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InTRoDuÇão

A  Conferência de Caracas para Reestruturação da Assistência 
Psiquiátrica na América Latina, em 1990, foi um movimento 

de grande repercussão nas discussões iniciais sobre a Reforma 
Psiquiátrica1. No Brasil, esse processo iniciou-se na Região Su-
deste. Nos anos de 1987,1992 e 2001, realizaram-se as con-
ferências de saúde mental que tinham como pauta as condi-
ções degradantes da assistência prestada em asilos e hospitais 
psiquiátricos. O movimento ganhou força com a adesão de 
trabalhadores que fi zeram uma auto crítica sobre a assistência 
considerada de baixa qualidade2. Em 1988, com a promulgação 
da Constituição Federal e a criação e implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), diversos municípios brasileiros procura-
ram garantir os direitos constitucionais dos usuários3. No Estado 
de São Paulo, destaca-se a reforma psiquiátrica nas cidades de 
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Este estudo teve por objetivo verificar o nível de dependência dos pacientes em enfermagem psiquiátrica. Pesquisa descri-
tiva e exploratória que utilizou um instrumento de Classificação de Pacientes contendo 11 indicadores críticos e 3 níveis de 
dependência. O estudo aponta para a categoria intermediária ou plena de assistência e outra parte na categoria discreta 
por necessitar apenas de orientações na realização de suas atividades. Identificou-se também que a patologia prevalente na 
população estudada foi a esquizofrenia. Os resultados apresentados apontam para o fato de que pacientes com esta patolo-
gia necessitam de cuidados mais intensivos. Dos 15 pacientes analisados, 10 estão na categoria intermediária ou plena de 
assistência; os demais estão na categoria discreta, demonstrando que o instrumento utilizado é uma ferramenta importante 
para a prática gerencial do enfermeiro.
Descritores: enfermagem,	saúde	mental,	classificação	de	pacientes.

This study’s objective was to determine the level of dependency of psychiatric nursing patients. Descriptive and exploratory 
research using a Patients Classification instrument containing 11 critical indicators and 3 levels of dependency. The study 
shows a tendency towards the categories of intermediate or full assistance. The remaining collected data is considered in 
the discrete category for needing only orientations for the performance of their activities. It was also identified that the preva-
lent pathology in the studied population was schizophrenia. The presented results indicate that patients with this pathology 
demand more intensive cares. Out of the 15 patients analyzed, 10 are in the intermediate or full assistance category; the 
remaining patients belong to the discrete category, showing that the deployed instrument is an important tool for the nurse’s 
management practice.
Descriptors: nursing,	mental	health,	patient’s	classification.
 
Este trabajo tiene el objetivo de demostrar el nivel de dependencia de los pacientes en enfermería psiquiátrica. La inves-
tigación es descriptiva y exploratoria usando un instrumento de Clasificación de Pacientes con 11 indicadores críticos y 3 
niveles de dependencia. La investigación muestra una tendencia para la categoría de asistencia mediana o completa y otra 
parte en la categoría discreta porque sólo necesitan orientación para la realización de sus actividades. La patología frecuente 
en la población estudiada fue la esquizofrenia. Los resultados demuestran el hecho de que pacientes con esta patología ne-
cesitan más cuidados intensivos. De los 15 pacientes analizados, 10 están en la categoría media o completa de asistencia; 
los demás están en la categoría discreta, lo que demuestra que el instrumento utilizado es una herramienta importante para 
la práctica de gestión del enfermero.
Descriptores: enfermería,	salud	mental,	clasificación	de	pacientes.
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São Paulo, Campinas e Santos4. 
Em 1984, Campinas, com maior tempo de atenção à saúde 

mental na rede básica, apresentou uma proposta de funciona-
mento: a atenção em saúde mental deveria ser integrada ao sis-
tema geral de saúde, sendo a porta de entrada no subsistema de 
saúde mental, exceto para casos de emergência. Entretanto, a 
saúde mental continuava centrada nos hospitais, refl exo do anti-
go modelo e apoiado por classes hospitalocêntricas4.

