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SABERES DOS ENFERMEIROS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA

DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO1

Agnes Olschowsky2

Maria de Lourdes Custódio Duarte3

Este estudo tem o objetivo de identificar os saberes dos enfermeiros em uma unidade de internação

psiquiátrica em um hospital universitário. Trata-se de pesquisa exploratório-descritiva, com abordagem

qualitativa, utilizando a entrevista semi-estruturada. Os enfermeiros relatam transformação no cuidado

assistencial a partir de sua experiência no modo asilar, fazendo referências às concepções do modo psicossocial:

integralidade, acolhimento, interdisciplinaridade e relacionamento interpessoal. O cuidado integral e individual,

o conhecimento sobre as síndromes psiquiátricas e seu tratamento e a consideração da subjetividade do

indivíduo, em sofrimento psíquico, são saberes que norteiam as ações de enfermagem em saúde mental.

DESCRITORES: saúde mental; enfermagem psiquiátrica; hospitais universitários

KNOWLEDGE OF NURSES AT A PSYCHIATRIC HOSPITALIZATION UNIT OF

A TEACHING HOSPITAL

This study aims to identify the knowledge of the nurses in a psychiatric hospitalization unit at a university

hospital. It is an exploratory, descriptive research with a qualitative approach, utilizing semistructured interviews.

The nurses refer to a change in the assisting care, starting from their experience in the asylum mode and

making references to the concepts of the psychosocial mode: integrality, welcoming, interdisciplinarity and

interpersonal relationship. Integral and individual care, knowledge of the psychiatric syndromes and their

treatment as well as the consideration of the subjectivity of the subject under psychiatric suffering are part of

the knowledge that guides nursing actions in mental health.

DESCRIPTORS: mental health; psychiatric nursing; hospitals, university

SABERES DE LOS ENFERMEROS EN UNA UNIDAD DE INTERNACIÓN PSIQUIÁTRICA

 EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

Este estudio tiene por objetivo identificar los saberes de los enfermeros en una unidad de internación

psiquiátrica en un hospital universitario. Se trata de una investigación exploratoria, descriptiva, con aproximación

cualitativa, utilizando la entrevista semi-estructurada. Los enfermeros refieren una transformación en el cuidado

asistencial a partir de su experiencia en el modo asilar, haciendo referencias a las concepciones del modo

psicosocial: integralidad, acogida, interdisciplinaridad y relación interpersonal. El cuidado integral e individual,

el conocimiento de los síndromes psiquiátricos y su tratamiento y la consideración de la subjetividad del

individuo bajo sufrimiento psíquico son formas del saber que orientan las acciones de la enfermería en salud

mental.

DESCRIPTORES: salud mental; enfermería psiquiátrica; hospitales universitarios
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INTRODUÇÃO

A assistência de enfermagem em saúde

mental vem passando por um processo desafiador:

o de vivenciar mudança de paradigma do modelo

asilar para o modelo psicossocial. Essa transformação

inicia, no Brasil, na década de 1970, em meio a um

movimento político chamado Reforma Psiquiátrica, o

qual visa a implementação de serviços extra-

hospitalares, com  ênfase na assistência do sujeito

no território, objetivando a superação do manicômio

enquanto espaço de segregação, de tutela e de

isolamento.

Nesse novo contexto, o modelo psicossocial,

preconizado pela Reforma Psiquiátrica, direciona seu

olhar para o sujeito como um ser pleno de

subjetividades, preocupando-se com o cotidiano desse

indivíduo, sua família, escola, igreja, clube e outros.

Consequentemente, as ações dos enfermeiros devem

objetivar um cuidado que vise a totalidade do sujeito:

considerá-lo uma pessoa plena de sentimentos,

pertencente (e tendo) uma família, inserida em um

contexto social que não pode ser descartado, mas

utilizado em prol do seu tratamento.

Mediante essa nova concepção ampliada de

assistência, pretende-se conhecer quais são os

saberes dos enfermeiros psiquiátricos,  entendendo-

se por saberes o conhecimento e as concepções que

esses profissionais  têm sobre o seu trabalho. Saber

é definido como conhecer, ser instruído, ter

informações e possuir conhecimento(1).

No contexto do manicômio, o papel do

enfermeiro era, na maioria das vezes, o de assistente,

observando e registrando o comportamento dos

pacientes ou seja, cabia-lhe a vigilância dos “loucos”,

isto é,  vigiava e repreendia os doentes mentais(2).

Cabia-lhe, também, tarefas de cuidado direto:

medidas de higiene e de conforto, administração da

medicação, contenção, vestuário e alimentação do

paciente.

Na atualidade, o enfermeiro utiliza a

formação do vínculo terapêutico como uma das

principais ferramentas de trabalho. Esse processo de

ajuda ao sujeito psiquiátrico implica  conhecimento

teórico, associado à capacidade de comunicação e

de autoconhecimento do enfermeiro, a qual  lhe  exige

alguns requisitos básicos: capacidade para amar,

empatia pelo outro, capacidade técnica, científica e

de consciência crítica(2).

Concomitante à mudança das funções do

enfermeiro psiquiátrico, mudou,  também, a demanda

da população, o que levou o enfermeiro a assumir

novos papéis e a impor-se como profissional

gabaritado para o desempenho das funções de mais

alto nível assistencial e científico(3).

Assim, o objetivo deste estudo é identificar

os saberes dos enfermeiros em uma unidade de

internação psiquiátrica de um hospital universitário.

