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Se eLessao famosos, sou Napoleao

Mais louco e quem me diz

E nao efeliz, nao e feliz

Eujuro que e melhor

Nao ser um normaL

Se eu posso pensar que Deus sou eu

Se eLes tem tres carros, eu posso voar

Se eLes rezam muito, eu jlL estou no ceu

Mais Louco e quem me diz

E nao efeliz, nao efeliz

Mais louco e quem me diz

E nao efeliz, nao efeliz

Se eu posso pensar que Deu."isou eu

Sim, sou muito louco

Nao vou me curar

JILnao sou 0 u-nicoque encontrou a PaZ

Mais louco e quem me diz

E nao efeliz

Eu soufeliz".

(Bajada do Louco - Ritta Leel Arnaldo Baptista)



1 INTRODU<;AO 08
2 OBJETIVOS 13

2.1ObjetivoGeral 13

2.1.1 Objettvos Especijicos 13

3 PROCESSODE ENFERMAGEM 14

3.1PerspectivaHistoriea 14

3.2Proeessode Enfermagemem Psiquiatria 25

4 PERCURSOMETODOLOGICO 27
4.1Eseolhado Metodo 27
4.2Localda Pesquisa 30

4.2.1 Contextua/izando 0 campo de estudo 30

4.3 Sujeitosdo Estudo 38

4.4Procedimentosde Coletade Dados 40
4.5AnalisedosDados 46

4.6QuestoesEticas 48

5 A CONSTRU<;AO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE 50
El'i'FERMAGEMNO HOSPITALPSIQrnATRICO SAOPEDRO
5.1Fase Exploratoria 50
5.2Os Seminarios 60

5.3Fase de Avalia~ao 90
6 REFLETINDOSOBRE0CONSTRuiDo 93

APENDICES 101

APENDICE A - "Convite para participar do trabalho de conclusao de curso: 102
Construindo a primeira etapa do processo de enfermagem no Hospital PsiquiMrico
Sao Pedro"
APENDICE B - Questiomirio de Coleta de Dados 105

APENDICE C - AvaJia~aodos Semimirios 107

APENDICE D - Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido 109

APENDlCE E - Modelo de Historico de Enfermagem das Unidades de Intemac;ao 111
do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro
APENDICE F - Hist6rico de Enfermagem das Unidades de Intemac;aodo Hospital 114
Psiquiatrico Sao Pedro



ANEXOS 117
ANEXO A - LEI N° 7.498, de 25 de junho de 1986 118

ANEXO B - Resolu~ao COFEN-272/2002 123
ANEXO C - Resoluyao 03.008, de 12 de junho de 2003 - Comite de Etica em 126
Pesquisa do HPSP



o curso de gradua~ao em Enfermagem instrumentaliza 0 academico a atuar

durante a pnitica profissional fundamentando e sistematizando suas atividades a partir do

Processo de Enfermagem. Este, por sua vez, permite ao profissional adequar sua assistencia a

cada paciente/cliente, de acordo com as necessidades que estes demonstrem, de forma a

possibilitar uma solultao de problemas que permita a aquisiltao do bem-estar bio-psico-social

destes sujeitos.

o Processo de Enfermagem, desta forma, vem a se constituir em urn instrumento

que norteia 0 fazer academico durante suas atividades curriculares e extracurriculares no

sistema de saude ao qual 0 aluno se propOe.

Durante a realiza~ao das Consultas de Enfermagem 0 aluno planeja suas a~Oesde

saude, implementa cuidados e avalia a eficacia dos mesmos, adequando a cada

paciente/cliente a terapeutica que melhor proponha resolutividade de suas queixas de saude.

Esta forma de altao educa 0 academico para a realizaltao do Processo de Enfermagem e, na

maioria das vezes, ocorre em Institui~Oesde Saude que possuem caracteristicas de Institui~Oes

Educativas, acostumadas a acolherem os academicos nas quais a filosofia de trabalho destas

condiz com a realidade ensinada em sala de aula.

Com isso 0 aluno implementa 0 Processo de Enfermagem e e oportunizado a

observar a implementa~o deste pelos profissionais de enfermagem responsaveis pelos

servi~os nestas institui~. 0 fazer academico, neste sentido, assemelha-se a pratica

profissional vigente nestas institui~oes de forma a facilitar a aquisi~ao deste conhecimento e

transforma-Io em uma constante nas atividades destes academicos enquanto futuros

profissionais enfermeiros.



Esta dinamica de aprendizado do Processo de Enfermagem, por sua vez, rompe-se

quando a Institui~ao de Saude que acolhe 0 academico nao preconiza esta filosofia de

trabalho. Quando se depara com realidades diversas das adquiridas durante 0 curso de

grad~ao, 0 aluno contesta e questiona a nao implementa~ao do Processo de Enfermagem.

A partir da contesta~ao da nao utiliza~ao desta pratica, na Institui~o de Saude na

qual 0 academico se insere, 0 aluno parte para sensibilizar 0 profissional de saude -

enfermeiro - para a implementa~ao do Processo de Enfermagem enquanto norteador da sua

atua~ao profissional.

Esta experiencia ocorreu durante esmgio de enfermagem no Hospital Psiquiatrico

Sao Pedro e se transformou na motiva~aopara esta investiga~ao.

o Hospital Psiquiatrico Sao Pedro se caracteriza por ser uma Institui~o

Hospitalar historica para a sociedade rio-grandense. Possui caracteristicas proprias de uma

institui~ao publica, que presta assistencia a sujeitos em sofrimento psiquico. Sua assistencia

de enfermagem - a partir das observa~Oesenquanto estagiaria - preconiza 0 cuidado imediato

ao paciente/cliente, sem que as etapas sisematizadas do Processo de Enfermagem norteiem

seu trabalho.

A partir das vivencias enquanto estagiaria, foi possivel perceber que 0 fazer de

enfermagem nesta institui~ao da-se atraves dos cuidados diretos ao paciente/cliente e seus

familiares - atividades assistenciais - e, principalmente, pela supervisao da equipe de

auxiliares de enfermagem e pela manuten~ao de recursos materiais e fisicos necessanos a

assistencia - atividades administrativas. Nesta visao, 0 planejamento da assistencia e a

implementa~ao dos cuidados de enfermagem ocorrem, na maioria das vezes, a partir das

orien~Oes oriundas da equipe medica prescritas por estes profissionais.

Rossi e Casagrande (2001, p. 41), na busca de construir a historia do processo de

enfermagem, afirmam que as a~Oesde enfermagem na decada de 50, observadas na realidade



pnitica destes profissionais, "sao fundamentadas em urn saber empirico e em regras tecnicas

realidade, passados meio seculo, apresenta-se enraizada no fazer de muitos profissionais



sujeitos ao seu problema psiquico significa pre-determinar uma assistencia sem considerar as

possibilidades criativas destes sujeitos e seus familiares. Significa, com isso, afirmar que estes

sujeitos podem ser educados a buscarem altemativas viaveis de cuidado, que respondam as

suas necessidades bio-psico-sociais e reflitam na satisfa~ao dos seres cuidados. Humanizar 0

atendimento a este paciente e sua familia significa respeitar os seus limites e orientar

altemativas de cuidado.