Na cidade de São Paulo surgiu, em 1989, o Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) Luiz Cerqueira, que foi uma das primei-
ras demonstrações da mudança na forma 
de pensar e fazer a Saúde Mental. Esta ins-
tituição constituiu-se em um marco da re-
forma no estado de São Paulo e menciona-
do como pioneiro por alguns autores3. Em 
Campinas, o hospital Dr. Cândido Ferreira, 
em 1990, imbuído em implantar uma políti-
ca de saúde mental, teve como coadjuvante 
o Laboratório de Planejamento e Adminis-
tração em Serviços de Saúde (LAPA) do De-
partamento de Medicina Social e Preventiva 
da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
cam2. Porém, a maioria dos profi ssionais da 
rede resistia à novidade. Paulatinamente, os 
CAPS de Campinas passaram a absorver a 
demanda, ampliando seu território, tendo 
sido criadas novas formas de atendimento, 
como o Centro de Vivência Infantil (CEVI) 
– para crianças portadoras de transtornos 
mentais graves – e o Centro de Referência e 
Informação sobre Alcoolismo e Drogadição 
(CRIAD)4.

No início deste novo século, os CAPS 
de Campinas passaram a demonstrar uma 
assistência diferente do modelo meramen-
te clínico. Com o objetivo de ampliar o tratamento, os CAPS 
desenvolvem com os usuários atividades reabilitadoras através 
do trabalho. Um exemplo é o atendimento no CAPS Integração, 
onde os usuários são trabalhadores. Para estes, a reforma psi-
quiátrica possibilitou atingir um novo patamar como cidadãos, 
cujas potencialidades podiam ser desenvolvidas e demonstradas 
à família e à sociedade. O usuário trabalhador não é mais um 
excluído da sociedade, mas dela faz parte com seu trabalho. No 
CAPS Integração, as famílias dos usuários também participam 
dos equipamentos de assistência, facilitando o processo de recu-
peração, inclusive das suas habilidades sociais, o que contribui 
para o sucesso do tratamento5.

No que tange à classifi cação de pacientes, esta já existia em-
piricamente desde a época de Florence Nightingale, que pro-
curava organizar as enfermarias de modo que os doentes mais 
graves fossem colocados nas proximidades das mesas das en-
fermeiras. Os sistemas de classifi cação de pacientes ganharam 
força no decorrer do século XX. Um dos primeiros estudos so-
bre a temática, datado de 1930, realizado em hospitais de New 
York, encontrou um indicador de horas para as necessidades do 
paciente, que deu origem ao Sistema de Controle de Pacientes. 
Esse indicador; apesar de não ser exato, ofereceu subsídios para 
estudos posteriores6.

No Brasil, em 1950, um estudo determinou os cuidados de 

enfermagem para pacientes de clínicas médico-cirúrgicas, ori-
ginando a noção de classifi cação de pacientes. Contudo, esse 
estudo não contemplou a enfermagem psiquiátrica. Mas, a cha-
mada classifi cação de pacientes, de acordo com suas necessi-
dades, já era utilizada pelos japoneses há mais de cem anos6.

A primeira classifi cação relevante para a prática da Enfer-
magem foi desenvolvida nos Estados Unidos, em 1960, e teve 
como objetivo o ensino de Enfermagem. Os 21 Problemas de 
Abdellah, como fi cou conhecida essa classifi cação, descreve os 
objetivos terapêuticos da Enfermagem e seu desenvolvimento, e 

teve como focos principais as necessidades 
do cliente (terapêutica das necessidades) e 
os problemas de enfermagem (terapêutica 
de problemas), que eram os modelos vigen-
tes na década de 19507.

Em 1961, um grupo de pesquisadores 
de um hospital universitário, nos Estados 
Unidos, desenvolveu um sistema de classi-
fi cação baseado no grau de necessidade em 
relação à assistência de enfermagem: auto-
cuidado, cuidado parcial ou intermediário e 
cuidado intensivo ou total, tendo sido deter-
minada a média de horas de assistência de 
enfermagem por paciente para cada catego-
ria da classifi cação8.

Henderson identifi cou, em 1966, a lista 
das 14 necessidades humanas básicas, que 
descreve as funções da enfermagem. Essa 
classifi cação teve como suporte teórico a 
abordagem funcional das necessidades. 
Os cuidados básicos, de competência ex-
clusiva das enfermeiras, que são descritos 
como: respiração, alimentação, eliminação, 
movimento, sono e repouso, vestimentas, 
temperatura corporal, higiene, controle do 

ambiente, comunicação, prática religiosa, realização, atividade 
de lazer e aprendizagem7. 