REFERENCIAL METODOLÓGICO

Este estudo tem caráter exploratório-

descritivo, com abordagem qualitativa. A pesquisa

foi realizada em um hospital universitário, tendo como

sujeitos todos os enfermeiros (oito profissionais) que

trabalham na unidade de internação psiquiátrica. O

tipo da amostra foi intencional, por convite. O

instrumento utilizado na coleta de dados foi a

entrevista semi-estruturada. A análise de dados foi

dividida em três etapas de acordo com Minayo(4):

ordenação dos dados, classificação dos dados e análise

final. Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética

em Pesquisa, tendo a aprovação do Projeto 05-331,

em 25 de agosto de 2005.

SABERES DOS ENFERMEIROS

Os saberes dos entrevistados apontam para

o conhecimento do modelo psicossocial em oposição

ao modelo asilar(5). Esse modelo reduz o cuidado da

clínica a uma classificação da loucura como doença

que deve ser tratada, curada e controlada. Nesse

sentido, o modelo psicossocial propõe a ampliação

do conceito de loucura, percebendo o sujeito em sua

individualidade e subjetividade, inserido no contexto

social, sendo valorizado como cidadão com direitos e

deveres na sociedade(5). Referente à mudança de

paradigma, os entrevistados visualizam os

conhecimentos dessa transformação.

Eu tive experiências anteriores que o direito do paciente

não eram tão atendidos. Ele era visto como aquela coisa antiga do

doente mental, do paciente louco. E que aqui, o paciente

psiquiátrico é um paciente que está em sofrimento psíquico e

que precisa de cuidados e de auxílio [...] Então, temos que acolher

ele (E1).

Observa-se a transformação do foco da

doença mental, considerando-se a existência do

sofrimento do paciente. Nesse depoimento

transparecem conhecimentos sobre acolhimento,

vínculo, responsabilidade e contrato de cuidados que

Saberes dos enfermeiros em uma unidade de internação...
Olschowsky A, Duarte MLC.



OnlineRev Latino-am Enfermagem 2007 julho-agosto; 15(4)
www.eerp.usp.br/rlae

são diretrizes da atenção integral em Saúde Mental.

Assim, busca-se entender saúde como condição

global, resultante de funcionamento individual e de

relações sociais(6).

A relação enfermeira-paciente deve se

caracterizar como  relação de parceria que requer do

enfermeiro competência, responsabilidade social,

colaboração interdisciplinar e parâmetros éticos-legais(7).

Aqui, a gente é mais enfermeiro, mais cuidador. A gente

participa mais do tratamento do paciente em todos os sentidos.

Conversa com a família, tem troca de informações, discussões

com a equipe médica, têm reunião [..].  As principais ferramentas

da enfermagem psiquiátrica, acho que é a comunicação, a empatia

e o autoconhecimento do profissional.(E2).

O relato mostra um saber que reconhece que

são necessárias ações que requerem disponibilidade

para atendimento e escuta. O cuidado em saúde deve

se pautar por novas concepções e, assim, os

profissionais efetivam suas ações orientadas por uma

ideologia de cidadania, ética, humanização e

assistência integral(8). Os entrevistados preocupam-

se com seu próprio eu, como ferramenta de trabalho.

A partir desse conhecimento, o profissional conhecerá

suas possibilidades e limites. O autoconhecimento é

a primeira etapa para melhor compreender o outro,

perceber os próprios sentimentos, as sensações, as

emoções e isso implica dar-se conta de que as

mazelas do outro também podem estar em si. A

descoberta do próprio eu pode ser utilizada como um

recurso a mais para o tratamento do outro(9).

Outra questão apresentada pelos

entrevistados refere-se ao conhecimento das

síndromes psiquiátricas, sua assistência e tratamento,

dando ênfase aos quadros psicopatológicos que

habilitaram o enfermeiro à assistência qualificada.

Conhecimentos de patologia, de sintomatologia, de

tratamento, de medicação, de efeitos adversos. Acho que de

sintomatologia, que guia bem o cuidado (E6).

Essa fala centra-se na idéia de normal e

patológico, tendo como foco de ação o sintoma, o

que explica a importância desse conhecimento

enquanto saber necessário e valorizado. É preciso

que esse profissional consiga efetuar entrelaçamento

entre conhecimentos, e a importância da patologia

que acomete o sujeito(10).

Os enfermeiros entrevistados apontam a

importância do saber, em que o conhecimento, por

ser dinâmico, transforma-se na realidade da prática

assistencial.

Procuro me manter atualizada, estudando [...]. A gente

tem que tentar manter-se atualizada na teoria, com novos

conhecimentos, muita leitura. Ficar por dentro das novidades,

para poder estar auxiliando o paciente (E3).

Buscar conhecimento teórico, através do

estudo e de leituras, para embasar o conhecimento

prático é apontado por esses profissionais como de

extrema importância para o seu saber, orientando

sua prática profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os entrevistados relatam, a partir de sua

experiência no modo asilar, transformação no cuidado

assistencial, fazendo referências às concepções do

modo psicossocial: integralidade, acolhimento,

interdisciplinaridade, interlocução, autoconhecimento

e existência de sofrimento do sujeito singular. O

conhecimento das síndromes psiquiátricas, sua

assistência e tratamento, é outro saber valorizado

pelos enfermeiros.

Esses saberes apontam o conhecimento

técnico e científico dos enfermeiros, porém, a

capacidade política ainda deve ser aprimorada,

enquanto espaço de participação, devendo a

enfermagem procurar maior articulação entre os

movimentos e as transformações da assistência

psiquiátrica. A crítica e o debate possibilitam o pensar

e o repensar da enfermagem psiquiátrica.
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