A partir deste estudo pretende-se que o(a) enfermeiro{a) seja promotor{a) de urn

cuidado reabilitador, sistematizado e individualizado ao paciente e familiares de portadores de

sofrimento psiquico, de forma a assisti-Ios em seu momento de interna~ao psiquiatric~

atraves de a~Oesfundamentadas.

o prop6sito desta investiga~ao situa-se na formula~ao de urn instrumento de

anamnese, exame fisico e do estado mental que a posteriori permita ao enfermeiro{a) a

identifica~ao de diagnOsticos de enfermagem e possibilite a prescri~ao de cuidados de

enfermagem. Trata-se da constru~ao da primeira etapa do Processo de Enfermagem, a fim de

nortear a pratica profissional, hem como encaminhar as demais etapas do Processo de

Enfermagem.

Neste sentido delineia-se como tema de pesquisa: A Constru~ao da Primeira

Etapa do Processo de Enfermagem em Psiquiatria. Para tanto, saG inquieta~oes da

pesquisadora: como construir a primeira etapa do Processo de Enfermagem Psiquiatrica no

Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, a partir da sensibiliza~ao dos profissionais envolvidos e da

relevancia de planejar 0 cuidado ao paciente/cliente e familiares?

Desta form~ "Construindo a Primeira Etapa do Processo de Enfermagem no

Hospital Psiquiatrico Silo Pedro" vem a se constituir em urna altemativa de melhorar 0

atendimento ao paciente/cliente, ao passo que constr6i urn corpo de conhecimentos junto aos



profissionais de enfermagem a partir da mudanya de atitude destes sujeitos, promovendo urna

maior identidade profissional ao enfermeiro.

Esta investigayao justifica-se a partir da relevancia deste estudo para a

enfermagem, pois se constitui na possibilidade de desenvolver mudanyas comportamentais no

fazer dos profissionais enfermeiros que atuam no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro.

A partir da realizayao dos seminarios se espera que a sensibilizayao destes

profissionais se expresse na forma com a qual estes oferecem assistencia de enfermagem,

partindo da construyao do instrumento de coleta de dados clinicos e psiquiatricos,

apropriando-se deste e reproduzindo-o em suas praticas diarias.

Neste sentido, este estudo se mostra relevante com base nas construyOes que

envolvem 0 aprendizado coletivo, entre a pesquisadora e os sujeitos do estudo. Desta forma, a

pesquisa-ayao permite ao grupo urn crescimento individual e coletivo, no sentido de oferecer

subsidios para as questoes que iraQ emergir, a partir da Mica do trabalhador de enfermagem,

contestadas pela visao academica da pesquisadora.

Esta diversidade de formayao permite ao grupo uma construyao critica e reflexiva,

baseada em experiencias diversas, objetivando somar ao senso comum a construyao cientifica.

Parte da necessidade de subsidios te6ricos para a fundamentayao do grupo, e, de posse destes,

permite a discussao em prol do Processo de Enfermagem como uma pratica que permite ao

enfermeiro adquirir identidade profissional, enquanto participa da equipe multidisciplinar, e

desenvolver um cuidado humanizado, fundamentado te6rico e sistematicamente.



./ Identificar 0 perfil dos participantes e suas conce~Oes acerca do Processo de

Enfermagem .

./ Promover 0 debate acerca do Processo de Enfermagem entre os participantes

do estudo .

./ Construir urn instrumento que se constitua em urn roteiro de coleta de dados

norteador do Processo de Enfermagem.



Estas publica~ refletem uma preocu~o com 0 estabelecimento dos
cuidados de enfermagem a serem executados com base no diagnostico
medico. A individ~o do cuidadoao pacientenao parecese constituir,



neste periodo, em urna preocupa~o, mas fica clara a necessidade do
estabelecimento de urna nonnatiza~o do cuidado. (ROSSI e
CASAGRANDE, 2001, p. 42, grifos meus).

o plano de cuidados passou a ser operacionaliz.adomais amplamente pelos
enfermeiros. Inicialmente, entretanto, ele foi usado como local para os
registros de enfermagem, de ordem funcional, e foi definido como urn
relat6rio elaborado pelo enfermeiro, com os objetivos de comunicar aos
elementos da equipe informa~es sobre os pacientes e dar continuidade aos
cuidados dos mesmos. (cruCA, 1972 apud ROSSI e CASAGRANDE,
2001, p. 44).

No Brasil, Bittencourt et al (1966 apud ROSSI e CASAGRANDE, 2001, p. 44),

A implementa~ao de urn plano de assistencia de enfermagem surge a partir dos

estudos de casos e dos pIanos de cuidado. A base para as ~oes de enfermagem, neste sentido,



Entretanto. na realidade. ° que se observa e que as a~s sao fundamentadas
em urn saber empirico e em regras tecmcas estabelecidas com base em
orien~ e det~Oes feitas pel0 medico ou legitimadas pela tradi~ao.
o desenvolvimento dessas atividades obedece a urna organiza¢o com base
na execu~ao de tarefas. (ROSSI e CASAGRANDE, 2001, p. 45).



Os pIanos de cuidados foram sendo aperfei~oados e passaram a ser
concebidos nao mais como urn plano de a~Oes isoladas, mas como urn
conjunto de etapas que deveriam guiar a pratica de enfermagem, e que, ao
mesmo tempo, estariam explicados nurna estrutura conceitual. (SOUZA,
1981 apudROSSI e CASAGRANDE, 2001, p. 46).

o processo de enfermagem passou entao a ser empregado como marco
te6rico para a pratica de enfermagem. A American Nurses' Association usou
o processo de enfermagem como mn guia no desenvolvimento de padrOes
para a pratica de enfermagem, nos Estados Unidos. (IYER et ai, 1986;
KENNEY, 1990 apudROSSI e CASAGRANDE, 2001, p. 46).



Corrobora para a aplicayao do Processo de Enfermagem difundir -se no meio

profissional a preocupayao destes na aquisiyao da identidade profissional, da identificayao de

conceitos e pressupostos de enfermagem a partir da formulayao de urn corpo de

conhecimentos atraves das Teorias de Enfermagem. (HORTA, 1979~GEORGE, 2000).

No Brasil, na decada de 70, a metodologia do Processo de Enfermagem e ensinada

nas escolas de enfermagem "tendo por base a Contribui9aO para uma teoria de enfermagem,

de Wanda de Aguiar Horta", segundo Rossi e Casagrande (2001, p. 47).

A taxonomia de diagnostic os proposta pela North American Nursing Diagnoses

Association (NANDA) passa a ser implementada no Processo de Enfermagem a partir de

meados da decada de 80. (ROSSI e CASAGRANDE, 2001, p. 47).