Em 1994, uma experiência na unidade de clínica médica de 
um hospital universitário do município de São Paulo implantou 
um Sistema de Cuidado Progressivo, distribuindo os pacientes 
em cinco categorias: intensivo, semi-intensivo, alta dependên-
cia, intermediário e autocuidado. Os resultados apontaram um 
decréscimo na média de permanência hospitalar do paciente, 
melhoria nos padrões de qualidade assistencial e utilização mais 
racional dos recursos humanos e materiais8.

Atualmente, há várias propostas de Sistema de Classifi ca-
ção de Pacientes, todas baseadas no cuidado progressivo do           
paciente9. 

A Resolução COFEN nº 189, de 1996, estabelece parâmetros 
para o Dimensionamento do Quadro de Profi ssionais, respon-
sabilizando o enfermeiro pela elaboração desse quadro. A Re-
solução utiliza como referencial o trabalho de Fugulin et al, de 
1994, que estabelece categorias de pacientes por complexidade 
assistencial, a saber: assistência mínima/autocuidado, assistên-
cia intermediária, assistência semi-intensiva e assistência inten-
siva. Os aspectos da assistência psiquiátrica não são abordados, 
restringindo-se a assistência às necessidades humanas básicas6.

Em 1998, há registro de um estudo que teve por objetivo a 

"O USUÁRIO TRABALHADOR 
NÃO É MAIS UM EXCLUÍDO 

DA SOCIEDADE, MAS 
DELA FAZ PARTE COM 
SEU TRABALHO. NO 

CAPS INTEGRAÇÃO, AS 
FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS 

TAMBÉM PARTICIPAM 
DOS EQUIPAMENTOS DE 

ASSISTÊNCIA, FACILITANDO O 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO, 

INCLUSIVE DAS SUAS 
HABILIDADES SOCIAIS [...]"
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construção e validação de um instrumento para classifi cação 
de pacientes com base nas necessidades individualizadas de 
cuidados de enfermagem. O instrumento foi composto por 13 
indicadores críticos: Estado Mental e Nível de Consciência, Oxi-
genação, Sinais Vitais, Nutrição e Hidratação, Motilidade, Loco-
moção, Cuidado Corporal, Eliminações, Terapêutica, Educação 
à Saúde, Comportamento, Comunicação e Integridade Cutâneo- 
Mucosa. Cada indicador possui graduação de 1 a 5, apontando 
intensidade crescente da complexidade assistencial. O paciente 
é classifi cado em todos os indicadores em um dos cinco níveis 
na opção que melhor descreve a sua situação8. 

Na enfermagem psiquiátrica, em 2006, outro estudo relevan-
te propõe um sistema de classifi cação de pacientes portadores 
de transtornos mentais. O instrumento proposto, denominado 
Classifi cação do Nível de Dependência 
para Enfermagem Psiquiátrica, é composto 
de 11 indicadores críticos do cuidado, apre-
senta cada um 3 variáveis de dependência: 
discreta, intermediária e plena aos cuidados 
de enfermagem psiquiátrica. O instrumento 
modifi ca o modelo proposto por Perroca6.

Sem dúvida, a aplicação do Sistema de 
Classifi cação de Pacientes representa um 
avanço na prática gerencial do enfermei-
ro, permitindo-lhe estabelecer o nível de 
dependência de pacientes portadores de 
transtornos mentais para a caracterização 
dos mesmos, colaborando para uma boa 
qualidade da assistência.

oBJETIVos
Verifi car o nível de dependência dos por-
tadores de transtornos mentais, internos de 
uma instituição; aplicar um instrumento de 
classifi cação do nível de dependência e 
identifi car o perfi l dos pacientes.

METoDoloGIA
A pesquisa foi do tipo descritivo e exploratório10. O estudo teve 
a aprovação do Comitê de Ética Médica da Instituição sobre o 
parecer nº. 18/2008 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa (CEP) da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP 
sobre o parecer do processo nº. 429/08. 

