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Desde os prim6rdios da medicina, Hip6crates ja postulava sobre as doenyas

psiquiatricas. Segundo Coleman (apud in Ribeiro, 1996) Hip6crates acreditava que as

doenyas mentais tinham causas naturais (que eram consequencia de alguma patologia no

cerebro) e nao eram causadas, como acreditava-se, por intervenyao do poder mistico de

deuses, espiritos e demonios. Hip6crates ainda formulou a primeira c1assificayao das

perturbayoes mentais e deu descriyoes clinicas minuciosas das perturbayoes especificas

inc1uidas em cada categoria (Coleman apud in Ribeiro, 1996).

Com 0 passar dos anos a Saude Mental evoluiu deixando de ser vista apenas como

saber medico e abriu seu campo a outras ciencias e categorias profissionais como a

Enfermagem, a Psicologia, a Psicanalise, 0 Serviyo Social, a Educayao Fisica e a Terapia

Ocupacional.

A Enfermagem Psiquiatrica como ciencia e recente, datando de 1880.Considerando 0

nosso contexto, onde a trajet6ria da Enfermagem Psiquiatrica e pouco conhecida devido a

escassez de literatura, busquei uma luz para meus anseios que eram de conhecer a evoluyao
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objetivo. Mas me encoraJo ao lembrar 0 quae estimulante e a busca dos motivos que

influenciaram a evoluyao da Enfermagem Psiquiatrica e 0 quanta e importante alem de

fazer a hist6ria, documenta-la.



A enfermagem psiquiatrica como ciencia organizada e especifica e recente (Kalman e

Davis apud in Ribeiro, 1996). Tern como marco inicial a fundayao da primeira escola para

formayao de enfermeiros psiquiatricos em 1880.

Segundo Mazolli apud in Ribeiro (1996) tres periodos destacaram-se na evoluyao da

Enfermagem Psiquiatrica. Apos a Segunda Grande Guerra Mundial, quando os enfermeiros

psiquiatricos absorvem a importancia de suas ayoes como interayoes terapeuticas com 0

paciente; a partir de 1950, quando assume 0 pape1 terapeutico enfatizado no

relacionamento enfermeiro-paciente; e, na decada de 1960, com a expansao da Psiquiatria

Preventiva, quando 0 enfermeiro sai dos manicomios e experimenta novos papeis junto aos

hospitais gerais, centros de saude, ambulatorios e outros.

De acordo com Rocha (1992) no Brasil a enfermagem psiquiatrica surge para vigiar ,

controlar e reprimir os pacientes. 0 Hospicio Pedro II foi a primeira instituiyao psiquiatrica

no pais. Nele surge a enfermagem psiquiatrica de acordo com as ideias de Pinel e Esquiro1.



A partir de 1890, sob influencias do panorama psiquiatrico mundial, a enfermagem

psiquiatrica torna-se uma ciencia organizada. Com 0 decreto 791/27 e criada a 13 escola

para a formayao de enfermeiros psiquiatricos, que recebeu 0 nome de Escola Profissional

de Enfermeiros e Enfermeiras e estava vinculado ao Hospicio Nacional de Alienados.

Fernandes apud in Rocha (1992), voltando-se ao sistema de ensino de enfermagem,

relata que em 1949 foi criada a lei 775/49 que determinava a obrigatoriedade da disciplina

de Enfermagem Psiquiatrica nos cursos de graduayao. Mesmo com a promulgayao desta lei

mostra a autora, urn estudo realizado pela Associayao Brasileira de Enfermagem de 1956 a

1958, demonstra que 33% das escolas nao ofereciam estagio nesta area.

Neste contexte a enfermagem psiquiatrica evoluiu, aproximou-se do paciente e dos

demais profissionais que hoje comp5em a equipe da psiquiatria (medico psiquiatra,

assistente social, psic6logo, terapeuta ocupacional, dentre outros). Assume assim 0 papel

terapeutico que the confere e torna-se mais participante junto a sua equipe.
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Regimento da Area Medica do HepA tern como objetivos:



Atualmente 0 atendimento psiquiatrico no HCP A conta com uma unidade de

internayao e urn ambulat6rio para atender 0 c1iente portador de doenya mental. A

enfermagem psiqui:itrica, que atua tanto na internayao como no ambulat6rio, esta sob 0

gerenciamento de dois serviyos diferentes. Na unidade de internayao a enfermagem

psiqui:itrica esta vinculada ao Serviyo de Enfermagem Psiquiatrica e no ambulat6rio

encontrasse vinculada ao Serviyo de Enfermagem em Saude Publica. Para melhorar 0

atendimento esta para ser inaugurado no mes de agosto urn Centro de Atendimento

Psicossocial que atendera a c1ientes que necessitem de urn atendimento integral devido a

algum deficit de cuidado dentro do ambiente familiar.

A investigayao realizou-se durante a disciplina de Estagio Curricular do curso de

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do SuI, realizada junto ao Programa

de Enfermagem em Saude Mental e Psiquiatria do Hospital de Clinicas de Porto Alegre

(HCPA), no primeiro semestre do ana de 2000. Este programa e vinculado ao Serviyo de

Enfermagem em Saude Publica do referido hospital.



Para desenvolver este estudo optou-se pelo metodo de pesquisa qualitativa do tipo

explorat6ria descritiva. Temos como objetivo a coleta de informayoes para expor a

evoluyao da enfermagem psiquiatrica inserida em urn Hospital Escola, bem como,

comparar a realidade atual e passada da enfermagem psiquiatrica nesta instituiyao.

Minayo (1993) refere que para coleta de informayoes na pesqUlsa qualitativa a

entrevista da ao entrevistador a vantagem de, alem de reunir os dados que deseja, a fala

traduzir toda a experiencia, valores, simbolos e representayoes que 0 entrevistado tern

diante do assunto em questao.

Em busca da melhor manelra para coletar os dados fiquei ciente dos diversas

modalidades de entrevistas. Utilizei como tecnica para coleta de dados a entrevista semi-

estruturada conforme anexo A. As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas.

Ap6s a utilizayao dos dados contidos nas fitas, para realizayao deste trabalho, as mesmas

foram destruidas.