Uma maior atenyao ao Processo de Enfermagem passa a ser exercida a partir da

Lei do exercicio Profissional de Enfermagem (ANEXO A) - LEI N° 7.498, de 25 de junho de

1986 - que atribui como atividade privativa do enfermeiro a "prescriyao da assistencia de

enfermagem". (BRASIL, 1986).

A decada de 80 concentra urna parcela significativa de relatos de experiencia de

implementayao do Processo de Enfermagem como metodologia de assistencia nas instituiyOes

no Brasil. Destaca-se no final dos anos 80 uma maior enfase nos estudos sobre diagnosticos

de enfermagem, enfocando 0 processo de raciocinio diagnostico. (ROSSI e CASAGRANDE,

2001, p. 47).

Diversas sao as construyoes e conceituayOes propostas ao Processo de

Enfermagem, sendo necessario aprofundar tais enfoques, de forma a nortear e referenciar

"Construindo a Primeira Etapa do Processo de Enfermagem no Hospital psiquiatrico sao

Pedro".

A partir da Resoluyao COFEN-272/2002 (ANEXO B), define-se como atividades

privativas do enfermeiro, entre elas a Sistematizayao da Assistencia de Enfermagem (SAB),



enfermagem; prescri~ao da assistencia de enfermagem; evolu~ao da assistencia de

enfermagem e relatorio de enfermagem. (BRASIL,2002). Neste sentido, tal resolu~ao

., Sistematiza~ da Assistencia de Enfermagem - SAE, sendo
atividade privativa do enfenneiro, utiliza metodo e estrategia de
trabalho cientifico para a identifi~o das si~s de
saudeldoen~ subsidiando a~Oes de assistencia de Enfennagem
que possam contribuir para a prom~ao, preven~o, recuper~ao e
reabilita~o da saude do individuo, familia e comunidade .

., A institucion~ao da SAE como pnitica de urn processo de
trabalho adequado as necessidades da comunidade e como modelo
assistencial a ser aplicado em todas as areas de assistencia at
saude pelo enfenneiro .

., A implemen~o da SAE constitui, efetivamente, melhora n3

qualidade da Assistencia de Enfermagem .
., A implemen~ da Sistem~ da Assistencia de Enfermagem

- SAE - deve ocorrer em toda insti~o da saud~ publica e
privada. (BRASIL, 2002, grifos meus).



Diagn6stico de
entermagem

Famflia

Comunidade

Plano
asslstencial

Plano de culdados au
•• prescri~o de enfermagem

Fig. 1- Processo de Enfermagem. (Fonte: HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de
Enfermagem. Sao Paulo: EPU, 1979, p. 35).



./ Hist6rico de enfermagem: roteiro sistematizado para 0 levantamento
de dados (significativos para a(o) enfermeira(o)) do ser humano que
tomam possivel a identifica<;ao de seus problemas .

./ Diagn6stico de enfermagem: a identifi~ das necessidades do set"
humano que precisa de atendimento e a determina9iio pela
enfermeira do grau de dependencia deste atendimento em natureza e
em extensao .

./ Plano assistencial: a determina9iio global da assistencia de
enfermagem que 0 ser humano deve receber diante do diagn6stico
estabelecido .

./ Plano de cuidados ou prescripio de enfermagem: implementa~o do
plano assistencial pelo roteiro diario (ou periodo aprazado) que
coordena a a'/io da equipe de enfermagem na execu'/io dos cuidados
adequados ao atendimento das necessidades basicas e especificas do
serhumano .

./ Evolu9iio de enftrmagem: relato diario (ou aprazado) das mudan93S
sucessivas que ocorrem no ser humano, enquanto estiver sob
assistencia profissional. Pela evolu~ao e possivel avaliar a resposta
do ser humano a assistencia de enfermagem implementada

./ Progn6stico de enftrmagem: estimativa da capacidade do ser
humano em atender suas necessidades basicas alteradas ap6s a
implementa'/io do plano assistencial e a luz dos dados fomecidos
pela evolu'/io de enfermagem.

( ...) os seres humanos sao holisticos, ou seja, 0 todo da pessoa e maior do
que a soma de suas partes; 0 atendimento a saude, por isso, dirigido apenas
ao corpo ou a mente tende a ser, em Ultima analise, ineficiente e, 0 que e
pior, perigoso.



./ Hist6rieo: primeira fase, objetiva coletar inform~Oes referentes ao
c1iente, familia ou comunidade, com 0 prop6sito de identificar as
necessidades, problemas, preocupa¢es ou re~Oes humanas. Coleta
dados de forma sistematica, utilizando-se de entrevista, exame
fisico, resultados laboratoriais, entre outros.



./ Diagnostico: parte da analise e interpreta~o dos dados coletados do
hist6rico, onde sa<>tiradas conclusOese comunicados os problemas
do cliente. Constitui-se em fundamento para a r~o do plano de
cuidados.

./ Planejamento: constitui-se no desenvolvimento de estrategias para
prevenir, minimizar ou corrigir os problemas identificados a partir
dos problemas diagnosticados. Estabelece prioridades e registra de
forma organizada as interven\lOesde enfermagem.

./ Implementa~{io: desenvolve-se a partir das ~ necessanas it
consecu~o dos resultados, envolve a comuni~o do plano de
cuidados para que as interven~Oessejam executadas, pelo cliente,
sua familia ou por alguem da equipe de sande. Inclui 0 registro do
atendimento ao cliente, como urn instrumento a ser usado na
avalia~o da eficciciado plano proposto.

./ Avalia9{io: detennina 0 quanta as metas foram alcan~, avalia 0

progresso do cliente e, se necessario, institui medidas corretivas
revisando 0 plano de cuidados de enfermagem.

--; In'\-csug .•:n,::it'

Diagno~[, •...•

PI..lI1<.,;J<Jllll",:r:t..J

Itnp"-:fu'-.:nt •.t ••••.•1ll

A\aiI.:J.t;Ji...'

Fig. 2 - Processo de Enfermagem. (Fonte: ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplica~o do
Processo de Enfennagem: urn guia passo a passo. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000, p. 35).



A Figura 2 representa urn sistema inter-relacionado, atraves da sobreposi~ao das

figuras, onde cada etapa depende da que a precede. A etapa de avalia~ao permeia todo 0

sistema, ou seja, depende da reali~ao das etapas anteriores. 0 significado da dupla seta que

envolve avalia~ao e implementa~ao e justificado por ambos se tratarem de processos

permanentes e de fases. (ALFARO-LEFEVRE,2000, p. 35).

Quando Alfaro-LeFevre (2000, p. 30), denomina "investiga~ao" a primeira etapa

do Processo de Enfermagem, atribuindo a esta 0 mesmo significado do "hist6rico" utilizado

por Horta (1979) e Iyer (1993), ou seja, considera investiga~ao a "coleta e exame da

informa~ao sobre a situa~ao de saude, procurando evidencias de funcionamento anormal ou

de fatores de risco que possam contribuir para os problemas de saude". Neste sentido a

primeira etapa do Processo de Enfermagem mantem 0 seu caniter investigativo, coletor de

dados e analisador de problemas.