A pesquisa foi realizada em serviço de saúde que assiste 
a clientes com transtornos mentais. Esta instituição tem como 
principais objetivos a ressocialização dos usuários pautada 
nos preceitos da reforma psiquiátrica, bem como o respeito 
ao direito de convivência dos diferentes. Abandonando as 
antigas práticas, a instituição é um exemplo no processo de 
abertura manicomial brasileira pelos direitos de cidadania11. 
Atualmente, atende mais de mil usuários por mês e conta com 
um Núcleo de Atenção à Crise (NAC); um Núcleo de Atenção 
a Dependentes Químicos (NaDeQ); três Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS Estação, CAPS Toninho e CAPS Esperança); 
um Núcleo Clínico, um Núcleo de Ofi cinas e Trabalho (NOT), 
que oferece vagas em 12 ofi cinas; um Centro de Convivência 
e Arte; o Espaço Ateliê (ateliê de arte do serviço) e o Centro 
Cultural Cândido-Fumec, que oferece alfabetização, convivên-

cia social e cultural, não só aos usuários de saúde mental, mas 
também à comunidade. Os usuários ainda realizam ativida-
des relacionadas à comunicação comunitária, distribuídas em 
quatro ofi cinas: ofi cina de jornal impresso, ofi cina de rádio, 
ofi cina de TV e ofi cina de fotografi a12.

Como critério de inclusão para esta pesquisa, utilizou-se um 
dos núcleos pertencentes a essa macro estrutura - o NAC - com-
posto por 30 leitos, e que abriga os usuários de interesse para o 
estudo. Esses sujeitos são público alvo por apresentarem algum 
grau de dependência da equipe multiprofi ssional e necessitarem 
de assistência por parte da instituição de forma intermediária ou 
plena. A população foi delineada por trinta sujeitos e a amostra 
composta de quinze clientes, usuários do NAC. Estes foram sele-
cionados por meio de sorteio aleatório realizado pelos membros 

da equipe multiprofi ssional. Os sujeitos da 
pesquisa concordaram em participar da 
mesma e assinaram o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. Utilizou-se o 
único instrumento proposto, até o momen-
to, para a saúde mental, devidamente auto-
rizado pelas autoras6.

Para a coleta de dados, inicialmente 
marcou-se uma reunião com a equipe mul-
tiprofi ssional, explicando-se os objetivos 
da pesquisa e como deveria ser aplicado o 
instrumento de coleta de dados, abordando 
item por item, esclarecendo as dúvidas da 
equipe técnica que aplicaria o instrumento. 
Após este encontro, foi feita uma visita ao 
local de pesquisa para conhecer a institui-
ção e os usuários participantes da mesma.

O instrumento de coleta de dados foi 
aplicado aos clientes do NAC, no dia 6 de 
fevereiro de 2009, pela equipe multiprofi s-
sional. Para a aplicação do instrumento foi 

utilizada uma sala de atendimento individual do próprio núcleo. 
O trabalho está alicerçado na Portaria SAS/MS nº 224 de 29 de 
janeiro de 199213, que prevê uma equipe multiprofi ssional na 
prestação da assistência. Portanto, houve a participação de tera-
peutas ocupacionais e enfermeiros na coleta de dados.

Após a coleta, os dados foram analisados quantitativamente, 
utilizando-se estatística descritiva simples, números absolutos e 
percentuais.

REsulTADos
A amostra foi composta por quinze sujeitos, sendo dez do gê-
nero masculino e cinco do gênero feminino. Até a data da reali-
zação da pesquisa, esses quinze indivíduos usavam o CAPS em 
média há 84 dias, com mínimo de 8 e máximo de 523 dias. 

No que se refere à idade dos pesquisados, a média fi cou em 
34 anos; sendo a menor idade 18 anos e a maior idade 56 anos. 

Quanto à ocupação, 80% (12 entrevistados) encontram-se 
sem vínculo ocupacional. Esses usuários são aposentados (qua-
tro); desempregados (quatro) ou se classifi caram como sem ocu-
pação (quatro); os outros 20% pertencem às seguintes catego-
rias: um estudante; um em licença médica e um empregado. 
Os dados nos permitem inferir características de uma situação 
sócio-econômica de exclusão, particularmente no que se refere 
ao acesso e permanência no mercado de trabalho.