Os sujeitos foram 10 enfermeiros vinculados ao Serviyo de Enfermagem Psiquiatrica

ou ao Programa de Enfermagem em Saude Mental e Psiquiatria - gerenciado pelo Serviyo

de Enfermagem em Saude Publica - do Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCP A);

enfermeiros nao mais vinculados a este serviyo ou program a, mas que contribuiram para 0

desenvolvimento da Enfermagem Psiquiatrica dentro do referido hospital; e, professores

das disciplinas de Saude Mental da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS), que utilizam e/ou utilizaram 0 HCPA como campo de estagio

A seleyao dos sujeitos que foram entrevistados foi feita intencionalmente com intuito

de escolher os individuos que estivessem vinculados ao HCP A no momento da fundayao

do hospital, da unidade psiquiatrica, do Programa de Enfermagem em Saude Mental e

Os enfermeiros entrevistados fcram numerados de acordo com a ordem cronol6gica

das entrevistas. Esta codificayao foi utilizada com intuito de manter sob sigilo no nome dos

participantes.

Os entrevistados foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo a ser realizado e

obtiveram informayoes e esclarecimentos sobre 0 mesmo. 0 termo de consentimento

utilizado para a realizayao das entrevistas e utilizayao dos dados nelas contidos encontra-se

em anexo (Anexo B).



Metodo de Analise de Conteudo proposto por Bardin.(1977). Este metoda visa analisar 0

conteudo das mensagens codificando, classificando e categorizando as falas dos

entrevistados. Para realizar a Analise de Conteudo ha tres etapas fundamentais a serem

seguidas:

2) Descric;ao analitica: estudo aprofundado do material. obtido na pnmelra fase

(codificac;ao, classificac;ao e categorizac;ao dos dados);

3) Interpretac;ao inferencial: aprofundamento e reflexao na analise dos conteudos

latentes para descoherta de classes amplas e semanticas.



Partindo dos dados contidos nas transcriyoes das entrevistas fez-se uma leitura dos

textos obtidos para a classificayao destes dados de acordo com os objetivos que nortearam

esta investigayao.

Varias subcategorias surglram e foram agrupadas em classes amplas. Estas novas

categorias que surgiram foram denominadas da seguinte forma:

a) a inicio: a implementayao da unidade de psiquiatria;

b) A enfermagem psiquiatrica no ambulat6rio;

c) A fundayao do Serviyo de Enfermagem Psiquiatrica;

d) 0 Hospital de Clinicas como campo de estagio dos academicos de enfermagem da

UFRGS.



A psiquiatria no Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) inicia junto com a

funda9aO do hospital com a area medica atendendo, em nivel ambulatorial, a consultas

individuais. Nesta epoca esta especialidade nao era subordinada a Universidade Federal do

Rio Grande do SuI (UFRGS), pois 0 Departamento de Psiquiatria Medica e a Escola de

Enfermagem desta universidade estavam vinculados a outras institui90es, como 0 Hospital

Sao Pedro atraves da utiliza9aO da unidade Melanie Klein como campo de estagio para

seus academicos. Nao havia no HCP A urn departamento especifico para a psiquiatria

medica e nem para a enfermagem psiquiatrica.

De acordo com os relatos colhidos, em 1972 tentou-se introduzir a enfermagem

psiquiatrica no ambulat6rio do HCP A. Foram desenvolvidos projetos para normatizar a

pratica da enfermagem psiquiatrica no hospital. Estes projetos foram encaminhados aos

servi90s competentes para sua aprecia9aO, mas na epoca os mesmos nao foram aprovados,

pois nao enquadravam-se nas ideologias do hospital.



A enfermagem psiquiatrica no Hospital de Clinicas iniciou em 1972 ...Nos

fizemos uma serie de projetos que davam ao enfermeiro condic;oes de realiza-

los. Destes projetos nenhum deles foi aprovado. (Enfermeiro 2)

porem, apenas realizavam tarefas de cunho administrativo, sem intervir no tratamento dos

pacientes que ali eram atendidos e sem receber 0 nome especifico de enfermagem

psiquiatrica ja que a mesma nao era normatizada e nao aparecia no quadro de

Em 1982 houve a mudanya dos coordenadores do Departamento de Psiquiatria Medica

da UFRGS. Esta nova coordenayao teve como meta deslocar para 0 Hospital de Clinicas as

atividades assistenciais de ensino, que eram realizadas na Unidade Melanie Klein do

Hospital Sao Pedro. A partir desse desejo de conduzir as atividades academicas da area

psiquiatrica para 0 HCP A, deslocou-se 0 Departamento de Psiquiatria Medica para 0

hospital em questao. Ainda nesta epoca a psiquiatria no Hospital de Clinicas continuava

atendendo apenas em nivel ambulatorial. Este campo dentro do HCP A nao era explorado

pe1a enfermagem e as atividades dos academicos da Escola de Enfermagem da UFRGS

A psiquiatria da UFRGS, 0 departamento de psiquiatria da medicina era no Sao

Pedro, entao todas as atividades de ensino desta area ocorriam no Sao Pedro. 0

Hospital de Clinicas ja existia, so que nao tinha esta especialidade aqui dentro,

ele se davafora do Clinicas. Entao um grupo de professores, nao sei se recebeu



uma proposta, au enfim como a coisa come90u, mas decidiram trazer a

psiquiatria aqui para a Hospital de Clinicas. Negociaram, parece que a coisa

nao foi muito simples, quem viveu, foi meio demorado, mas eles conseguiram e

at abriram esta unidade de interna9ao psiquiatrica aqui. Entao toda parte de

ensino da medicina veio para ca tambem. (Enfermeiro 1)

Um grupo saiu do Hospital sao Pedro, das duas areas, da medicina e da

enfermagem, e vieram para a Hospital de Clinicas atraves da universidade. E

come9aram acreditar nesta ideia de que a paciente psiquiatrico teria melhores

condi90es de ser atendido dentro de um hospital geral. (Enfermeiro 8)

Visando 0 panorama psiquicitrico no Brasil, nesta decada, 0 assunto de malOr

repercussao em nivel nacional era Reforma Psiquiatrica brasileira, que caracterizou-se por

urn movimento contra-hegemonico baseado nas teorias da Psiquiatria Democrcitica que

trabalha com a hipotese de que "0 mal obscuro da Psiquiatria esta em haver separado urn

objeto ficticio, a "doenc;a", da "existencia global complexa e concreta" dos pacientes e do

corpo social" (Rotelli apud em Wetzel,1995). Sob as influencias do panorama psiquiatrico

Bezerra (apud in Wetzel, 1995) acredita que a questao institucional passa nao so pela

racionalizac;ao e a modernizac;ao das instituic;oes como pela criac;ao de novos lugares de

acolhimento e tratamento e de novas abordagens teoricas. A mudanc;a e superac;ao do

modelo manicomial e excludente depende do envolvimento do doente, da familia, da

comunidade, dos profissionais de saude, dos governantes e principalmente das instituic;oes

de saude que tenham em vista urn atendimento psiquicitrico (Wetzel, 1995).