Baseado na evolu~ao hist6rica do Processo de Enfermagem, nas constru~Oesque

permitiram seu desenvolvimento, fundamenta-se a necessidade destes referencias para

possibilitar a constru~ao do Processo de Enfermagem sistematizado no Hospital Psiquiatrico

SaoPedro.

Para tanto, define-se como pre-requisito a implementa~ao do Processo de

Enfermagem nesta Institui~ao, a constru~ao de urn roteiro que norteie esta pratica, a fim de

sistematizar a coleta de dados de enfermagem. Neste sentido, esta pesquisa se propOe a

contribuir para a Constru~ao da Primeira Etapa do Processo de Enfermagem no Hospital

Psiquiatrico Sao Pedro, instrumentalizando, te6rica e metodologicamente, os atores

envolvidos e despertando nestes 0 interesse pela Sistematiza~ao da Assistencia de

Enfermagem.



estagiaria em uma Unidade de Intema~ao do Hospital Psiquicitrico Sao Pedro, Taylor (1992)

Muitas vezes, a mesma enfermeira que sistematicamente planeja,
implementa e avalia 0 atendimento para os doentes mentais baseia-se em urn
julgamento momentaneo, intuitivo para fazer 0 atendimento aos doentes
mentais. (TAYLOR, 1992, p. 100).

pessoais, a identifica~ao das necessidades hwnanas bilsicas afetadas, 0 estabelecimento do



grau dependencia e 0 estabelecimento de formas de intervenvao de enfermagem adequadas a

cada situavao. Para tanto utiliza 0 "diagnostico de enfennagem" como instrumento para

planejar a assistencia. Tal manual nao aprofunda as questoes relativas ao Processo de

Enfermagem, tratando a Fase de Diagnostico de Enfermagem de forma isolada deste contexto.

Ao termino do manual ocorre urna referencia a "Avaliavao de Enfermagem a Portadores de

Sofrimento Psiquico" a qual, resurnidamente, contempla a avaliavao de enfermagem e 0 plano

de intervenvao. Trata-se, portanto, de urn manual que orienta 0 uso do Diagnostico de

Enfermagem, nao 0 contextualizando no Processo de Enfennagem.

Ao partir da busca bibliografica realizada, conclui-se que poucos sac os estudos

que implementaram 0 processo de enfennagem em intemavOes psiquiatricas, fazendo com



Trata-se de urn estudo qualitativo, exploratorio e descritivo, que parte da

experiencia enquanto estagiaria de enfermagem no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro. A etapa

inicial da-se da explorayao do campo de estudo, a partir da sensibilizayao do(a) enfermeiro(a)

a partir da proposta de cons~ao conjunta do instrumento de coleta de dados de enfermagem.

Segundo Benoliel, 0 estudo qualitativo se caracteriza pelos "modos de inquisiy3.0

sistematica, preocupados com a compreensao dos seres humanos e da natureza de suas

transayOes consigo mesmos e com os arredores". (BENOLIEL, 1984, p.3 apud POUT, 1984,

p.269).

o foco essencial do estudo descritivo reside no interesse de conhecer a

comunidade e sens trayos caracteristicos, desta forma 0 pesquisador nao se distancia da

realidade em que atua, ao contrario emerge nos fenomenos aos quais deseja captar os

significados. (TRIVlNOS, 1987, p. 121.)

Quando se descreve urn fenomeno emprega-se a ele significados que 0 ambiente

lhe permite - contextualizados - produtos estes de uma visao subjetiva captados atraves nao

apenas da aparencia dos fenomenos, mas tambem de sua essencia. (TRIVINOS, 1987, p. 128)

Neste sentido, pretende descrever fatos e fenomenos de determinada realidade.

Possui carater exploratorio, 0 que possibilita conhecer 0 campo e os sujeitos do estudo. Desta

forma permite a observa~ao e descri~ao do fazer do profissional enfermeiro.



Urn tipo de pesquisa social com base empirica que e concebida e realizada
em estreita associa¢o com urna a¢o ou com a resolu¢o de urn problema
coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situa¢o ou do problema estao envolvidos de modo cooperativo ou
participativo. (THIOLLENT, 2003, p. 14).



a) h3 wna ampla e explicita int~ entre pesquisadores e pessoas
implicadasna situa¢o investiga~

b) desta intera¢o resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem
pesquisadose das solu~ a serem encaminhadassob forma de a~o
concreta;

c) 0 objeto da investig~o nao e constituidopelas pessoas e sim pela
si~ social e pelos problemasde diferentesnaturezasencontrados
nestasitua~ao;

d) 0 objetivo da pesquisa-~ consisteem resolver ou, pelo menos, em
esclareceros problemasda situa~ observada;

e) ha. durante0 processo,urn acompanhamentodas decis5es,das a¢es e
de todaa atividadeintencionaldosatoresda situa~o;

t) a pesquisa nao se limita a uma forma de ~o (risco de ativismo):
pretende-se aumentar 0 conhecimento dos pesquisadores e 0

conhecimento ou 0 "mvel de consciencia" das pessoas e grupos
considerados.



enfermagem da Institui~ao - quatro (dois R1 e dois R/) - e tambem aos estagiarios de

projeto de pesquisa encaminhado ao Comite de Etica em Pesquisa desta Institui~ao, conforme

IOS termos RJ e R2, referem-se, respectivamente, ao primeiro e segundo ano do Programa de Residencia
Integrada em Saude Mental Coletiva da Escola de SaMe PUblica do Rio Grande do Sui.



[...] its 11, fui com a Baronesa e 0 Presidente ao Hospicio dos Alienados,
ohra caridosa quanto e possive~ tirando 70 e tantos infelizes de cadeias,
onde tWO podem se t1B.opiorar. Pareceu-me hem entendido, hem dirigido e
sera imenso, pois 0 que esta construido e a quarta parte e ja e muito grande.

