma maior dedicação, e consequentemente, a melhor 

qualidade da assistência prestada à população
(53)

. No entanto, o que encontramos diz 

respeito à diferença na assistência prestada pelo enfermeiro ao paciente psiquiátrico e não 

psiquiátrico, na mesma condição clínica, objetivo específico da pesquisa, e que essa 

diferença não diz respeito a cuidar com maior ou menor zelo, e sim, a não cuidar do 

paciente psiquiátrico. Cabe retomar que tal percepção se deu a partir dos casos clínicos 

observados nessa emergência.  

Estudos comprovam que além da realização profissional, as relações sociais com os 

colegas de trabalho, o reconhecimento da sociedade, a estabilidade e a remuneração são os 
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demais fatores motivacionais
(53)

.  Embora em nossa entrevista não tenhamos abordado os 

aspectos salariais, é sabido que atualmente o salário de um enfermeiro servidor municipal 

no Rio de Janeiro é equivalente a cerca de quatro salários mínimos, o que não representa 

nenhum atrativo. E as relações com os colegas de trabalho e reconhecimento social ainda 

precisam avançar, haja vista que vivemos um momento político importante com o ato 

médico. Compreendemos então que a oferta motivacional não seja ampla, corroborando 

aos resultados da pesquisa.   

Os resultados apontam para um “abandono” do paciente psiquiátrico por parte dos 

enfermeiros da emergência.  Esse fato foi observado sistematicamente nesse estudo. Ora 

quando o enfermeiro não se aproxima do paciente psiquiátrico ora quando mesmo 

próximo, não consegue perceber as necessidades dos pacientes.  

Essa não percepção pode ser explicada pela estigmatização da loucura, que 

promove um descrédito ao paciente psiquiátrico
(20)

, silenciando sua voz e o tornando 

invisível.  

Acreditamos que não perpasse pelo desejo de não cuidar, que não seja uma resposta 

voluntária a sobrecarga de trabalho do setor, e sim a introjeção de que esse sujeito 

estigmatizado realmente não tenha valor. Sem valor não é sequer notado.   

Enfermeiros apresentam falas que fazem menção à história da loucura, com atitudes 

punitivas e não assistenciais, ameaças de contenção mecânica sem o menor sinal de 

agitação ou qualquer outro quadro psíquico que as pudessem justificar. Semelhante a 

linguagem exata de algumas das mais antigas instituições totais, a história fala de uma 

série de rebaixamentos, degradações e humilhações
(19)

. 

Pensamos que tais falas pudessem estar associadas à autopreservação, ao medo da 

violência do paciente psiquiátrico, também intrínseca no imaginário da loucura. Mas cabe 

ressaltar que em nenhum dos casos clínicos descritos nessa pesquisa o paciente apresentava 

o comportamento agressivo. No entanto, se pensarmos no não cuidar do enfermeiro no seu 

espaço e horário de trabalho, podemos sim visualizar a violência simbólica, que parte do 

enfermeiro para o paciente psiquiátrico. Uma violência velada, sequer problematizada 

pelos enfermeiros, mesmo no espaço protegido das vivências proporcionadas por esse 

estudo.  

De um modo geral, seja na emergência ou em qualquer outro espaço de assistência 

da enfermagem, para que o enfermeiro realize suas intervenções, de forma sistematizada 
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ou não, antecipadamente há que se identificar o problema. Podemos afirmar que não há 

outro caminho para o planejamento, senão o reconhecimento da necessidade, e o que 

vimos nos casos clínicos aqui abordados? 

No caso A as duas enfermeiras envolvidas não se aproximam da paciente 

psiquiátrica, decidem cuidar de outras pessoas e se mantém distantes do sujeito 

estigmatizado. No caso B a enfermeira se comunica com o paciente psiquiátrico, mas não 

se trata de comunicação terapêutica, aquela que tem como meta a resolução de um 

problema. Fala com o paciente, mas não cuida dele, assim como no caso C, onde mesmo 

após ouvir a necessidade da paciente, a enfermeira opta por não realizar o cuidado.  

Quantas vezes ouvimos uma música, ou a fala de alguém durante uma palestra, e ao 

término sequer sabemos qual o conteúdo transmitido. Acreditamos que não basta que 

tenhamos capacidade auditiva, precisamos desenvolver uma escuta diferenciada, sensível, 

capaz de ouvir até o não dito. 

No caso D o enfermeiro assume postura diferenciada frente ao mesmo 

procedimento, como se lesse um texto e tivesse duas interpretações, uma para ser aplicada 

aos ditos sãos e outra aos estigmatizados. E mais uma vez não percebem isso, a partir do 

estigma, ignoramos que fizemos tais atitudes ou o que elas significam até que surge uma 

questão efetiva
(20)

. Conseguimos ao longo dessa pesquisa fazer com que efetivamente 

percebessem esse descuido, puderam falar sobre isso ao construírem suas Mandalas.    