Nesta epoca em que se pensou em ter uma unidade de psiquiatria num hospital

geral deveu-se ao que jit estava iniciando-se no pais uma grande discussao de

que nao se devia, pacientes psiquiatricos somente serem tratados em

nosoc6mios e hospicios de psiquiatria. E ja existia naquela epoca uma

tendencia, uma corrente que dizia que devia se pensar na desinstitucionaliza~ao

dos hospitais psiquiatricos da forma como eles estavam sendo, como

prestadores de servi~o na psiquiatria. E quanta mais hospitais gerais pudessem

ter, dentro da sua area, areas de atendimento psiquiatrico, desafogariam os

hospitais psiquiatricos e teriam caracteristicas diferentes desses lugares. 0

paciente psiquiittrico nao ficaria com 0 lacre. Como alguns ja diziam, bom mas

fa s6 tem hospital de psiquiatria, fa s6 tem louco. E assim que se referiam ao

Hospital sao Pedro, e assim que se referiam ao Hospital Espirita, a Clinica

Pinel; que eram institui~oes s6 de psiquiatria. E n6s achtivamos que 0 Clinicas

por ser um hospital de ensinG, pertencente a universidade ... tendo um andar

escolhido para isso dentro do Clinicas, n6s dariamos uma outra conota~ao ao

tratamento do paciente internado num hospital geral especificamente em

tratamento psiquiatrico ...Diminuiria 0 estigma social, pessoas que iam se
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internar no Clinicas para se a'atar na psiqu;atria, Diziam que assim as pessoas

nao iam ser chamadas de loucas. (Enfermeiro 8)

Em 1984 comec;a 0 trabalho de estruturac;ao da parte fisica da unidade que foi

realizada pelo chefe do Servic;o de Enfermagem Medica (servic;o ao qual seria vinculado

esta nova unidade), a futura chefe da unidade e a equipe do Departamento de Psiquiatria

Medica. Por em pnitica este empreendimento foi custoso visto que nao havia no estado

nenhuma unidade de psiquiatria funcionando dentro de urn hospital geral universitario,

para que servisse de modelo para a construc;ao da unidade psiquiMrica do Hospital de

Clinicas de Porto Alegre.

Tivemos que fazer uma serie de adaptar;oes na unidade. Pensar nos pacientes

que durante seu tratamento ...as questoes de fuga, os pacientes com risco de

suicidio. Entao nos tivemos que adaptar, uma unidade que criada visando um

atendimento clinico, que fo; esse 4° andar norte, com todas as suas

caracteristicas de unidade de internar;ao clinica em hospital geral...com

algumas adaptar;oes de seguranr;a...se abriu a unidade de psiquiatria do

Hospital de Clinicas. (Enfermeiro 8)

A implantar;ao da unidade no HCPA fo; sem ditvida nenhuma um "evento

modificador". Mas a reuniao de profissionais com diversas experiencias, vindos

de diferentes origens, e tendo que se adaptar a uma unidade psiquiatrica em um

hospital geral-escola, trouxeram varias nuances a este evento. Modelos antigos

como 0 Hospital Sao Pedro ou 0 Hospital Espirita nao eram adequados;

exemplos de comunidade terapeutica (como a Clinica Pinel tentava manter)

tambem niio se enquadravam no que queriamos para 0 nosso servir;o e nao eram

pertinentes a nossa realidade. (Enfermeiro 10)



Apesar de aparentemente ser 0 melhor a ser feito no momenta pensando no beneficio

que traria ao paciente e a evoluyao que poderia proporcionar a area psiquiatrica, a

instalayao da unidade de psiquiatria no Hospital de Clinicas nao foi muito bem aceita no

inicio. Tanto pe10s profissionais das outras especialidades que viam com reserva a inc1usao

do paciente psiquiatrico dentro de urn hospital geral, bem como, dos pr6prios profissionais

da area, que embora fosse desagradavel estar atuando longe dos demais serviyos, dos

demais departamentos da universidade, isto tambem atuava como urn fator de proteyao.

enfermeiros com especializayao ou experiencia na area, atendentes e auxiliares de

enfermagem. Distribuiu-se urn enfermeiro em cada uma das tres noites, dois enfermeiros

no turno da manha e urn enfermeiro no turno da tarde. A noite ficariam os enfermeiros com

experiencia e no periodo da manha os enfermeiros com especializayao. Para adaptar-se as

rotinas do hospital, e enquanto esperava-se 0 final das obras da unidade, estes enfermeiros

receberam urn treinamento nas unidades clinicas do HCP A.

Em fevereiro foram contratados, os enfermeiros para a unidade de psiquiatria.

Todos passaram primeiro pOl' um treinamento nas unidades clinicas do

hospital ...Entao nos passamos pOl' um treinamento primeiro enquanto isso eram

concluidas as obras aqui na unidade. Esses enfermeiros que foram contratados,

na epoca eram 6 enfermeiros e esses enfermeiros deveriam tel' ou especializa9ao

ou pratica em psiquiatria. Na epoca, pOl' exemplo, eu nao tinha especializa9ao,

mas eu tinha pratica porque eu trabalhava faziam anos no Espirita. Desde a

epoca de estudante. (Enfermeiro 4)



Enquanto eram feitos os acabamentos na unidade (colocaf;ao de grades,

pintura, mobilia), a equipe de enfermagem ia sendo gradativamente formada e

treinada em outras unidades do hospital. Desta forma, os enfermeiros,

auxiliares e atendentes que iam atuar na unidade foram aprendendo a trabalhar

com as normas e rotinas do hospital que teriam que se estender a psiquiatria.

(Enfermeiro 10)

Perguntas surgiam a cada dia: que tipo de pacientes atenderiamos, se eles

seriam agressivos, se havia risco de fuga ou suicidio; se todos os pacientes com

alteraf;ao de comportamento iriam transferidos para 0 nosso setor. Deste

primeiro receio, evoluimos para uma convivencia de curiosidade, um pouco

"temerosa". A unidade toda fechada, portas fechadas, campainha, grades nas

janelas, paciente fora do leito ou contido nele, revista de roupas e sacolas. Um

pouco mais adiante, qua/quer agitaf;aO psicomotora nos pacientes "normais"

das unidades era motivo para pedir auxilio aos enfermeiros da unidade

psiquiatrica. (Enfermeiro 10)

No inicio todos nos estavamos temerosos, nao sabiamos que tipo de raf;aO

teriam. Havia ja nos corredores do hospital, pacientes e funcionarios, nao

queriam trabalhar perto da unidade de psiquiatria porque se alguem fugisse, se

alguem pudesse machucar, esses tabus que tem quem nao esta acostumado a



trabalhar nesta area, com esta parte da sociedade. Mas nada disso aconteceu ...