[...] 0 alienado e urn doonte e nao urn criminoso, e por isso mais digno de
simpatia e companio, e tirando-o do carcere em que jazia, levou-o ao asilo,
onde 0 deserdado da razao vai encontrar em vez do carcereiro - 0 medico,
em vez do guarda - 0 enfermeiro, e onde a brandura e a resigna~io sio
deveres, assirn como 0 rigor e 0 castigo sao crimes. (grifos mens).



o Hospicio de Alienados no Rio Grande do SuI, termo utilizado por Waidi e

definido por LisbOa,vem a se constituir em urn espa~o que determina e coordena a supressao

dos direitos dos cidadaos que sofrem de transtomos psiquicos, a fim de os resguardar da

sociedade, neste sentido justificam a existencia de tal institui¢o. Porem, neste entendimento a

prot~ao da-se aos individuos que coabitam a sociedade, ao livrarem-se dos sujeitos que

sofrem psiquicamente. Durante muitos anos esta conce~ao provocou a institucionaliza~ao de

infuneros sujeitos que se destituiram de suas subjetividades e constituiram a popul~ao

estigmatizada como loucos.

o processo de desinstitucionaliza~ao - a Reforma Psiquilitrica - parte de urna

iniciativa italiana, onde em 1979, em Trieste, urna lei deu 0 passo inicial para 0 fim dos

Em 14 de novembro de 1990, na Venezuela, na Ultima sessao de trabalho da

Conferencia Regional para a Reestrutura~ao da Assistencia Psiquilitrica dentro dos Sistemas

Locais de Saude (SILOS), os congressistas aprovam a Declaras:ao de Caracas, a qual repudia

a assistencia psiquiatrica convencional, por nao permitir 0 alcance dos objetivos da aten~ao

primaria, descentralizada, integral, continua e preventiva, tendo em vista que isola 0 doente de

direitos hurnanos e civis dos doentes. Esta considera a Aten~ao Primaria de SaUdecomo uma

estraregia adotada pela Organi~ao Mundial de Saude e pela Organi~ao Panamericana de

Saude, para 0 alcance da meta de Saude Para Todos no Ano 2000, sendo que esta se da pelos

SILOS de forma descentralizada, participativa e preventiva, e que a estes principios devam

adaptar-se os programas de Saude Mental e Psiquiatria- Neste sentido, declara-se a

reestrutur~ao da assistencia psiquiatrica atraves da prom~ao de modelos altemativos,

centrados na comunidade e dentro de suas redes sociais, que esta reestruturafYaoda assistencia

psiquiatrica parte da revisao critica do papel hegemonico e centralizador assumido pelo



Lei 9.716, de 7 de agosto de 1992, dispOe sobre a Reforma Psiquiatrica no
Rio Grande do SuI, determina a substitui~ progressiva dos leitos nos
hospitais psiquiatricos por rede de atenyao integral em sailde mental,
determina regras de prot~ aos que padecem de sofrimento psiquico,
especialmente quanto as internay5es psiquiatricas compulsorias e da outras
providencias. (BRASIL, 2002, p. 47).

Aos pacientes asilares, assim entendidos aqueles que perderam 0 vinculo
com a sociedade familiar, e que se encontram ao desamparo e dependendo
do Estado para a sua manuten~, este providenciara a aten~ integral,
devendo sempre que possivel integra-Ios it sociedade atraves de politicas
comuns com a comunidade de sua proveniencia. (BRASIL, 2002, p. 50).



mental no Rio Grande do SuI. Pautou-se em urn modelo hospitalocentrico e excludente, cujos

portOes segregavam urna parcel a marginalizada da popula~ao ri~grandense.

Cecchini [198-?] ao relatar suas experiencias como a segunda enfermeira padrao

do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, na epoca dirigido por freiras, afirma que "0 hospital

chegou a suportar urna popula~ao de mais de 5.000 doentes".

Atualmente, 0 Hospital Psiquiatrico Sao Pedro possui aproximadamente 540

moradores. Sua capacidade de intema~ de agudos aproxima-se de 120 vagas, em que cada

unidade de intem~o oferece, em media, 30 vagas - nas Unidades Mario Martins Masculina,

Mario Martins Feminina e Jose de Barros Falcao - e 10 vagas cada no Centro de Aten~ao

Psicossocial Unidade Adolescentes e Unidade Infantii. Estas unidades trabalham com urn

excedente de leitos, 0 que define uma maior capacidade de intem~oes.

Ao todo SaG 19 unidades, destas 14 de moradia, 4 de intem~ao e 1 enfermaria.

Ainda fazem parte do hospital 0 Servi~ de Admissao e Triagem e 0 Ambulatorio. Suas

caracteristicas foram colhidas atraves de pesquisa direta, no dia 24/07/03.

Sao unidades de moradia:

~ Unidade Anna Freud - feminina, com 32 pacientes;

~ Unidade Ana Neri - mista, com 31 pacientes;

~ Unidade Rleurer - mista, com 33 pacientes;

~ Unidade Celestino Prunes - feminina, com 38 pacientes;

~ Unidade Esquirol - feminina, com 32 pacientes;

~ Unidade Philippe Pinel - masculina, com 25 pacientes;

~ Unidade Juliano Moreira - mista, com 34 pacientes;

~ Unidade Luiz Ciulla - mista, com 32 pacientes;

~ Unidade Madre Matilde - feminina, com 45 pacientes;

~ Unidade MissOes - masculina, com 36 pacientes;



'" Unidade Moises Roithmann - masculina, com 29 pacientes;

'" Unidade Morel - masculina, com 31 pacientes;

'" Unidade Sao Jose - feminina, com 35 pacientes;

'" Instituto Dom Bosco - mista, com 98 pacientes. Localiza-se no municipio

de Viamao.

Sao unidades de intema~ao:

'" Unidade Mario Martins Masculina - aproximadamente 30 vagas;

'" Unidade Mario Martins Feminina - aproximadamente 30 vagas;

'" Unidade Jose de Barros Falcao - aproximadamente 30 vagas;

'" Unidade Infanto-juvenil (CAPS) - aproximadamente 10 vagas na infantil e

10 vagas nos adolescentes.

A Enfermaria Dr. Scangarelli, conhecida pelo nome de Enfermaria Clinica

Central, opera com a disposi~ao de 12 leitos.

Com 0 processo de refonna psiquiatrica 0 Hospital Psiquiatrico Sao Pedro

orgamzou uma altemativa de desinstitucionali~ao de seus moradores. Neste sentido,

transferiram-se os pacientes, cujo grau de independencia permitiam 0 auto-cuidado, para as

moradias altemativas - uma Casa de Passagem e urn Apartamento de Passagem - e destas

para as casas construidas para abrigar 0 "Projeto Morada". Ao todo foram transferidos 30

moradores, conforme dados obtidos por pesquisa direta na Institui~ao, os quais hoje se

integram a sociedade.

Alves e Malavolta (2002, p. 157), relatam 0 redimensionamento do imico hospital

psiquiatrico publico do Estado, a partir de processo de "reabilita~ao psicossocial,

desinstitucionali~ao e reinser~ao social de seus moradores", para os quais destaca 0 Projeto

Morada Sao Pedro:



Este propOe a construyao de 36 ServiftQs Residenciais Terapeuticos a partir
da regularizayao fundiaria de duas areas invadidas do Hospital Psiquiatrico
Sao Pedro conhecidas como Vila Sao Pedro e Vila Salvador Fran<;a que
somadas abrigam 450 familias. (ALYES; MALAVOLTA, 2002, p. 157).