O caso E claramente trata da invisibilidade do sujeito estigmatizado. As 

enfermeiras não percebem uma lesão, e vale ressaltar que a técnica de curativos é algo bem 

presente no dia-a-dia desse cenário.  

Sabemos que muitas vezes os pacientes psiquiátricos não aceitam o cuidado da 

mesma forma que os pacientes não psiquiátricos, retiram sondas e curativos, negam a 

medicação, recusam o banho, e são percebidos como incapazes de usar as oportunidades 

disponíveis para o progresso nos vários caminhos aprovados para a sociedade
(20)

. 

Considerados rebeldes, seus comportamentos são entendidos como um desrespeito 

evidente por seus superiores
(20)

, como se a relação enfermeiro versus paciente fosse uma 

relação de superioridade e não de ajuda profissional.  

No caso F impera a descontinuidade do cuidado prestado. E devemos então nos 

questionar se isso é cuidado? É possível que um olhar frio termine com um encontro antes 

que se inicie
(20)

, e então, analogicamente, podemos dizer que iniciar uma ação sem 
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terminá-la, ou não planejar o seu término e delegar a alguém, é como encerrar a 

possibilidade de cuidado sem tê-la de fato iniciado. 

O caso G se depara com a sintomatologia produtiva da loucura, como a agitação, a 

desorientação e os delírios, que leva a paralisação do agir do enfermeiro. Essa paralisação 

pode ser explicada pelo que Goffman
(20)

 trata dos problemas dos normais, exprimindo que 

todos têm problemas, e o da enfermagem nesses casos, seria o não saber agir, isso faria 

com que os enfermeiros não conseguissem atuar, deixando claro que não se trata de 

maldade, o fazem porque não conhecem bem a situação, e deveriam ser ajudados, com 

tato, a agir delicadamente
(20)

.  

Finalizando, o caso H reafirma o sufocamento da voz do sujeito estigmatizado, 

sustenta sua invisibilidade e convoca um chamamento ao cuidado por outro viés. Se a 

junção dos casos clínicos apresentados evidencia o não cuidado, não obstante ao fato de 

tratarmos da prática de enfermeiros, faz-se urgente a implementação e implantação do 

cuidado na essência do seu termo, como zelo, desvelo, atenção, interesse, proximidade, 

troca.  

Nas Mandalas evidenciamos uma junção de sentimentos, mas prioritariamente a 

sensibilidade do grupo em experimentar um momento para produzir o imaginário sobre a 

loucura. O imaginário seria uma ficção, algo sem consistência ou realidade, mas eficaz em 

relação ao concreto
(54)

, ou seja, não importa a veracidade do que se imagina, o devaneio 

influencia as nossas ações e atitudes.  

Como os enfermeiros evocaram um imaginário distanciado do cuidado, repleto de 

dificuldades e ameaças para lidar com a loucura, compreensível que suas práticas estejam 

esvaziadas.  

O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se 

mantém ambígua, perceptível, mas não quantificável
(54)

.  O quão repleto de estigma se 

apresentou o imaginário dos enfermeiros? O imaginário é a cultura de um grupo
(54)

, e se há 

proximidade entre cultura e imaginário aventuraríamo-nos a afirmar que muito do estigma 

esteve presente nesse imaginário.  

   Fazendo uma imersão nas Mandalas, poderíamos optar pelo viés de análise das 

cores. Pensamos ser senso comum que o vermelho represente a cor da paixão e do 

sentimento. Que simbolize o amor, o desejo, mas também o orgulho, a violência, a 

agressividade ou o poder. Essa cor foi utilizada em algumas Mandalas, ora se aproximando 
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do amarelo, que desperta leveza, otimismo e criatividade, e diminui a ideia do perigo ora 

em destaque, sem nenhuma outra cor.  

Poderíamos interpretar o vermelho como a cor do sangue, representando força de 

vontade para aprender a lidar com a situação do cuidado psiquiátrico, necessitando de 

ações criativas para tal. A cor laranja representando a comunicação, o equilíbrio, a 

segurança e a confiança. O azul simbolizando o ideal e o sonho, a ideia de infinitude, 

favorecendo a compreensão, trazendo clareza nos processos psíquicos, induzindo a 

paciência.  A paciência tão falada pelo grupo-pesquisador. 

 O preto, cor do mistério, do luto, da morte, mas que pode sugerir silêncio, ausência 

de comunicação. Quantas vezes manifestaram a dificuldade de se comunicar.  

O marrom, cor que representa a terra, a firmeza, a responsabilidade. Remete ao 

silêncio, à exclusão, ao isolamento, e foi expresso nas Mandalas de forma tão solitário. O 

branco revelando pureza, sinceridade e verdade.  