(Enfermeiro 8)

Apesar do clima envolto it abertura da unidade de psiquiatria, entre posicionamentos

de defesa e de oposiyao, inaugura-se a primeira unidade de psiquiatria em hospital geral

universitario no Rio Grande do SuI.



7 A ENFERMAGEM PSIQUIA.TRICA NO AMBULATORIO

As pnmelras atividades da psiquiatria no ambulat6rio do HCP A iniciam com a

funda9ao do hospital. Porem a enfermagem psiquichrica nao ocorria, junto a esta equipe, de

forma sistematizada, nao exercia 0 pape1 terapeutico que hoje desempenha. Naquela epoca

o enfermeiro que compunha a equipe psiquiatrica no ambulat6rio do HCP A exercia apenas

atividades de cunho administrativo.

Entre os maiores contingentes de pacientes que necessitam de interna90es psiquichricas

mais frequentes estao os portadores do Transtorno de Humor Bipolar. Geralmente a

recorrencia das interna90es deve-se a falta de aderencia ao tratamento. Esta realidade, a

necessidade de urn acompanhamento mais incisivo, fez com que em 1985 enfermeiras da

unidade de psiquiatria formassem urn grupo - Grupo do Litio - que era realizado

periodicamente no ambulat6rio .

...em 85 nos vimos esses problemas com os pacientes em rela9ao ao paciente

bipolar, que eles tinham dificuldade de aderencia e ai nos come9amos com 0

Grupo do Litio no ambulatorio. Mas nao tinha enfermeira no ambulatorio,



enfermeira psiquiittrica. Entao nos da internac;ao, a principio so eu, desciamos e

fazia 0 grupo. E era um grupo so. So que a coisa foi aumentando e at eram 2

grupos, 3 grupos e at eu jit nao dava conta sozinha da unidade e mais dos

grupos. As outras enfermeiras pegaram em dias diferentes. (Enfermeiro 9)

Em 1991 selecionou-se, entre as enfermeiras do hospital, uma enfermeira para integrar

o Programa de Enfermagem em Saude do Adulto (vinculado ao Serviyo de Enfermagem

em Saude Publica). Esta enfermeira atuava na unidade de internayao psiquiatrica e foi para

o ambulat6rio ja com intenyao de montar urn atendimento de enfermagem psiquiatrica a

neste local. A partir de 1997 e implantado 0 Programa de Enfermagem em Saude Mental e

Psiquiatria no ambulat6rio. Este programa foi elaborado por enfermeiras com formayao

psiquiatrica (especializayao em enfermagem psiquiatrica), que atuavam, anteriormente,

junto a equipe de enfermagem da unidade de psiquiatria do RCP A.

Este programa era composto por duas enfermeiras psiquiatricas. Em maryo de 1998 0

programa passou a funcionar com apenas urn profissional.

Como todo e qualquer novo empreendimento 0 Program a de Enfermagem em Saude

Mental e Psiquiatria tornou-se suscetivel aos olhares da equipe deste serviyo (Serviyo de

Enfermagem em Saude Publica) ao qual iria integrar-se.

Segundo Berstein (in Os6rio, 1986) as novas situayoes, 0 desconhecido suscitam

medo. Estas novas situayoes podem ser perigosas, e acompanham tambem uma sensayao

de impotencia, pois, sentimos que nao estamos instrumentados para manejar com elas.



Quando eu fui para 0 ambu/atorio em 91 nao existia Servi~o de Enfermagem

Psiquiatrica no ambu/atorio. Eu fiz a sele~ao para 0 Servi~o de Enfermagem em

Saude do Adu/to e, mas a minha inten~ao era poder imp/antar um Servi~o de

Enfermagem Psiquiatrica no ambu/atorio. E a primeira dificu/dade foi mesmo

sendo especialista eu poder fazer so esta atividade. 0 bom e que a chefe de

Servi~o, do Servi~o de Enfermagem em Saude Publica daque/a epoca era ...uma

pessoa bastante aberta para que 0 Servi~o de Enfermagem Psiquiatrica fosse

implantado. Ah foi muito interessante quando eu jui para 0 ambulatorio ,

porque eu estava indo para um lugar de enfermeiras generalistas ne e eu como

enfermeira psiquiatrica era vista com uma certa resistencia pOl' parte das

co/egas. Era como .'Ieetas tivessem sempre a impressao de que eu pudesse estar

sendo interpretativa com etas, ou analisando 0 comportamento delas. ]sso foi

uma coisa que eu senti bastante, mas eu sou uma pessoa muito cuidadosa nestas

coisas e acho que assim elas me conhecendo um pouco, em seguida consegui

quebrar um pouco desta resistencia. Elas so achavam estranho de que fosse

implantado um senli~o novo na area de enfermagem psiquiatrica que

aparentemente elas nao sentiam uma demanda tao exigida enquanto na area de

saude do adulto tinha necessidade de bastante horitrios para atendimento.

(Enfermeiro 8)

As atividades assistenciais que senarn desenvolvidas forarn antecedidas pela

elaborayao de urn projeto onde continharn os rnetodos para execuyao deste

psiquiatrica. A falta de experiencias ou bibliografia que subsidiassern, que

fundarnentassern te6rica e rnetodologicarnente este processo, retardou sua irnplantayao. As



Bom, mas acho que com a minha vontade e 0 apoio da minha chefia acho que as

coisas se encaminharam de um jeito bem bom e lit por, eu entrei em abril no

ambulatorio e acho que lit por junho, julho, eu consegui implantar as primeiras

consultas de enfermagem psiquiittrica. E eu tive bastante dificuldade de poder

fazer isso porque eu tentei contatar com vitrios servi90s de Porto Alegre que

trabalhavam em Saude Mental e Psiquiatria e nao tinha nenhuma enfermeira

exercitando ou fazendo consulta de enfermagem psiquiittrica. Entao eu nao tive

nenhum modelo para seguir. Eu tive que criar meu proprio modelo. E esse

modelo eu criei a partir dos modelos de consulta de enfermagem em saude

publica, adaptando para a psiquiatria, para a enfermagem psiquiittrica.