A construyao deste mundo tendo em vista a interayao de sujeitos que
possuem em seus corpos hist6rias de vida tao distinta e ao mesmo tempo 100
parecidas, pelo menos no que se refere aos processos de exclusao e
estigmatizayao, somente podera ser 'sentidalobservadalvivida' a partir do
estabelecimento de uma relayao de 'vizinhan<;a' entre os mesmos, com todos
os atritos e solidariedade que lhe sao inerentes, isto e, na realidade da vida
cotidiana. (ALVES; MALAVOLTA, 2002, p. 158).

o projeto visa a desconstruyao do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro (HPSP),
integrando as areas de saude, educayao, habit~ao, trabalho, justi~a, cultura,
meio ambiente, obras e planejamento, tanto instfulcias govemamentais como
nao govemamentais, incluindo controle social. (MONTElRO, 2002, p. 133).



o estagio no HPSP, pennitiu vislumbrar 0 fazer da enfermagem dentro de
uma equipe multiprofissional, participando destas atividades inicialmente
como observadora, em seguida sendo diretamente supervisionada, e, por
ultimo, adquirindo autonomia sobre a presta¢o do cuidado.



equipe multiprofissional. Trata-se de uma alternativa na assistencia em psiquiatria e saude

mental, que objetiva trabalhar potencialidades, desenvolvendo-as, sem privar 0 uswirio do

convivio social em que este se insere. Tambem acontecem grupos de pais, a fim de que estes

dividam suas problematicas, buscando-se solu<;oes conjuntas.

Foram sujeitos deste estudo:

(1) O(s) profissional(is) de enfermagem que prestam assistencia nas Unidades de

InteI'lYl¢o do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro.

Optou-se por esta popula<;ao de profissionais devido ao fato de nestas unidades 0

Processo de Enfermagem nao ter sido implementado, alem das caracteristicas da assistencia

de enfermagem proposta nas unidades de interna<;ao.

As Unidades de Intema<;ao do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro referem-se as

Unidades: Mario Martins Masculina (MMM), Mario Martins Feminina (MMF), Jose de

Barros Falcao (JBF) e Centro de Aten~ao Psicossocial (CAPS). Alem destas 0 hospital ainda

possui: Unidades de Moradia, Enfermaria Clinica Central e Servi~o de Admissao e Triagem.

Este estudo nao excluiu a participa<;ao dos demais enfermeiros da Institui~o que,

por ventura, viessem a contribuir na formula<;ao do objeto de estudo, hem como a participa<;ao

de residentes de enfermagem e estagiarios que atuam nestas unidades.

Os sujeitos foram captados conforme a disponibilidade em participar da pesquisa,

sendo, para tanto, identificada a totalidade de enfermeiros(as) que nestas unidades atuam e a

estes formalizado 0 convite de participa<;ao nos quatro seminarios que foram realizados.



Ficou a cargo da pesquisadora identificar estes sujeitos e convida-Ios a participar

do estudo. Esta tarefa foi executada com certa facilidade, tendo em vista 0 vinculo da

pesquisadora com os sujeitos da pesquisa, devido ao periodo em que esta realiza estagio no

HPSP, ja tendo estagiado na Unidade Jose de Barros Falcao, Serviyo de Admissao e Triagem

- local facilitador da interayaO entre enfermeiro e estagiario, devido ao fato do SAT dividir 0

amhiente fisico em que se insere 0 Plantao de Enfermagem, hem como da dinamica de

trabalho dos plantonistas - e, atualmente, no Centro de Atenyao Psicossocial.

Neste sentido, ap6s a aprovayao do projeto de pesquisa no Comite de Etica em

Pesquisa do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, conforme Resoluyao nfunero 03.008, de 12 de

junho de 2003, (ANEXO C), respeitando os tramites legais de pesquisa, fora encaminhado

aos sujeitos urn "Convite para participar do trabalho de conclusiio de curso: Construindo a

primeira etapa do processo de enfermagem no Hospital Psiquiatrico sao Pedro"

(APENDICE A), entregue ern maos pela pesquisadora aos enfermeiros responsaveis pelas

unidades de intemayaO Mario Martins Masculina (MMM), Mario Martins Feminina (MMF),

Jose de Barros Falcao (JBF) e Centro de Atenyao Psicossocial (CAPS), hem como ao Serviyo

de Adrnissao e Triagem (SAT). Objetivando indiretamente convidar aos demais enfermeiros

da Instituiyao foram encaminhados convites a sala do Plantao de Enfermagem, ao

Departamento de Ensino e Pesquisa e a Coordenayao de Enfermagem.

Os residentes de enfermagem, hem como a supervisao destes, foram solicitados a

participarem da pesquisa a partir de convites individuais entregues em maos aos residentes do

primeiro ano da Escola de Saude Publica - Residencia Integrada em Saude Mental Coletiva -

e encaminhado por estes aos residentes do segundo ano e sua supervisora.

Da mesma forma a pesquisadora entregou convites em maos aos academicos de

enfermagem, que tamoom se dispusessem a participar da pesquisa.



ua ro - ISn UI~O os pa IClpan es nos semmanos.

I
II

TOTAL DE 12 PARTICIPANTES ASSlM DISTRIBuIDOS ISEMINA.RfOS

I Enfermeiros II Residentes /I Estagiarios II Total I
lSEMINA.RIO II 4 II 0 II 3 II 7 I
II SEMINARIO II 3 II 1 II 4 \I 8 I
m SEMlNARIO II 4 II 2 II "> II 9 I-'
IV SEMlNARIO II 3 II 0 II 5 II 8 I

Base: 12 participantes
Fonte: Pesquisa <lireta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

[...] a pesquisa-a~o nao e considerada como metodologia Trata-se de urn
metodo, ou de uma estrategia de pesquisa agregando vanos metodos ou
tecnicas de pesquisa social, com os quais se estabelece urna estrutura
coletiva, participativa e ativa ao myel da capt~o de inform~o.



Realiza~ao de quatro semimirios - os semimirios visam a constru~ao coletiva

do objeto de estudo, a partir: (1) da apresenta~ao do projeto e aceite de

particip~ao dos sujeitos, (2) do estudo das Etapas do Processo de

Enfermagem, (3) da apresenta~o de roteiros de coleta de dados e (4) da

constru~ao do instrumento de coleta de dados. Estes foram gravados e as fitas

transcritas para analise.

Neste sentido, para Thiollent (2003, p. 26) "0 papel da metodologia consiste

tambem no controle detalhado de cada tecnica auxiliar utilizada na pesquisa".

Como tecnicas auxiliares utilizou-se:

Questionario de Coleta de Dados (APENDICE B) - 0 questionario visa coletar

informa~Oes referentes ao perfil dos sujeitos do estudo, hem como suas

perce~Oes quanto ao Processo de Enfermagem.

Anota~Oes em diano de campo que permitiram sinalizar as manifesta~Oes

expressas pelos sujeitos.

Questionario de Avalia~ao dos Seminarios (APENDICE C).

De acordo com os aspectos pniticos da conce~ao e organiza~aoda pesquisa-a~ao,

proposta por Thiollent (2003, p. 47), planejou-se urn roteiro que norteasse as etapas de coleta

de dados e encaminhasse ao desenvolvimento do objeto de estudo - a constru~ao do

instrumento de coleta de dados de enfermagem. A flexibilidade do planejamento e legitimada

pelo metodo escolhido, que permite uma constru~ao coletiva em prol do objeto da pesquisa.