Mas as Mandalas falam por si só. Os facilitadores da pesquisa são apenas uma voz 

entre outras, na polifonia do canto da vida coletiva
(43)

, o que move a análise e interpretação 

dos dados dessa pesquisa, é a voz do próprio grupo-pesquisador.  

Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrário. A imagem não é o 

suporte, mas o resultado(54). Foi a existência de um imaginário que determinou a construção 

das Mandalas, e que nos ajudou a responder o outro objetivo dessa pesquisa, o de analisar 

o imaginário dos enfermeiros acerca do cuidado ao paciente psiquiátrico em emergência 

geral.  

As imagens, as falas, os desconfortos evidenciados pelos corpos, os gestos. Esses 

elementos nos conduziram as categorias já descritas. Foi no momento dessa produção que 

conseguimos entender o imaginário caracterizado pelo distanciamento. Apresentaram a 

loucura como algo distante de suas vidas, seja porque não a dominam cientificamente (falta 

de conhecimento), porque ela é sufocadora (opressão), porque gera a impotência 

(passividade) ou porque não as percebem (invisibilidade).  

Todavia não acreditamos nesse distanciamento apresentado. Pensamos que as 

questões que envolvem a loucura estão tão próximas do ser humano, que tal proximidade 

reflete no medo do próprio adoecimento mental e consequentemente desejo de 

distanciamento da loucura. 
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O cuidado é movido pela crença de que deva ser feito, independente de saber fazê-

lo. Colocam o paciente psiquiátrico à mercê de uma assistência desqualificada sem a busca 

pelo aprimoramento, mas ainda assim estão convictos de que seja melhor do que não 

cuidar.  

Se o olhar do enfermeiro estiver voltado para o sujeito e não para a loucura, a 

expressão do cuidado tende a se distanciar do estigma e se aproximar do ser humano, a 

invisibilidade e o silenciamento poderão deixar de ser tão evidentes, e é provável que 

quanto mais o indivíduo se alie aos normais, mais se considerará em termos não 

estigmáticos
(20)

. 

Vale destacar a lógica perversa na qual grande parte dos serviços de urgência vem 

se apoiando para o desenvolvimento do trabalho cotidiano, focando a doença – e não o 

sujeito e suas necessidades
(45)

. 

Em todos os dias da observação o setor estava superlotado, com a capacidade para 

atendimento esgotada. Todas as macas em uso, inclusive aquelas que por vezes conseguem 

deixar de reserva para situações extremamente graves.  

Se comumente deixamos de considerar o estigmatizado uma criatura comum e total, 

reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída
(20)

, compreensível o fato dos sujeitos 

focarem a doença e não o sujeito e suas necessidades, associado a isso o não saber lidar 

com a diferença, com o “estranho”, o singular e o subjetivo.   

Mesmo que a gestão dessa unidade investisse em processos motivacionais, a partir 

da compreensão que motivação significa um conjunto de fatores, os quais agem entre si, e 

determinam a conduta de um indivíduo
(36)

, cabe ressaltar que o imaginário tudo 

contamina(54)
, e que investimentos para melhorar as condições de trabalho são, sem dúvida, 

o primeiro passo para recuperara motivação daqueles que estão perdendo o ânimo (53), mas 

desconstruir o imaginário aqui apresentado antecede a qualquer outra ação, é tarefa 

iminente.    
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5- Produto Proposto: Estratégias para sensibilização do enfermeiro da 

emergência geral para o cuidado de enfermagem, baseado nos 

princípios da RP 

 

Pensamos que um mestrado emergido da prática deva ter um produto voltado para a 

mesma, e então sugerimos um guia de orientação baseado nos princípios da Reforma 

Psiquiátrica para implantação de ações de enfermagem dirigidas ao paciente psiquiátrico 

em situação de emergência geral. 

A construção desse guia se deu em formato de curso, a partir das situações clínicas 

descritas nessa dissertação, com enfoque na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

Nessa abordagem os estudantes são estimulados a solucionar problemas da vida prática e a 

desenvolver seu aprendizado sobre o assunto pela busca de solução
(55)

, cabendo então aos 

enfermeiros-sujeitos do estudo, pensar frente às próprias situações vivenciadas na 

emergência.    

Seguiremos com a descrição dos objetivos do curso, o público alvo, sua tipologia, 

duração, conteúdo programático, material de apoio, metodologia de avaliação e 

acompanhamento, corpo docente e gestão do curso, e periodicidade das atualizações.  

 

Objetivos do curso:  

 Sensibilizar a equipe de enfermagem para cuidar do paciente psiquiátrico 

em situação de emergência clínica; 

 Promover discussões clínicas que conduzam a reflexão crítica da assistência 

de enfermagem dirigida ao paciente psiquiátrico em situação de emergência 

geral; 

 Oferecer material de apoio ao estudo da psicopatologia, psicofarmacologia e 

relacionamento terapêutico com o paciente psiquiátrico; 

 Auxiliar na construção de intervenções de enfermagem voltadas ao paciente 

psiquiátrico à luz da Reforma Psiquiátrica. 