“ENCONTROU-SE 
SITUAÇÕES EM QUE OS 

PACIENTES PORTADORES DE 
TRANSTORNOS MENTAIS 
TINHAM DIFICULDADES 
EM CUIDAR DA PRÓPRIA 

APARÊNCIA E HIGIENE. ELES 
AGEM DE ACORDO COM O 

GRAU DE COMPLEXIDADE DO 
SEU QUADRO CLÍNICO”
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A reabilitação psicossocial precisa contemplar três vértices da 
vida de qualquer cidadão: casa, trabalho e lazer. A associação 
das ofi cinas terapêuticas, do trabalho e a reabilitação podem 
apresentar inúmeras variações na prática ou no contexto onde é 
operacionalizada, mas difi cilmente há contradição na ideia de 
que o trabalho é um instrumento de reabilitação14.

Pode-se dizer que o Ministério da Saúde defi ne e apresenta 
os objetivos das ofi cinas terapêuticas como atividades grupais 
de socialização, expressão e inserção social, através da Porta-
ria 189, de 19/11/1991. As cooperativas sociais (Lei No 9.867 
10/11/1999 que dispõe sobre a criação e o funcionamento de 
Cooperativas Sociais),  visam à integração social dos cidadãos e 
são constituídas com a fi nalidade de inserir as pessoas em des-
vantagem no mercado de trabalho. São considerados em des-
vantagem, para efeitos da lei, os defi cientes 
psíquicos e mentais, as pessoas dependen-
tes de acompanhamento psiquiátrico per-
manente, egressos dos hospitais psiquiátri-
cos, entre outros. Enquanto dispositivos da 
atual Política Nacional de Saúde Mental 
objetivam se diferenciar em relação às suas 
práticas antecessoras, práticas decorrentes 
da ideia de estabelecer o trabalho como 
um recurso terapêutico, conhecido como 
tratamento moral. Neste contexto, se enten-
de que as ofi cinas não se apresentam sozi-
nhas, e sim, de uma forma inaugural para 
trabalhar com os portadores de transtornos 
mentais15. 

Na classifi cação quanto à higiene pes-
soal, 73,4% dos pesquisados necessitam no 
mínimo de orientação, estímulos verbais e 
auxílio para higiene adequada. Foram clas-
sifi cados como tendo necessidades discre-
tas ou intermediárias de assistência de en-
fermagem. 

No momento da pesquisa, 26,7% foram classifi cados como 
tendo dependência plena da enfermagem, isto é, necessitavam 
de ajuda direta para tomar banho, escovar os dentes e realizar 
a higiene íntima6. 

Encontrou-se situações em que os pacientes portadores de 
transtornos mentais tinham difi culdades em cuidar da própria 
aparência e higiene. Eles agem de acordo com o grau de com-
plexidade do seu quadro clínico. O enfermeiro deve avaliar o 
grau de dependência estimulando alimentação, hidratação e eli-
minações, verifi cando problemas somáticos e as necessidades 
individuais16.

Quanto à expressão de pensamentos, 53,3% se enquadravam 
na categoria intermediária sendo pacientes que expressavam 
pensamentos em tom velado ou diminuído, respondendo sucin-
tamente às solicitações. Foram classifi cados 46,7% na categoria 
plena6.

O portador de transtorno mental mantém tom de voz velado 
ou diminuído, respondendo sucintamente às solicitações. Tem 
difi culdade de julgamento, muda de assunto sem encerrar o an-
terior, fala aparentemente sozinho; mas, quando solicitado man-
tém um discurso coerente. Os pacientes que apresentam ideias 
delirantes, alucinações, agitação, fuga ou suicídio, não respon-
dem às solicitações, são classifi cados como plenos17. 

Quanto ao humor e afeto, 13,3% da amostra têm humor eutí-
mico; a maioria absoluta (86,7%) foi classifi cada nas categorias 
intermediária (46,7%) ou plena (40%). Isto signifi ca que sete 
pesquisados (ou 46,7%) demonstram certa indiferença, choram 
sem motivo aparente; não expressam seus sentimentos, fazem 
demonstrações afetivas inadequadas, ora alegres, ora tristes. Dos 
entrevistados, seis pacientes (40%) admitem incapacidade para 
demonstrar seus sentimentos.