(Enfermeiro 8)
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coordenar as sessoes, realizando intervenc;oes de esclarecimentos que

possibilitem ao grupo a aceitac;ao da doenc;a e conseqiiente adesao do

definir, em conjunto com a eqUlpe, transferencias, encaminhamentos, altas e

desligamentos dos pacientes;

- participar, em conjunto com a equipe, de atividades educativas destinadas aos

pacientes do grupo;

E junto com a consulta a Enfermagem Psiquiittrica eu assumi a coordenar;ao do

programa de coordenar;ao dos grupos do /itio que fazem parte do Programa de

Atendimento as Doenr;as Afetivas e fiz todo 0 gerenciamento do programa, ou

seja eu peguei 0 que do programa jit estava andando, que nao era normatizado,

nao era rotinizado e criei entao 0 jluxograma de funcionamento do programa,

as regras de funcionamento do programa. Implantei uma entre vista de triagem

para os pacientes que iam ingressar no programa, ou seja, era obrigatorio que

todos os pacientes que fossem ingressar no programa passassem pela gerente do

programa que era eu. Eu fazia uma avaliar;ao da adequar;ao que estes pacientes

tinham para 0 ingresso neste programa ou nao. E tambem desse meu

gerenciamento fazia parte acompanhar todos os grupos que funcionavam. Eles

eram em numero de 8. Alguns eram feitos quinzenalmente, outros mensalmente e

outros trimestralmente. Poder ser a referencia e a pessoa fixa, que os pacientes



pudessem saber a quem recorrer no caso de alguma intercorrencia quando eles

niio achassem os residentes por exemplo. Era importante ter essa pessoa fixa

porque os residentes eram pessoas rotatorias no programa. E muitas vezes,

principalmente nas epocas de final de ano, quando os medicos saiam do

programa, de despediam do programa e no inicio do ana quando os medicos

novos estavam chegando, os pacientes ficavam um pouco sem ter referencial em

termos de atendimento. Entiio era bem importante ter essa pessoa fixa .... no

grupo do /itio os pacientes vinham falavam de seus problemas recebiam

algumas orientar;oes, trocavam experiencias com outros pacientes ou com

outros familiares. E quando eles voltavam eles davam 0 retorno de como e que

tinha sido aquele tempo entre um grupo e outro. (Enfermeiro 8)

b) Ambulat6rio de Dependencia Quirnica - destinado ao atendirnento de dependentes

quirnicos par equipe rnultidisciplinar,. Neste arnbulat6rio a enferrnagern, alern de

seu papel adrninistrativo, tern por fimyao a triagern dos pacientes encarninhados a

este arnbulat6rio. Hoje 0 Ambulat6rio de Dependencia Quirnica funciona sern a

enferrnagern atuando junto a esta equipe.

Depois mais adiante, lit em 94, foi aberto 0 ambulatorio de dependencia

quimica do Servir;o de Psiquiatria vinculado ao Servir;o de Medicina e me

convidaram para participar deste ambulatorio. Me convidaram tambem com a

funr;iio de primeiro atendimento aos pacientes que fossem encaminhados ao

programa, ou seja, eu receberia todos os pacientes que fossem encaminhados e

faria uma consulta de avaliar;iio com eles e veria se eles preenchiam alguns

criterios que estavam estabelecidos para que a gente pudesse atender eles neste

ambulatorio de dependencia quimica ou niio. Um outro programa de

desenvolvimento dentro do ambulatorio de dependencia quimica era 0

programa PoA VHlVE que era um programa destinado especificamente a

usuarios de drogas injetaveis onde nos faziamos tecnicas de intervenr;iio para



prevem;iio de transmissiio do HIV Eles vinham para fazer C?ficinas de

prevenryiio. Como usar preservativo, tanto feminino como masculino, como

identificar fatores de risco para recaidas para 0 uso de droga injetilvel, algumas

formas de reincerryiio social. Tinham varias tecnicas que se utilizavam para

tentar fazer uma readaptaryiio do usuario de droga e mante-Io em abstinencia e

tambem trabalhar a recaida do uso da droga como uma coisa que faz parte do

processo de recuperaryiio e de tratamento. Esse programa do PoA VHlVE foi um

programa que teve uma verba do Ministerio da Sailde ele era um programa bem

grande envolvia varios professores e envolvia muitos clientes. E ele acabou se

extinguindo porque ele niio era um programa que se destinava, no final a gente

fez uma avaliaryiio e concluiu, ele era um programa para ser desenvolvido em

comunidade porque os usuarios de drogas injetilveis ficavam com muito medo

de entrar dentro do hospital que tinham tantas portas a serem passadas. Eles

ficavam desconfiados que aquilo podia ser uma forma de controle de quem

usava droga ou niio ate com uma intervenryiio um pouco mais legal do ponto de

vista da droga ilicita. Entiio esse programa acabou sendo extinto por isso. Eu

acho que serviu a experiencia porque a gente pode ver que esse tipo de

programa se aplicava ao serviryo comunitario e niio ao serviryo hospitalar.

(Enfermeiro 8)

c) PROT AN (programa de Atendimento dos Transtornos de Ansiedade) - este

programa presta atendimento multidisciplinar aos portadores dos Transtornos de

Ansiedade (Transtorno Obsessivo Compulsivo, Fobias, Panico, Ansiedade

Generalizada e Stress Pas - Traumatico). Sao fi..myoesda enfermeira:

ministrar e/ou participar dos grupos de Terapia Cognitivo Comportamental para

Transtorno do Panico, Transtorno Obsessivo Compulsivo e Fobia Social;



Entao 0 que eu comecei diferente do que a..jazia era ligado ao Programa da

Ansiedade. Entao eu jiquei no /itio e na ansiedade. E ai eu comecei a fazer 0

trabalho com os grupos. Com 0 Panico, Fobia Social e aifoi indo. (Enfermeiro

9)

e) GEPECED (Grupo de Estudos, Planejamento e Execu<;ao do Cuidado de

Enfermagem Domiciliar) - programa de atendimento a pacientes que de alguma

forma nao possam deslocar-se ate 0 hospital. No momenta este programa conta

com tres sub-programas que atendem a pacientes que realizaram transplante de

medula 6ssea, artroplastia total de quadril, e pacientes neoplasicos em tratamento

paliativo. A enfermagem psiquiatrica presta supervisao e apoio a esta equipe.

enfermagem realiza grupos psico-educativos para pacientes depressivos e seus

familiares, aMm de participar das reunioes do programa.