 

Público Alvo: 

 Enfermeiros lotados na emergência geral. 
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Tipo de Curso:  

 Aprimoramento em saúde mental e psiquiatria. 

 

Duração do Curso: 

 Quatro (4) encontros de 4 horas cada, com intervalos de uma semana. 

Disposição dos encontros: 

1º Encontro – Conversa sobre a Reforma Psiquiátrica e a Política Nacional 

de Saúde Mental. 

2º Encontro – Leitura crítica de um caso clínico com levantamento de 

problemas. 

3º Encontro – Construção de planos de cuidados a partir de casos clínicos. 

4º Encontro – Discussão sobre as principais psicopatologias. 

 

Conteúdo Programático: 

 Lei nº 10.216 de 06/4/2001; 

 Reforma Psiquiátrica Brasileira; 

 Cuidado de enfermagem à luz da Teoria de Jean Watson; 

 Relacionamento terapêutico; 

 Transtornos psicóticos, neuróticos e do humor; 

 Contenção mecânica e farmacológica. 

 

Material de Apoio:  

 

1º Encontro – Livro Desafios políticos da reforma psiquiátrica brasileira – Eduardo 

Mourão Vasconcelos. Editora Hucitec, 2010. Utilização dos capítulos nº 1 (Desafios 

políticos no campo da saúde mental na atual conjuntura: uma contribuição ao debate da IV 

Conferência Nacional) e nº 4 (Leitos de atenção integral à saúde mental em hospital geral: 

configuração atual e novos desafios na política de saúde mental). 

2º Encontro – Fatores de cuidados propostos por Jean Watson. Caso clínico G, 

apresentado nessa dissertação. 

3º Encontro – Livro Enfermagem Psiquiátrica: conceitos de cuidados – Mary 

Townsend, Editora Guanabara Koogan, 2002. Utilização do capítulo nº 5 
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(Desenvolvimento de Relações). Livro Enfermagem Psiquiátrica em suas dimensões 

assistenciais – Maguida Stefanelli; IlzaFukuda e Evalda Arantes (orgs.), Manole, 2008. 

4º Encontro – Livro Psicopatologia e Semiologia dos transtornos mentais – Paulo 

Dalgalarrondo. Editora Artmed, 2008. Utilização dos capítulos nº 27 (Síndromes 

depressivas e maníacas), nº 28 (Síndromes Neuróticas) e nº 29 (Síndromes Psicóticas); 

Livro Farmacologia psiquiátrica de Kaplan&Sadock. Editora Artmed, 2006.  

 

Metodologia de Avaliação e Acompanhamento: 

Como mencionado anteriormente, a base filosófica que sustenta a APB é a 

resolução de problemas, a compreensão de que o aprendizado se faz a partir de 

experiências do seu cotidiano.  

A partir do momento em que os enfermeiros se defrontarem com o problema, a não 

realização de um protocolo de trauma, do caso clínico G: paciente do gênero masculino, 

aparentando uns 30 anos de idade, que se jogou do segundo andar de um prédio e deu 

entrada no setor trazido pelo Corpo de Bombeiros em prancha rígida e contenção 

mecânica, com relato de agitação psicomotora, delírios e desorientação, não colaborando 

com a realização do protocolo de trauma, precisarão propor atividades e intervenções de 

enfermagem, que sejam resolutivas para o caso. 

Nesse momento, o coordenador do curso conduzindo dialeticamente o caso, 

avaliará: a capacidade crítica e reflexiva dos sujeitos, a disponibilidade em participar da 

construção, as intervenções propostas para o caso, além de aspectos mais tradicionais como 

a assiduidade e a pontualidade nos encontros.  

 

Corpo docente e gestão do curso: 

O coordenador do curso deverá ser um enfermeiro capacitado para o tema 

enfermagem psiquiátrica, cabendo ao setor de EP a gestão do mesmo.  

 

Periodicidade das atualizações: 

Partindo do resultado do estudo, que apontou a necessidade urgente do curso, 

pensamos que inicialmente as atualizações deverão ser realizadas enquanto observado a 

desassistência por parte dos sujeitos, mas sugerimos encontros semestrais.  
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Estruturação dos encontros: 

Importa que os encontros se dêem no local de trabalho, dentro do horário do 

mesmo, evitando que seja considerado um ônus pelo enfermeiro; 

A construção de ambiente acolhedor, com mobiliário confortável, capaz de refugiar 

não apenas os enfermeiros, mas as questões trazidas por ele;  

Utilização dos 15 minutos iniciais do encontro para uma conversa livre, 

promovendo uma aproximação entre os participantes; 

Quando iniciado o tema propriamente dito, que o coordenador do curso o faça 

valorizando o saber dos enfermeiros, que utilize uma metodologia problematizadora 

permeando a partir da leitura reflexiva do caso apresentado questões do tipo: A emergência 

representa o local apropriado para receber o paciente psiquiátrico?  Quais os princípios da 

RP, como eles se aplicam na emergência? O que representa a desinstitucionalização, o que 

cada um de nós tem a ver com isso? Quais os modelos substitutivos de tratamento e 

atenção ao paciente psiquiátrico? Quais os serviços de atenção psicossocial disponíveis na 

região? 

