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CONSTRUINDO A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO. Odete Messa Torres, Miriam de Abreu Almeida (orient.) 
(Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Escola de Enfermagem, UFRGS). 

O presente estudo partiu da necessidade sentida pelas enfermeiras do Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), de 
sistematizar a prática de enfermagem a partir de uma linguagem padronizada. O HPSP faz parte da história do sul do 
Brasil por se constituir na Instituição psiquiátrica mais antiga do Estado, com 119 anos. Possui 19 unidades, destas 
14 de moradia, 4 de internação e 1 enfermaria, além do Serviço de Admissão e Triagem e do Ambulatório. 
Atualmente, o Hospital possui aproximadamente 540 moradores, e a capacidade de internação de agudos aproxima-
se de 120 vagas. O objetivo deste estudo foi construir coletivamente um instrumento de coleta de dados norteador do 
Processo de Enfermagem. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório-descritivo, com o emprego de pesquisa-
ação (THIOLLENT, 2003). Os dados foram coletados por meio de dois questionários e quatro seminários. 
Participaram dos seminários doze sujeitos, sendo cinco enfermeiras, dois residentes de enfermagem e cinco 
estagiários de enfermagem. Empregou-se análise de conteúdo (BARDIN, 1977) para o tratamento dos resultados. Os 
aspectos éticos foram respeitados. Da análise dos dados emergiram três categorias: Referenciais Teóricos; Estrutura e 
Conteúdo do Instrumento de Coleta de Dados; e Demais Etapas do Processo de Enfermagem. O modelo de 
instrumento construído caracteriza-se como eclético, integrando conceitos de diferentes referenciais teóricos. 
Abrange a identificação do usuário, história familiar e de saúde, privilegiando aspectos que envolvem o autocuidado. 
Contempla, detalhadamente, o exame do estado mental, fundamental para a elaboração dos diagnósticos de 
enfermagem, dos resultados esperados e das intervenções. O modelo construído tem o respaldo da Coordenação de 
Enfermagem do HPSP. O mesmo está sendo validado a fim de que sua implementação seja ampliada aos serviços da 
Instituição e possibilite a imediata construção das demais etapas do processo de enfermagem. 
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