Depois eu e a...comefamos um acompanhamento educativo com familiares de

deprimidos que e 0 que funciona ate hoje. Era eu e a...que faziamos este

trabalho ligado ao PROTHUM. (Enfermeiro 9)

Decodificar a realidade e entender a relayao 16gica dos problemas com os demais

fatos. Isto favorece a busca de soluyoes para os problemas encontrados. Esta busca envolve

tres passos: a experiencia, 0 raciocinio e a pesquisa.(Weber, 1997) Os problemas iam

surgindo e ordenar e ligar os fatos se fazia necessario. Visto esta necessidade a



Junto com essa funr;iio mais assistencial e administrativa eu pude tambem

desenvolver algumas pesquisas que estavam vinculadas aos ambulatorios que eu

ja participava e outras que estavam vinculadas ao atendimento de enfermagem

independentemente do Servir;o de Enfermagem Psiquiatrica e do Servir;o de

Psiquiatria. Dentro do ambulatorio de dependencia quimica nos desenvolvemos

algumas pesquisas. Participamos na verdade do desenvolvimento de algumas

pesquisas, que viam, que avaliavam 0 risco de transmissiio de HIV entre os

usuarios de drogas injetaveis. Era um projeto vinculado e que a gente pode

avaliar estes riscos e a partir dos resultados da pesquisa trac;ar um programa de

intervenr;iio aos usuarios de drogas injetaveis. Dentro do programa de

atendimento as Doenr;as Afetivas eu tambem me envolvi com algumas pesquisas.

Uma delas que era vinculada ao servir;o de nejrologia e que investigava a

questiio da poliitria induzida pelo !itio Alem disso tambem trabalhei com a

equipe do ...numa pesquisa que investigava a comorbidade entre doenr;a afetiva

e transtorno de personalidade borderline. Ate a gente fez uma publicar;iio numa

revista espanhola sobre os resultados desse trabalho. E no ambulatorio de

saitde do adulto ate pode parecer que niio estava muito vinculado ao servic;o de

enfermagem psiquiatrica mas de alguma forma estava. Nos fizemos uma

pesquisa nesta linha fenomenologica sobre a percepr;iio de cuidado do paciente

com dano cr6nico a percepr;iio de cuidado e de niio cuidado. Alem disso nos

desenvolvemos um programa, era um programa de atendimento e um projeto de

pesquisa com 0 servir;o de nutrir;iio e de psicologia para os pacientes com

transtorno de humor que tinham obesidade porque e um coisa muito jrequente

entre os pacientes como transtorno de humor. (Enfermeiro 8)



8 A FUNDAC;AO DO SERVICO DE ENFERMAGEM PSIQUIA TRICA

Com a fundayao da unidade de psiquiatria da-se inicio a fundamentayao da

enferrnagern psiquicitrica no Hospital de Clinicas de Porto Alegre. No principio a

prograrna ficou e permanece vinculado ao Serviyo de Enferrnagern em Saude Publica

(SESP), ja que era desenvolvido a nivel arnbulatorial. Com 0 passar dos anos viu-se a

necessidade de fundar urn serviyo especifico que responderia pela enferrnagern psiquiatrica

no hospital.

Eu vim para ca em 1994 como assessor do Servi90 de Enfermagem Medica.

Posteriormente fizemos um projeto de cria9ao do Servi90 de Enfermagem

Psiquiatrica. Passou par todas as instdncias e foi aprovado, e eu fui 0 primeiro

chefe. (Enfermeiro 2)



Para nos foi bem melhor ter uma chefia direta. Niio que niio fosse bom antes,

mas agora tu ter uma chefia ligada a area de psiquiatria, que e claro que

entende muito melhor todos os problemas dos pacientes da unidade. 0 pessoal

da clinica medica niio eram especializados em psiquiatria. Claro que eles

vinham e davam uma assistencia para a gente, mas niio era aquela assistencia

Blblioteci"
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especializada na area da gente. Eles niio tinham conhecimento dos problemas

da psiquiatria. Entiio para a gente melhorou muito. Ate teve periodos que tinha

chefia que tinha receio de vir aqui na unidade. Aquele terror do paciente

psiquiatrico. Justamente por niio estar vinculado diretamente a esta area. Nos

temos a nossa chefia agora praticamente 0 tempo inteiro aqui com a gente,

dando todo apoio para 0 que a gente precisa. (Enfermeiro 4)

Com a criac;iio do Servic;o de Enfermagem Psiquiatrica mudou

consideravelmente. Ate entiio, quando era vinculado a area de enfermagem

medica, niio era uma coisa de reconhecimento. A nossa area e tiio especifica

quanta os outros servic;os e a gente ficava um tanto a deriva neste outro servic;o.

Com 0 status de servic;o a gente teve mais espac;o no hospital, apesar de ser um

servic;o que no inicio parecia tiio pequeno. Acho que foi muito importante. A

gente conseguiu mostrar, de certa forma, para os outros servic;os, que valeu a

pena ser criado esse servic;o. Porque a gente poderia simplesmente ...0 Servic;o

de Enfermagem Psiquiatrica desvinculado do Servic;o de Enfermagem Medica e

as coisas niio mudarem. Niio foi isso que aconteceu. A gente ficou com mais

autonomia, com representac;iio dentro do hospital. E um processo lento, porque

logo da criac;iio do servic;o teve algumas divergencias. Troca de chefia, de

posicionamento, uma movimentac;iio mais politica dentro da unidade, ate que as

coisas se assentassem mais. (Enfermeiro 5)

A fundayao do SEP tambem contribuiu para urn dos objetivos do Grupo de

Enfermagem que e proporcionar condiyoes para a realizayao de estudos e pesquisas de

Enfermagem. Como os demais serviyos que compoem 0 Grupo de Enfermagem do

Hospital de Clinicas de Porto Alegre 0 SEP e chefiado por urn docente da Escola de

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Entao 0 vinculo da Escola de

Enfermagem com 0 RCP A ocorre atraves da utilizayao das unidades como campo de

estagio pe10s academicos e das chefias dos serviyos de enfermagem. Isto proporciona e

estimula a busca pelo conhecimento.