À medida que o coordenador do curso levar o grupo a refletir à luz da RP que: o 

paciente psiquiátrico tem direito e garantia legal de ser tratado como qualquer outro 

cidadão, que a integração desse paciente na emergência pode representar uma apropriação 

da RP - se perceberem o paciente como sujeito, numa relação ser humano X ser humano. 

Acredita-se que os enfermeiros tenderão a refletir sobre a forma como vem percebendo ou 

não esse paciente na emergência.    

Com esse primeiro encontro espera-se o entendimento de que a emergência seja um 

cenário possível para a assistência de pacientes psiquiátricos, e consequentemente que 

precise de enfermeiros capazes de prestar esse cuidado. 

Uma vez que os enfermeiros tenham refletido sobre a importância de se assumirem 

enquanto agentes do cuidado, o segundo encontro, que deverá contar com a leitura prévia 

do material disponibilizado no primeiro encontro, partirá da prática, do relato do caso 

clínico G, da problematização do descuidado e da perspectiva de cuidar.   

 A intenção é que sejam destacados os seguintes pontos do caso: O que pode ser 

feito frente à agitação psicomotora? Como manejar sintomas como delírio e desorientação? 

Foi determinante para a não realização do protocolo de trauma o fato de se tratar de um ato 

suicida? Quais os momentos em que a equipe da emergência deve acionar a SM? 
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Como síntese desse encontro, promover a implicação de um amparo teórico para a 

assistência de enfermagem, para tal eleito os fatores de cuidado de Jean Watson. Com isso, 

valorizar o autoconhecimento como instrumento decisório para essa assistência, pois uma 

vez que o enfermeiro se conhece é capaz de perceber que a situação de suicídio pode 

congelá-lo, impedindo o cuidado. Reconhecer a importância da instalação da fé-esperança 

frente a situações que são tão paralisantes, que podem levar a desassistência. O cultivo da 

sensibilidade permitindo a escuta do outro, a percepção do outro, a relação de ajuda, 

princípio do ser enfermeiro. Crucial o entendimento de não competir ao enfermeiro o 

julgamento do ato suicida. De que a situação central era a realização de um protocolo 

básico, rotineiro naquele setor.   

O terceiro encontro, mais prático, busca a construção de estratégias para o cuidado 

do paciente psiquiátrico na emergência, e dando prosseguimento ao caso G importará 

pensar em:  

 Diante da agitação psicomotora: 

A manutenção de um comportamento calmo por parte do enfermeiro;  

O estabelecimento de limites, delineando com clareza para o paciente a 

relação de respeito mútuo;  

A administração de medicação prescrita, atentando para os efeitos colaterais 

e aferindo a pressão arterial;  

Em último caso, a contenção mecânica, protegendo o paciente e a equipe, 

observando o paciente contido a cada 15 minutos, certificando-se de que a 

circulação dos membros contidos não esteja comprometida, verificando 

pulso e coloração da pele;  

Pensar que contido, torna-se um paciente totalmente dependente da 

enfermagem, e que a contenção deve ser desfeita assim que a tranquilização 

ocorrer, retirando uma contenção de cada vez e avaliando o comportamento.  

 Do delírio:  

Comunicar a aceitação da crença do paciente, mas evitar compartilhar da 

mesma; 

Não negar a crença, utilizando a dúvida razoável: “Não penso assim, acho 

isso difícil de acreditar”.  

Ser honesto, cumprir as promessas; 
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Utilizar abordagem assertiva, franca e amigável. 

Mesmo quando a construção delirante soar engraçada, evitar rir. 

 Do ato suicida: 

Estabelecer uma comunicação terapêutica – aceitar o paciente independente 

de considerar o ato suicida inaceitável; 

Construir equipe de apoio 24h, observando para qualquer fala ou 

comportamento que atente contra a vida; 

Transmitir apoio estando presente e solicitando a equipe de saúde mental;  

Ouvir o paciente; 

Importará dizer que outras ações deverão ser implementadas no tocante ao suicídio, 

como obtenção de um contrato de não suicídio, envolver o paciente em atividades 

terapêuticas, possibilitar mensagem de esperança, mas que não serão feitas na emergência, 

competindo a outros profissionais a continuidade do cuidado.  

O quarto encontro visa relembrar os principais sinais e sintomas psiquiátricos, para 

que haja um reconhecimento do sofrimento e a desmitificação de que alguns sinais sejam 

apenas formas de ganho secundário com a doença, o que poderia reforçar o distanciamento 

por parte do enfermeiro.  