Os portadores de transtornos mentais não sabem manejar seus 
sentimentos. São excessivamente alegres ou tristes, desinteressa-
dos de tudo, irritam-se com facilidade, mudam bruscamente de 
estado de humor e também mencionam vontade de morrer. As 
mulheres são duas vezes mais afetadas que os homens por sérios 
transtornos de humor devido a estresse, efeitos hormonais, fato-

res genéticos, biológicos, anormalidades do 
sono e outros. Isso também pode ocorrer de-
vido ao estilo de vida que pode infl uenciar a 
questão mental do indivíduo com fl utuações 
do afeto em resposta a mudanças compor-
tamentais18.

Uma das grandes preocupações da enfer-
magem em saúde mental é o usuário apático 
à participação em atividade. Esta pesquisa 
confi rmou essa inquietação com 12 su-
jeitos ou 80% da amostra, que participam 
de atividades apenas quando estimulados, 
mantendo-se isolados dos demais. Eles não 
conseguem permanecer nas atividades, não 
terminam o que iniciam, têm difi culdades 
de entrosamento. Apenas de, dois ou 13,3% 
da amostra se recusam a participar de qual-
quer atividade, pois apesar de conhecê-las, 
preferem fi car inativos. 

Em 1997, uma pesquisa realizada classi-
fi ca como atividade discreta o portador de 

transtorno mental que aceita participar das atividades individu-
ais e grupais, colaborador e afetivo; e o que procura ocupações 
espontaneamente, executa adequadamente e termina o que ini-
cia. A participação regular em atividade física ajuda a prevenir 
e reduzir os riscos associados a doenças isquêmicas, além de 
produzir efeitos benéfi cos em outras condições de saúde como 
a osteoporose, diabetes, hipertensão e depressão19.

A atividade física aliada ao preparo físico promovem saúde 
mental e social, melhorando a qualidade de vida das pessoas, 
além de, reduzir a morbidade e mortalidade20. 

Ao se correlacionar a classifi cação da atividade com o ní-
vel de interação social, destaca-se que uma interação social é 
classifi cada como intermediária quando o paciente mantém-se 
isolado dos demais, indeciso, anda sozinho de um lado para o 
outro, tem difi culdade de relações familiares e sociais, é negli-
gente com suas responsabilidades.

Observou-se baixo grau de dependência no que se refere a 
alimentação e hidratação. Dez sujeitos (66,7% da amostra) acei-
tam adequadamente as refeições e hidratação e mantêm hábitos 
adequados durante as refeições, considerando-se as diferen-
ças culturais. Três (20% dos pesquisados) ingerem quantidade 
insufi ciente de alimentos; exigem dieta especial (terapêutica) 
quando estimulados e orientados com relação às diferenças cul-

“DOS 15 PACIENTES 
ANALISADOS, DEZ SE 

ENQUADRAM NAS 
CATEGORIAS INTERMEDIÁRIA 

OU PLENA, OU SEJA, COM 
GRAU DE DEPENDÊNCIA QUE 
REQUER UMA INTERVENÇÃO 

MAIS PRÓXIMA E DIRETA 
DA EQUIPE 

MULTIPROFISSIONAL”
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turais. Apenas dois (13,3% da amostra) não se alimentam so-
zinhos, têm difi culdade de mastigação ou deglutição, recusam 
refeições, ingerem quantidade excessiva de alimento, realizam 
ações purgativas após a alimentação, mantêm hábitos inadequa-
dos durante as refeições. Isto é apontado na literatura22.

No que se refere ao sono, nota-se que seis sujeitos (40% da 
amostra) têm dormido regularmente à noite. Por outro lado, 60% 
não têm apresentado qualidade regular de sono. Desses, nove 
indivíduos (33,3%) apresentam dependência intermediária, isto 
é, dormem durante o dia; não dormem à noite, mas permane-
cem em seus leitos; só dormem após ser medicados, se necessá-
rio. Assim, 26,7% são classifi cados como plenos, isto é, aqueles 
que dormem, mas se queixam que não dormiram.

Os transtornos psiquiátricos podem causar alterações no pa-
drão de sono, como difi culdades para ini-
ciar e manter o sono, que são conhecidas 
respectivamente como insônia e sono não 
reparador. O despertar precoce é mais rela-
cionado a quadros depressivos e de psico-
ses. A hipersonia está relacionada a quadros 
de depressão sazonal, atípica. Essa redução 
da latência do sono de movimentos ocula-
res rápidos é descrita principalmente para 
os quadros sintomáticos de depressão, mas 
pode aparecer em outras patologias, psíqui-
cas ou não23,24. 