Como primeira etapa surge a "fase exploratoria", que segundo Thiollent (2003, p.

48) consiste em urn primeiro levantamento da situ~ao, a partir da descoberta do campo de

pesquisa e de seus interessados a qual nao possui uma forma precisa de acontecer, devido as



hip6teses que permitam identificar avoes que advenham da pesquisa. Parte, inicialmente, da



assistencia na instituivao e parte para sensibiliza-los em relavao a utilizavao do Processo de

o primeiro questiomirio (APENDICE B), aplicado no I Semimirio, consiste num

o instrumento de avalia~ao (APENDICE C), aplicado no ultimo seminario, consta



1. Definir 0 tema e equacionar os problemas para os quais a pesqoisa foi
solicitada.

2. Elaborar a problem8tica ua qual set:tio tratados os problemas e as
correspondentes bip6teses de pesquisa.

3. Constituir os grupos de estudos e equipes de pesquisa. Coordenar suas
atividades.

4. Centralizar as inforrna¢es provenientes das diversas fontes e grupos.
5. Elaborar as interpreta9Oes.
6. Buscar soluyOese definir diretrizes de ayao.
7. Acompanhar e avaliar as ayQes.
8. Divulgar os resultados pelos canais apropriados.

locais de real~ao as salas de reuniOesdas unidades onde estes participantes realizam suas



fim de se definirem as delibera~Oes. E papel dos semimirios, conforme Thiollent (2003, p. 58)

Outra preocup~ diz respeito ao acesso a informayao. Os principais
assuntos debatidos em cada sessao sao descritos sob forma de atas e
analisados em seguida As atas e relat6rios sao concebidos e arquivados de
modo adequado a uma flicil consulta por parte de qualquer participante.
(THIOLLENT, 2003, p. 60).

1. Co1ocar a disposi~ dos participantes os conhecimentos de ordem
te6rica ou pnitica para faci1itara discussao dos problemas.

2. Elaborar as atas das reuniOes, elaborar os registros de info~
coletada e os relat6rios de sintese.

3. Em estreita colabora¢o com os demais participantes, conceber e ap~
no desenvolvimento do projeto, modalidades de ayao.

4. Participar numa reflexao global para eventuais gene~ e
discussao dos resultados no quadro mais abrangente das ciencias sociais
ou de disciplinas implicadas no problema. (ORTSMAN, 1978, p. 230,
apud THIOLLENT, 2003, p. 59)



Urn conjunto de tecmcas de analise das cornunicayOesvisando obter. por
procedimentos. sisternaticos e objetivos de descriyao do conteudo das
rnensagens, indicadores (quantitativos ou niio) que permitam a interferencia
de conhecimentos relativos as condi¢es de produyao/rece~ao (variaveis
indeferidas) destas rnensagens.



submetidos aos procedimentos analiticos". Neste senti do, determina-se urn objetivo e escolhe-

A codifica~o e 0 processo pelo qual os dados brutos sao transformados
sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma
descri~o das caracteristicas pertinentes do conteildo. (HOLST!, 1969, apud
BARDIN, 1977, p. 103-104).



Respeitando-se a proposta metodologica da analise de conteudo, realizou-se, na

pre-arullise, a escolha do material a ser analisado, a partir da leitura flutuante, optando-se

pelas falas gravadas nos seminarios, atraves de fita cassete que, posteriormente, foram

transcritas. Da leitura dos textos emergiram unidades de significados, que foram enumeradas.

Respeitando-se 0 anonimato dos participantes, codificou-se as falas destes a partir de

ordenamento numerico, precedido pela letra "P", referindo-se, desta forma, aos participantes

Pj a P12 e pela letra "S", referindo ao ntimero do seminario cuja fala foi transcrita

Exemplificando: S2P9- corresponde a fala do participante nove no segundo seminario, a qual

gera uma unidade de significado.

Por fim, foram realizadas as classific~Oes e agregadas, por semelhan~a tematica e

consonancia com os objetivos do estudo, as unidades de significados em categorias. Ao 1000

foram geradas tres categorias:

./ Categoria I: Referenciais Te6ricos

./ Categoria 2: Estrutura e Conteudo do Instrumento de Coleta de Dados

./ Categoria 3: Demais Etapas do Processo de Enfermagem

Todos os participantes foram questionados a respeito da disposi~ao de participar

da pesquisa e esclarecidos quanto aos objetivos desta, hem como, que sera mantido 0

anonimato quanto a identific~ao dos mesmos e de que poderao retirar-se do estudo a

qualquer momento, sem que isto interfira no desempenho profissional.



Os participantes sac tambem esclarecidos que os semimirios sao gravados e as

fitas transcritas, sendo que os materiais coletados - a partir das falas, dos questionanos e da

avali~ao - servirao para a amilise e elabor~ao dos resultados da pesquisa Os documentos

resultantes destes materiais ficam de posse da pesquisadora, sendo que as fitas gravadas serao

destruidas apOs0 prazo de cinco anos.

ApOs 0 aceite, foi solicitado aos participantes que assmassem 0 Termo de

Consentimento Infonnado Livre e Esclarecido (APENDICE D), 0 qual foi feito em duas vias.

Neste sentido, sendo garantida uma copia deste termo assinada pelo sujeito e pesquisador para

cada participante do estudo, hem como uma copia ficando de posse do pesquisador, conforme

Goldim (2000, p.175).

A execu~ao do estudo ocorreu apOs a aprov~ao do projeto. 0 mesmo foi

encaminhado a Disciplina de Esmgio Curricular da Escola de Enfermagem da Universidade

Federal do Rio Grande do SuI, e, ap6s 0 aceite desta, ao Comite de Etica e Pesquisa do

Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, cuja resolu~ao nllinero 03.008 (ANEXO C), de 12 de junho

de 2003, aprova a execu~ao do estudo.
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5 A CONSTRU~AO DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE

ENFERMAGEM NO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO

Os dados coletados, a partir da pesquisa realizada, foram analisados em dois

momentos, respeitado-se a metodologia proposta: 0 primeiro momento refere-se ao material

colhido na "fase exploratoria" eo segundo aos "seminarios".

Seus resultados foram analisados conforme a proposta metodologica, na qual

quantifica as informa~Oescolhidas atraves dos questionarios aplicados na primeira etapa do

estudo (APENoICE B) de forma a expor seus resultados atraves de tabelas. Relativo aos

dados colhidos atraves das falas transcritas dos participantes nos seminaTios realizou-se a

analise de conteudo conforme Bardin (1977). Ao todo emergiram tres categorias condizentes

com os objetivos propostos pela pesquisa, que respondem Ii constru~ao do Historico de

Enfermagem do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, modelo fruto deste trabalho.

o questiomirio de coleta de dados (APENoICE B) foi entregue a todos os

participantes que estiverem presentes em, pelo menos, urn dos quatro seminarios. Ao todo

fmam distribuidos aos 12 participantes, Ii exc~ao da pesquisadora, 11 questiorulrios.Destes,

retornaram a pesquisadora 9 questionarios, correspondendo a 82% dos participantes,

conforme a Tabela 1 a seguir:



Tabela 1- Participa~o oa rase exploratoria.
Questiomlrios
distribuidos

11
100%

Questionarios
devolvidos

09
82%

Questionarios nio
devolvidos

02
18%

Participantes
Total

Base: I I participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre,julho
de 2003.