 Psicose: 

Retomar que a psicose é caracterizada pela ruptura com a realidade;  

Configurar o delírio como uma alteração do pensamento, enfatizando que para o 

paciente a crença é verdadeira;  

A alucinação como uma alteração perceptiva real; 

Reconhecer que a ruptura com a realidade faz com que o paciente pense que seus 

pensamentos estão sendo roubados, que as pessoas ao seu redor são capazes de saber o que 

pensa e de influenciar sua vida, que a comida está envenenada ou que está sendo 

perseguido.   

Imaginado alguém tão ameaçado, com tanto sofrimento, talvez ajude o enfermeiro a 

reconhecer a necessidade do cuidado. 

 Neurose: 

Configurar a angústia como a questão central da neurose; 

Reaver que a relação inter-humana é prejudicada, que os aspectos dolorosos 

dessa relação transcendem aos prazerosos; 
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Incutir a reflexão de que o conhecido “piti”, envolve também sofrimento e 

angústia; 

Se entendido que os medos intensos e irracionais são verdadeiros, que as crises 

histéricas acontecem preferencialmente na presença de pessoas e não quando o paciente 

está dormindo ou sozinho, e que isso auxilia a caracterizar o transtorno, que as fantasias 

são persistentes, que o paciente pode deixar de enxergar, a conhecida cegueira histérica, 

mesmo sem doença oftalmológica, dentre outros sintomas, a discussão atingirá o foco do 

caráter imprescindível do cuidado. 

 Humor: 

Reconhecer que a tristeza patológica, a depressão, pode ser incapacitante; 

Assim como a alegria patológica, a mania, tende a ser exaustiva; 

Reverberar que sintomas como desespero, tristeza, choro fácil, irritabilidade 

e apatia são comuns ao paciente deprimido; 

Aumento da auto-estima, distraibilidade, logorréia, desinibição sexual, 

delírios de grandeza, são evidenciados na mania.  

O reconhecimento que as idéias de culpa, o desânimo e a tristeza, presentes na 

depressão, podem fazer com que o paciente recuse todas as ofertas de cuidado, assim como 

a euforia, o sentimento de grande valia e a arrogância, comuns na mania, podem fazer com 

que o paciente tenha certeza que não precisa de ajuda. Por uma via ou outra, os sintomas 

clássicos dos transtornos promovem um distanciamento entre paciente e enfermeiro, o que 

fomenta encontros de EP periódicos.  

O quarto encontro fecha um ciclo de discussões, mas não esgota as questões. 

Finaliza buscando gerar uma inquietação, um estranhamento para as intervenções 

realizadas, ou melhor, não realizadas, pelos sujeitos do estudo. Sugerindo, porém um 

caminho terapêutico que vislumbre uma outra prática da enfermagem. 

Como dito, a intenção é de promover reflexão das ações cotidianas, um caso clínico 

foi discutido, e outros encontros poderão ser pensados a partir das situações vivenciadas 

para o fortalecimento de intervenções de enfermagem à luz da Reforma Psiquiátrica. 

Sugerimos como proposta de aprofundamento e reflexão do grupo a utilização de 

alguns filmes, para que sejam assistidos em outro espaço, e trazidos para o debate no 

hospital.  
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Após a sensibilização com o tema da RP, indica-se no primeiro encontro o 

documentário A Casa dos Mortos, de Débora Diniz, que ao ressaltar o polêmico tema dos 

manicômios judiciários promove a reflexão do desafio da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. Como o segundo encontro contou com a discussão de um caso clínico, propor o 

documentário Estamira, de Marcos Prado, que ao apresentar a história de vida de uma 

mulher psicótica poderá contribuir para o entendimento da psicopatologia. E por fim, o 

filme Heleno, de José Henrique Fonseca, que ao exibir a história de vida de Heleno de 

Freitas, jogador de futebol considerado príncipe da era de ouro do Rio de Janeiro, 

evidencia o enlace da doença clínica e mental, além de abordar o cuidado e a contenção 

mecânica.  
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6-CONCLUSÃO 
 

Ao longo do trabalho buscamos evidenciar que para o enfermeiro compreender o 

paciente psiquiátrico precisa ser motivado a conhecê-lo melhor, superando uma visão 

baseada no imaginário social da loucura, uma vez que esta alimenta e é alimentada pelo 

senso comum e não por conhecimentos profissionais. 

Consideramos o distanciamento existente entre enfermeiros e pacientes 

psiquiátricos uma questão amplamente discutida, pois o evidenciamos em todas as etapas 

do estudo, iniciado na fala dos sujeitos através da entrevista, constatado por meio da 

observação participante e refletido durante o grupo-pesquisador, permitindo-nos afirmar 

que na maior parte dessa pesquisa os sujeitos se esquivaram do cuidado ao paciente 

psiquiátrico em prol de outras atividades.  