Dos pesquisados apenas um sujeito 
(6,7%) aceita sua medicação; quase sempre 
conhece os medicamentos que usa e seus 
efeitos; pode-se deixá-lo assumir sua própria 
medicação. Doze indivíduos (80%), somen-
te aceitam suas medicações após orientação 
e abordagem; apresentam sintomas de efei-
tos colaterais da medicação; desconhecem 
os medicamentos que usam e seus efeitos; 
demonstram certa insatisfação ou medo dos medicamentos; 
eventualmente procuram informações sobre a medicação. Dois 
sujeitos (13,3%) tentam esconder sua medicação; recusam os 
medicamentos; necessitam de medicações injetáveis; solicitam 
medicamentos a todo o momento. Esse fato mostra a possibilida-
de de correlação entre as variáveis atividades, interação social e 
aceitação aos medicamentos.

No fi nal da década de 1950, há um relato sobre os neu-
rolépticos que foram introduzidos no tratamento das doenças 
mentais confi gurando a chamada Revolução Farmacológica. O 
impacto foi apenas momentâneo, pois os pacientes tendiam a 
tomar seus medicamentos de forma irregular, evidenciando o 
uso descontínuo dos neurolépticos prescritos. Em alguns ca-
sos, poderão se passar três a sete meses até surgir a recaída 
com suas consequências: a ruptura psicossocial; desajuste do 
ambiente familiar; necessidade de utilização de serviços de 
emergência, internação ou de maior número de consultas para 
o controle clínico; aumento do custo fi nanceiro para os ser-
viços públicos e para a própria família. Em consequência das 
recaídas, o tempo para a recuperação torna-se mais longo e a 
resposta inferior ao tratamento25. Os pesquisadores afi rmaram 
que intervenções capazes de melhorar a adesão de pessoas 
com esquizofrenia à medicação prescrita representam bene-

fícios para otimização dos resultados do tratamento com os 
antipsicóticos. As intervenções que combinam estratégias edu-
cacionais e comportamentais são as mais efi cientes. A adesão é 
fator de infl uência na evolução das doenças crônicas, por isso, 
precisa ser amplamente conhecida e explorada pelos profi ssio-
nais de saúde25.

Dos entrevistados, 86,7% possuem controle esfi ncteriano, 
com eliminações frequentes. Por outro lado, 13,4% possuem 
alguma anormalidade no ciclo de suas eliminações. 

Registros datados de 1997, informam que a depressão e a 
ansiedade podem levar à disfunção miccional e à incontinên-
cia urinária. Os estados de delírio, ao contrário da demência, 
levam o paciente à confusão mental por períodos que variam 
de horas a dias. O delírio pode ser causado por medicações ou 

injúrias agudas ao organismo. Muitas doen-
ças podem se apresentar de maneira atípica 
em portadores de transtornos mentais. Se o 
paciente entrar em estado de confusão men-
tal, muitas vezes a incontinência urinária é 
a primeira alteração a ser notada26. 

Nove sujeitos da pesquisa (60% da amos-
tra) necessitam de verifi cação sistemática 
dos sinais vitais. Quatro (26,7% da amos-
tra) necessitam de verifi cações de acordo 
com a evolução clínica, sintomatológica 
ou queixas e dois indivíduos (13,3% da 
amostra) necessitam de controle de sinais 
vitais, hídrico, de débito urinária, glicemia 
ou outros, várias vezes ao dia; apresentam 
disfunções clínicas não psiquiátricas (HAS; 
Diabetes Mellitus; outras).

Entre as atividades que os enfermeiros 
desenvolvem nos locais de atendimento 
psiquiátrico estão as ações de natureza 
propedêutica e terapêutica complementa-

res ao trabalho médico e de outros profi ssionais. Essas ativi-
dades fazem parte da rotina do enfermeiro que deve fazer a 
observação do paciente, o controle dos sinais vitais, controle 
de líquidos, da evacuação, colheitas de amostras para exames 
laboratoriais, administração de medicamentos, oxigenotera-
pia, entre outras que necessitam de prescrição médica, bem 
como procedimentos mais invasivos como uma sondagem27. 
Três sujeitos (20% da amostra) negam queixas somáticas, dez 
dos participantes da pesquisa (66,7%) referem queixas ao 
tratamento medicamentoso, de sinais e sintomas crônicos ou 
outras. Apenas dois indivíduos (13,3% da amostra) apresen-
tam queixas de sintomas agudos de disfunções fi siológicas 
ou clínicas ou apresentam sinais e sintomas de patologias 
clínicas.