As oportunidades de crescimento pessoal que gente tem com as chefias tanto de

unidade quanta de serviro SaD imensas. Nos somos bastante estimulados. 0 que

eu percebo que mudou de quando eu entrei para ca, com a criarao do Serviro, e

os dias de hoje e que eu sou enfermeira assistencial mas eu sou cobrada e eu

sou estimulada pela minha chefia a crescer, a investir no meu crescimento como

profissional. Claro, com certeza veio em funrao do crescimento de todo grupo

de trabalho. Mas isso era uma coisa que nao existia antes, que nao era

valorizada. Tu sai da assistencia e segue na assistencia, mas tu tem que te

vincular a pesquisa, ao ensino. E eu acho isso uma coisa legal. 1sso veio em

funrao desse Serviro, da estruturarao dele, de como ele e hoje. (Enfermeiro 5)

Eu acho otimo a gente estar sempre desenvolvendo trabalhos. Agora nos ultimos

anos, com a chefia ...que e ligada diretamente a Escola de Enfermagem, a area

de pesquisa foi muito desenvolvida. (Enfermeiro 4)

o que evoluiu e que ha dez anos atras a gente nao fazia pesquisa e de dois anos

para ca a gente tem pesquisado mais. Qualquer coisa que a gente fara a gente

questiona com 0 grupo e isso realmente nao era feito. Se faz mais pesquisa, a

gente esta mostrando nosso trabalho fora da internarao. Coisa que antes ficava

dentro da internarao. Acho que isso foi uma grande evolurao. Com a criarao do

Serviro de Enfermagem Psiquiatrica mudou. Coincide com as pesquisas. Antes,

quando era vinculado ao Serviro de Enfermagem Medica, a psiquiatria nao

aparecia, Por coisas nossas, por coisas minhas. Eu preferia nao pesquisar par

nao ter que trabalhar ...nos temos que fazer 0 nosso trabalho, ninguem vai fazer

por nos. Atualmente a gente tem que mostrar as coisas da psiquiatria. E um

grande aprendizado. (Enfermeiro 3)



desenvolveu-se a enfermagem psiquiatrica dentro do hospital e 0 panorama que

influenciou estes acontecimentos. Tambem foi oferecido aos participantes cursos de

Teve a Jornada de Enfermagem Psiquiatrica que fot a 1~A unidade extste ha 15

anos, e uma adolescente e nunca tinha tido uma festa. Eu acho que a Jornada diL

trabalho, rouba muito tempo, mas tambem e uma grande festa para gente

mostrar 0 nosso trabalho fora. E fot 0 que aconteceu no ana passado em junho

com a 1a Jornada. Acho que fot bastante trabalhoso, mas a gente ficou

reconhecida. Teve trabalhos muito bons, veio 0 municipio falar, veio gente falar

da Reforma Psiquiatrica, entiio foi visto uma coisa geral da psiquiatria e como

esta a enfermagem. Os trabalhos que esta sendo feitos, que os enfermeiros

fazem. Entiio foi muito bom. Agora em 2001 vai ter a 2a Jornada. Fazem dois

anos que a gente trabalha com 0 SEP e ja teve a 1a Jornada, isso e importante

falar. (Enfermeiro 3)

No ana passado a gente fez a 1a Jornada de Enfermagem Psiquiatrica do HCP A

e tu ve quantos anos a gente ja tem a unidade, 15anos quando nos fizemos a 1a

Jornada. Tu ve como a coisa fot bem mais desenvolvida nesta area de trabalho e

pesquisa. E dentro da Jornada niio foi so 0 pessoal aqut da unidade que

participou. 0 pessoal do ambulatorio e da escola de enfermagem tambem. A

gente fez uma integrac;iio. Tinha reuniiio quase que semanal para se conseguir

fazer tudo. Cada um pegou uma parte para depois juntar tudo. (Enfermeiro 4)



90 HOSPITAL DE CLINICAS COMO CAMPO DE ESTAGIO DOS

ACADEMICOS DE ENFERMAGEM DA UFRGS

No Hospital de Clinicas de Porto Alegre, hospital universitario vinculado a

Universidade Federal do Rio Grande do SuI, sao desenvolvidas grande parte das atividades

academicas da Escola de Enfermagem e da Faculdade de Medicina desta universidade.

No curso de Enfermagem a disciplina que proporclOna ao academico a vivencia

pratica e denominada de Enfermagem em Saude Mental II. Sao utilizados varias

institui<;5es como campo de estagio para estes alunos. Urn destes campos e 0 HCP A. 0

local utilizado para desenvolver as atividades praticas desta disciplina e a unidade de

interna<;ao psiquiatrica, situada no 4° andar ala norte deste hospital.

Eu comecei a ter alunos no 4° norte do HCPA quando esta unidade foi fundada,

um pouquinho depois. Entiio eu fui a primeira professora a ter alunos neste

campo de estagio. E a minha experiencia foi bastante positiva porque alem de

ter se aberto ,mais um campo de estilgio e por ser um hospital escola, dessa

maneirafavorece bastante 0 aprendizado do aluno. Foi uma experiencia que ao

longo desses anos muitas coisas se modificaram em termos de estrutura de

funcionamento da equipe, a propria equipe, as equipes mudam frequentemente ...



Mas em termos de objetivo de campo de estagio 0 que a gente pretende com essa

disciplina dentro do campo de estagio visando 0 aprendizado do aluno e um

campo bastante rico. POl"que0 aluno tem a oportunidade de vivenciar varias

situa90es. Tanto do paciente agudo em crise e dos mais variados diagnosticos

que e um dos objetivos que da disciplina tentar passar para 0 aluno essa visao.

Alem da vivencia de equipe e do aprendizado dentro da Saude Mental que e a

sua propria integra9ao dos alunos com a equipe e com os professores. Entao ali

e um campo que se propiciam todas as situa90es e elas ocorrem de uma maneira

bastante satisfatoria, com bastante crescimento. (Enfermeiro 6)

Esta realidade de troca de experiencias e conhecimentos favorece 0 amadurecimento e

crescimento dos sujeitos envolvidos (professores, alunos, profissionais e pacientes), bem

como, do ambiente onde sac vivenciados. A partir desta troca da-se 0 processo de

aprendizagem.

demais (Berstein, 1986). Neste gropo formado por academicos, professores, enfermeiros e

pacientes; desenvolve-se 0 que Pichon-Riviere (apud in Berstein, 1986) designa de mutua

Eu acho que essa oportunidade da gente ter alunos dentro do hospital e das

pessoas que estao dentro do hospital vivenciarem esta experiencia com os

aluno, certamente e um crescimento para todos. Para os alunos para os



professores que estao lil dentro, quanta para os pacientes. Claro que com isso,

ao proprio fato de cada semestre trocarem essas pessoas e tu ter que te adaptar

a isso e tu tem que ter mais tolerancia, cada vez a equipe ter que receber esses

alunos, explicar. Essa capacidade de tolerancia maior de adaptar:;ao de

entender cada pessoa que chega. A gente acaba tendo que vivenciar situar:;oes

novas muito jreqiientemente. Com os pacientes, com os alunos, entao assim, 0

professor, os enfermeiros da unidade, a equipe fixa tem que ter um grau de

adaptar:;ao de flexibilidade muito grande e com isso a gente cresce, a gente

aprende, a gente se adapta melhor as mudanr:;asquando elas precisam ocorrer.