A reação dos enfermeiros diante do paciente psiquiátrico em emergência é a 

deflagração da experiência científica da loucura, podendo mesmo ser considerada violenta, 

sendo essa uma violência simbólica.  

Os relatos dos enfermeiros foram ambivalentes, ora demonstraram a certeza da 

inexistência do cuidado, ora sua presença ancorada na responsabilidade de ser enfermeiro.  

Por vezes percebemos enfermeiros sacrificados, que se violentam pela 

obrigatoriedade do trabalho, sem que encontrem prazer em suas ações.  

Fazendo uma analogia a “bandeja contendo” tão utilizada em técnicas e 

procedimentos da enfermagem, consideramos que sejamos nós a própria bandeja. O 

enfermeiro é o instrumento do cuidado. E à medida que conhecemos nosso corpo e mente, 

podemos explorá-lo a ponto de diminuirmos o distanciamento supracitado.  

Pensamos que na condição de enfermeiros, especialistas ou não em saúde mental, 

possamos contribuir para o término do estigma. Assumindo o cuidado de forma integral, 

valorizando o outro como sujeito e cidadão, não importará se apresenta ou não um 

transtorno mental.  

Compreendemos que o que torna o sujeito diferente está para além do 

comportamento desorganizado ou intranquilo, do pensamento lentificado ou acelerado, das 

alucinações visuais ou auditivas. O que torna esse sujeito diferente é também a forma 

como aqueles que não apresentam tais alterações o percebem e o enfrentam.  

Consideramos que essa pesquisa tenha sido possível pela escolha de seu método. 

Caso percorrêssemos caminhos mais tradicionais, sem aproximação com o Imaginário 
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Criativo e a Sociopoética, teríamos apenas dados superficiais. Correríamos o risco de 

traduzir o distanciamento encontrado simplesmente em negligência. E decerto não 

conseguiríamos promover a reflexão alcançada.  

Por mais que a condição de pesquisadoras nos faça buscar a imparcialidade, não 

negamos todas as emoções vividas. Entristecemo-nos ao perceber enfermeiros que 

prioritariamente, senão exclusivamente, lançam mão da contenção como cuidado. E 

reafirmamos que sabemos de sua importância em momentos pontuais e criteriosamente. 

Que chocamo-nos após perceber sujeitos pela emergência sem serem notados pelos 

enfermeiros. E, num dado momento, pensamos que o objeto do estudo não fosse válido.  

Se concluíssemos que os enfermeiros não sabem e não desejassem saber cuidar dos 

que sofrem psiquicamente, mesmo num contexto em que o motivo do cuidado é clínico e 

não psíquico, talvez nosso trabalho não tivesse sentido. Mas conseguimos, a partir de uma 

produção criativa, respostas que apontam para outras significações, que evidenciaram a 

esperança dos enfermeiros em aprender a cuidar do paciente psiquiátrico.   

Fomos capazes de compreender o distanciamento, e pensar num caminho para 

minimizá-lo, e quiçá bani-lo. Ao nos aproximarmos desses sujeitos, que não tem com o 

paciente psiquiátrico, a mesma relação que temos, fomos obrigadas a refletir sobre a 

obviedade dos fatos. O que é óbvio? Por vezes somos seduzidos a considerarmos óbvio o 

que acreditamos, como se todos ao nosso redor tivessem que crer da mesma forma.  

Pensamos a Reforma Psiquiátrica como um processo efetivamente em construção, e 

nos sentimos sujeitos desse processo. E de repente nos deparamos com sujeitos que sequer 

sabem o seu conceito. Inicialmente um completo paradoxo capaz de gerar uma repulsa, 

mas tomados pela essência de educadores, crentes na transformação, somos capazes de 

olhar os dados de forma sensível.       

Bastou que percebêssemos nos sujeitos uma insatisfação com o cuidado prestado, 

para que motivássemos a debruçarmo-nos na pesquisa. Poder trocar saberes, e contribuir 

para uma assistência mais humanizada é revigorante.  

Concluímos que o cuidado prestado ao portador de sofrimento psíquico na unidade 

pesquisada não alcança um patamar satisfatório, e que possivelmente possamos transpor os 

resultados desse estudo a outras unidades emergenciais. Mas inferimos também a 

existência de um caminho para modificação dessa realidade. 