A enfermagem lida com a dor e o sofrimento do ser humano. 
O relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente é um im-
portante instrumento de ajuda e entendimento do outro. Para 
perceber o mundo como o paciente o vê, o enfermeiro precisa 
deixar de lado todas as percepções externas e comunicar algo 
de sua compreensão ao paciente. O enfermeiro deve ouvir as 
queixas de ódio, medo, dúvidas e as esperanças sem, contudo, 
experimentar ele próprio esses sentimentos. O relacionamento 
terapêutico, através da escuta, é um instrumento de cuidado que 
permite a reintegração e reorganização da pessoa que padece 

“VÁRIOS AUTORES 
CONSTRUÍRAM 

INSTRUMENTOS VOLTADOS 
À ÁREA HOSPITALAR, 

PORÉM NENHUM 
ESPECIFICAMENTE PARA 

A ÁREA DE SAÚDE MENTAL, 
CUJOS PACIENTES TÊM 
UM PERFIL DIFERENTE 

DOS DEMAIS”
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psiquicamente28.
Dez sujeitos (67%) apresentam grau de dependência in-

termediária ou plena, considerando a maioria dos itens de 
dependência. Os demais se enquadram na categoria discreta 
por necessitar apenas de orientação na realização de suas 
atividades. Convém ressaltar que esses clientes enquadrados 
na categoria intermediária se equiparam aos pacientes tradi-
cionalmente ligados à alta tecnologia hospitalar requerendo, 
portanto, uma assistência especializada no que tange à for-
mação e compreensão das alterações de sinais e sintomas que 
possam agravar o quadro inicial. Dá-se aí a importância do 
trabalho multiprofissional responsabilizando toda a equipe 
pela evolução do paciente. Embora não tenha sido a intenção 
classificar os pacientes por diagnóstico clínico, esse aspec-
to se fez presente de forma marcante nessa pesquisa, sendo 
inevitável desconsiderá-lo. Dos 15 sujei-tos emergiram dez 
diagnósticos diferentes. Vale ressaltar que alguns indivíduos 
se enquadraram em mais de um. Constata-se a prevalência da 
esquizofrenia com ocorrência em 11 sujeitos, representando 
73,33% dos quinze indivíduos da nossa amostra, e 48% dos 
10 diagnósticos verificados. Os resultados apresentados per-
mitem convalidar as pesquisas na área, que apontam para o 
fato de que pacientes com esquizofrenia realmente necessi-
tam de cuidados intensivos.

ConClusão
Concluí-se que, dos quinze pacientes analisados, dez se enqua-
dram nas categorias intermediária ou plena, ou seja, com grau 
de dependência que requer uma intervenção mais próxima e 
direta da equipe multiprofissional.

Considerando as especificidades do paciente psiquiátrico, o 
instrumento elaborado por Martins e Forcella é um importante 
aliado para a classificação do grau de dependência da assis-
tência de enfermagem. Vários autores construíram instrumentos 
voltados à área hospitalar, porém nenhum especificamente para 
a área de saúde mental, cujos pacientes têm um perfil diferente 
dos demais.

Por outro lado, acredita-se que o instrumento elaborado por 
Fugulin et al5 e reconhecido pelo Conselho Regional de Enfer-
magem (COREN) constitui uma excelente ferramenta para o di-
mensionamento da equipe de enfermagem na área hospitalar. 
Dessa forma, o enfermeiro, como profissional e agente de mu-
dança dotado de conhecimento científico, não pode estar alheio 
a essas questões, por isso deve buscar amparo legal para funda-
mentar seu trabalho junto à equipe multiprofissional, podendo 
utilizar os referidos instrumentos como ferramentas importantes 
na explicitação da sua prática gerencial.

Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas alicerçando 
o trabalho da enfermagem na área da saúde mental.          
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