Entao para mim tu ter 0 campo de estagio tanto dentro de hospital escola, como

nao, como hospital privado, como hospital publico que nao seja hospital escola,

sempre a gente vai crescer. Eu acho que se tu sabe aproveitar essa

oportunidade, se as pessoas souberem aproveitar essa oportunidade todos vao

sair com crescimento, com aprendizado maior, com experiencias mais ricas.

(Enfermeiro 6)

Na medida que a gente convive com os alunos, com os estagiarios tu adquire

uma outra visao. Eu nao sei, ate certo ponto a gente incorpora muito aquilo que

a gente esta representando. Bom, eu sou enfermeira entao tenho visao de

enfermeira. Eu sou aluna, tenho visao de aluna. Entao essa mudanr:;ade visao

pode enriquecer muito. (Enfermeiro 9)

No final, a busca do conhecimento nao fica somente ao encargo do academico. Os

questionamentos sac infinitos e e importante estar preparado para eles. Assim os

professores e enfermeiros sentem a necessidade da atualizaC;ao e do aperfeic;oamento de

suas teorias e tecnicas. Desta forma a enfermagem psiquichrica evolui e todos saem

beneficiados.



existe convivencia neutra): eles aprendem e nos tambem; eles se alegram e nos

tambem; eles se frustram e nos tambem. Com os questionamentos e observac;oes

sempre surgem boas ideias. 0 trabalhar com alunos nos dil uma dimensao

unica: ver 0 reflexo de como atuamos sem intermediarios e nos obriga a uma

necessidade de atualizac;ao permanente que fora do ambiente de ensino nao e

tao sentida (com raras excec;oes). Acorda a nossa crttica em relac;ao a tudo e a

todos e, principalmente, a nos proprios. (Enfermeiro 10)

Tambem 0 que eu acho importante aqui na psiquiatria e, como e um hospital

escola, a gente tem academicos e os academicos fazem os enfermeiros sempre

ficarem estudando. Fazem questionamentos que a gente nao sabe. E eu acho

muito bom isso. Eu particularmente gosto de trabalhar com academicos. Tu

aprende com os academicos tambem. E tambem faz tu estudar mais. Porque

certamente vai haver questionamentos . A gente tende a se fechar no mundinho

da gente, acha que sabe tudo e nao e verdade. (Enfermeiro 3)

o tempo vai passando e cada vez mais eu vou me distanciando da epoca em que

eu era aluna. Eu vejo como e bom ter aqui esse campo de estagio, porque

tambem e uma forma de tu te reciclar, tambem eforma de ficar a par das coisas

diferentes. Isto te obriga a te envolver mais no processo. E certamente receber

um estagiario sempre e um aprendizado. De relac;ao, na parte teorica, na



A evoluyao da enfermagem psiquiatrica e clara. Antes 0 enfermeiro psiquiatrico era

simplesmente urn tecnico, que prestava urn cuidado nao cientifico ao paciente. Hoje ele

desempenha tambem urn papel terapeutico muito importante.

Junto com os demais membros da eqUlpe 0 enfermeiro opma e decide sobre 0

andamento do tratamento dos pacientes. Se tern subsidios para esta intervenyao e os outros

profissionais reconhecem nosso saber.

Mesmo com toda essa evoluyao a transmissao de conhecimentos ainda e muito falha.

Nao refiro-me ao nivel academico, enquanto aluna de urn curso de graduayao, mas no

contexto geral da enfermagem. A produyao de conhecimento e ampla. Os profissionais

criam, aperfeiyoam e implementam varios projetos, porem nao escrevem 0 que fazem.

Assim projetos inovadores, unicos, de grande importancia perdem-se nas entrelinhas do

tempo. Tomam-se tao infimos presos entre quatro paredes.



Acredito que e essencial fazer a historia, ser participante da sua construvao. Porem,

como outros poderao servir-se destes conhecimentos se nao os documentamos? Do que nos

adianta produzir algo que so nos veremos, so nos saberemos da sua existencia? Ha

dezesseis anos que ocorre dentro do Hospital de Clinicas urn atendimento de enfermagem

psiquiatrica de excelencia, sempre inovador e nao havia nada escrito ou publicado sobre

ISS0.

Com certeza 0 assunto nao se esgota aqui. Existem diversos outros aspectos a serem

abordados, pois, a ciencia basica e algo inacabado, sempre em fase de ampliavao e

retificavao.

Sobretudo 0 sentido da educavao, em nivel universitario, e de ser urn lugar onde,

acima de tudo, possam germinar propostas de transformavao da historia. E isto esta sendo

atingido.
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Dados de identifica<;:ao

Nome::

Periodo e setor que trabalhou ou desenvolveu atividade teorico-pratica no HCP A:

1) De acordo com a sua vivencia, como foi a evolw;ao da Enfermagem Psiquiatrica

no seu local de trabalho e/ou local onde desenvolve atividades te6rico-praticas

com academicos

2) Quais os eventos ou mudan<;:as acontecidas no seu local de trabalho e/ou no

panorama nacional que influenciaram de alguma forma a Enfermagem Psiquiatrica

ali exercida?

3) Como viu ou ve a utilizac;ao deste local como campo de estagio dos academicos de

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do SuI e esta proximidade

com 0 carater educacional da nossa profissao?



o presente estudo tern como objetivo realizar uma revisao hist6rica sobre a
enfermagem psiquiMrica no Hospital de Clinicas de Porto Alegre.

o estudo decorre da necessidade de realizar uma monografia, atividade pre-
requisito para a conc1usao do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande do SuI. As informa<;oes obtidas serao utilizadas para este trabalho academico,
podendo posteriormente serem publicados.

A coleta de dados sera feita por meio de uma entrevista que consiste de tres
questoes abertas que serao respondidas pelos entrevistados. A dura<;ao da entrevista
dependera do tempo de formulac;ao das respostas par parte do entrevistado.

A entrevista sera gravada para utilizac;ao neste trabalho. Apes a termino do trabalho
estes documentos (fitas) serao destruidos.

Os nomes dos entrevistados serao mantidos sob sigilo.

me ciente das informac;oes contidas aClma e autorizo a utiliza<;ao das informa<;oes

fornecidas.