Para promover mudanças no quadro apresentado nesse estudo, propomos um curso 
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de capacitação em saúde mental para os enfermeiros que atuam em emergência geral, que 

também poderá funcionar como subsídio para o início da discussão e/ou planejamento de 

cuidados de enfermagem ao paciente psiquiátrico. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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APÊNDICE N° 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Senhor (a) está sendo convidada a participar do Projeto de Pesquisa intitulado “Assistência de 

enfermagem a pacientes em situação de emergência geral”, por que o senhor é enfermeiro (a) lotado em 

emergência geral, cenário escolhido para realização do estudo.  Esse projeto tem como objetivo identificar a 

abordagem do enfermeiro na emergência de hospital geral ao portador de transtorno psíquico. O (a) senhor 

(a) será submetido à aplicação de um questionário, essa entrevista será gravada em áudio, e a observação da 
sua atuação frente ao atendimento dos portadores de transtornos psíquicos. Não há riscos relacionados aos 

procedimentos que serão realizados nesse estudo. Embora não haja nenhuma garantia de que o (a) Sr (a) terá 

benefícios com esse estudo, as informações que o (a) Sr (a) fornecer serão úteis para que consigamos pensar 

numa assistência de enfermagem à luz da Reforma Psiquiátrica podendo beneficiar os portadores de 

transtornos psíquicos.  O Sr (a) não terá qualquer despesa com a realização da entrevista, que será realizada 

no seu local e dia de trabalho. Também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação. A 

sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar dessa pesquisa, o (a) Sr(a) deverá se 

sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete seu 

relacionamento futuro com a instituição. O investigador deste estudo também poderá retirá-lo do estudo a 

qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para o seu bem-estar. Caso surja alguma dúvida quanto à 

ética do estudo, o (a) Sr (a) deverá se reportar ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos- 

subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de 
solicitação ao representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contactando o Comitê de 

Ética em Pesquisa desta Instituição, no telefone (21) 3971-1590. É assegurado o completo sigilo de sua 

identidade quanto a sua participação neste estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados 

deste estudo em congressos e periódicos científicos, não serão publicados dados ou informações que 

possibilitem sua identificação.  

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

________________________________________________________________________residente à 

______________________________________________________________________  concordo em 

participar do estudo intitulado Assistência de enfermagem a pacientes em situação de emergência geral”.  

Eu fui completamente orientado pela pesquisadora Andréa Damiana da Silva Elias que está realizando o 

estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração.  
Eu pude questioná-la sobre seus todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou uma cópia da folha 

de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da 

minha espontânea participação nesta pesquisa.  

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, patrocinado pela pesquisadora. Estou 

ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar.  

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas 

no estudo com autorização delegada do investigador e por pessoas delegadas pelo patrocinador. Eu concordo 

que não procurarei restringir o uso que se fará sobre os resultados do estudo. 

 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo.    

 

Investigador: Nome: ______________________________________________ 
                       Data: ________________________ 

                       Assinatura: _________________________________________ 

Participante: Nome: ______________________________________________ 
                      Data: ________________________ 

                      Assinatura: __________________________________________ 

 
Pesquisadora: Andréa Damiana da Silva Elias  

E-mail: andreadamiana@gmail.com; tel.: 21 8422 5544 

Orientadora: Cláudia Mara Melo Tavares 

E-mail: claumara@vr.microlink.com.br; tel.: 21 9191 5906 

Comitê de Ética em Pesquisa 

E-mail: cepsma@rio.rj.gov.br / cepsmarj@yahoo.com.br; tel.: 3971 1590    

mailto:andreadamiana@gmail.com
mailto:claumara@vr.microlink.com.br
mailto:cepsma@rio.rj.gov.br
mailto:cepsmarj@yahoo.com.br
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APÊNDICE N° 2 

 

 

 

 

Roteiro de entrevista de caracterização dos sujeitos 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Idade ___ anos                     Sexo: F (   )  M (   )            Estado Civil: ____________ 

Tempo de formação: _____anos           Tempo de trabalho: ____________anos  

Trabalha em outros locais? (   ) Sim  (   ) Não 

Instituição de Formação: ___________________________________ 

Pós-graduação? (   ) Sim (   ) Não         Qual? _________________________________ 

Curso de atualização/aprimoramento: Já fez? (   ) Sim    (   ) Não ;  

Quando foi o último realizado? _____( ano); 

Qual a área? _______________________________________ 

 

Questões:  

01- O que sabe sobre a Reforma Psiquiátrica? 

02- Para aqueles que conhecem a Reforma Psiquiátrica, o conhecimento 

se deu durante a formação acadêmica? 

03- Já realizou algum curso sobre psiquiatria? 
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APÊNDICE N° 3 

 

 

 

Roteiro da observação não participante  

 

1- Há pacientes psiquiátricos no setor? 

2- Quais são os enfermeiros responsáveis pelas salas onde há pacientes 

psiquiátricos?  

3- O enfermeiro presta algum cuidado ao paciente psiquiátrico? 

4- O enfermeiro presta algum cuidado ao paciente não psiquiátrico? 

5- Como o enfermeiro aborda o paciente psiquiátrico? 

6- Como o enfermeiro aborda o paciente não psiquiátrico? 

7- Quais são os afazeres dos enfermeiros na emergência?  
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