Tabela 2 - Forma~o dos participantes.
Participantes
Enfermeiras

Academicos de Enfermagem
Total

Base: 09 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, 0. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

55,5
44,5
100,0

Tabela 3 - Distribui~o dos participantes graduados segundo 0 tempo de forma~io.
Anos N° Enfermeiras %
0r-05

061-10
11 r-15
161--20
21 r-25
26r-30
TOTAL

Base: 05 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

o
o

20,0
60,0

o
20,0
100,0

maioria, concentra-se no periodo de 11 aos 20 anos de formayao profissional, totalizando



Tabela 4 - Tempo de atua~ao no BPSP dos participantes graduados, a partir do
questiomirio de coleta de dados aplicado na rase exploratoria.

Anos N°Enrermeiras %
01--05

06 1-10
111-15
161=20
TOTAL

Base: 05 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

40,0
o

40,0
20,0
100,0

Tabela 5 - Tempo de atua~ao na unidade 00 no servi~o dos participantes gradoados, a
partir do questionario de coleta de dados aplicado na rase exploratoria.

Anos N°Enfermeiras
01--05 03

061-10 01
11t=-15 01
TOTAL 05

Base: 05 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, 0. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

60,0
20,0
20,0
100,0

participantes graduados: dois realizaram cursos de especializayao - em Enfermagem



Tabela 6 - Distribui~o dos participantes graduados segundo 0 numero de
espeeializa~Oes.

Carsos
Nenhum

Urn
Umem andamento

TOTAL
Base: 05 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, 0. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre, julho
de 2003.

N°Enfermeiras
02
02
01
05

40,0
40,0
20,0
100,0

Tabela 7 - Tempo de atua~o na unidade e no HPSP dos participantes estagiarios, a
partir do questionario de coleta de dados aplicado na rase explorat6ria.

Meses N°Estagiarios
o ~05 01

061---10 03
TOTAL 04

Base: 04 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre, julho
de 2003.

25,0
75,0
100,0

A segunda parte do questiomirio de coleta de dados (APENDICE B), constitui-se



Tabela 8- Distribui~o do mimero das respostas dos participantes em rela~o it
utiliza~o do processode enfermagemem seu trabalho.

RESPOSTAS
Utilizam 0 processo de enfermagem no trabalho

Nao responderam
TOTAL

Base: 09 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

88,9
11,1

100,0

Tabela 9- Distribui~o do mimero de respostas dos participantes em rela~io as etapas
do processo de enfermagem, considerando os participantes que responderam
positivamenteao seu uso~

RESPOSTAS
Utilizam a primeira etapa
Utilizam 0 diagnostico de enfennagem
Utilizam a prescriyao de enfennagem
Utilizam a intervenyao de enfermagem
Utilizam a evoluylio

TOTAL
Base: 08 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

50,0
18,75
18,75
6,25
6,25
100,0

responderam fazerem uso de lista de condutas, plano de cuidados ou planejamento, ao todo 3



Tabela 10 - Distribui~io da opiniio dos participantes quanto it possibilidade de
implementa~aodo Processo de Enfermagem na unidade que atua.

RESPOSTAS N°
Possivel 07
Poucas possibilidades 01
Nao responderam 01

TOTAL 09
Base: 09 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, 0. Coleta de dados atraves de questioruirio.Porto Alegre, julho
de 2003.

77,8
11,1
11,1
100,0

implemen~ do processo de enfennagem em sua unidade, quando responde que 0 servi~o



Tabela 11 - Distribui~o da opiniao dos participantes quanto as limita~oes na
implementa~ao do processo de enfermagem na unidade que atua.

RESPOSTAS
Nao haverem limitayoes
Ser fator limitante a falta de enfermeiro
Ser fator limitante a falta de funcioruirios na
instituiyao
Ser fator limitante 0 acumulo de funyoes
administrativas
Ser fator limitante a falta de tempo
Ser fator limitante a falta de adesao da equipe
Ser fator limitante 0 fato do serviyo em que atua
nao ser uma unidade de intemayao
Ser fator limitante algumas etapas do processo de
enfennagem

15,4
23,0

15,4

15,4

7,7
7,7

7,7

7,7

100,0
Base: 09 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questionano. Porto Alegre, julho
de 2003.

atribui a falta de funciomirios fazer com que 0 enfermeiro acwnule esta fun~ao.Ainda urn



participante atribui 0 fato a falta de adesao da equipe, nao caracterizando de qual equipe

refere-se, podendo estar falando da equipe de enfermeiros, da equipe de auxiliares de

Tabela 12 - Distribui~o do numero das respostas dos participantes em rela~o a
sugestao de meios para superar as dificuldades na implementa~aodo processo de
enfermagem na unidade que atua.

RESPOSTAS
Maior ninnero de enfermeiros
Apoio de residentes e estagiarios
Promover discussoes sobre 0 processo de enfermagem
Envolver os enfermeiros do plantiio de enfermagem
Controle sobre as atividades do enfermeiro
Comprometer a equipe multiprofissional
Melhorar a organiza~ao dos setores do hospital

TOTAL

22,25
11,11
22,25
II, II
11,11
11,11
11,11
100,0

Base: 07 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.



pode ser superada a partir do maior nfunero de enfermeiros, ou a partir dos estagiarios e

residentes de enfermagem, no sentido de valoriza~ao do trabalho desenvolvido por estes.

limitante 0 fato do setor em que atua nao se constituir em uma unidade de intema~ao,

referindo-se ao Servi~o de Admissao e Triagem. 0 mesmo participante sugere como meio de

sUPefar esta dificuldade, na Tabela 12, estar envolvendo nesta atividade os enfermeiros do

o item 6 do questionario de coleta de dados (APENDICE B) constituia-se de uma

Tabela 13 - Distribui~o do numero das respostas dos participantes em
duvidn relacionadas ao processode enfermagem.

RESPOSTAS N&
Nao responderam ao questionamento 01
Nao relataram dtividas 01
Apresentam duvidas 07

TOTAL 09

%
11,11
11,11
77,78
100,0

Base: 09 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre,julho
de 2003.



Tabela 14- Distribui~o do numero das respostas dos participantes em rela~o ao tipo
de duvidas relacionadas ao processo de enfermagem.

RESPOSTAS
Ditvidas relacionadas it constru~ao, implementa~ao e execu~ao
Dilvidas relacionadas it etapa do diagn6stico de enfermagem
DUvidas em rela~ao it adesao da equipe

TOTAL

50,0
37,5
12,5
100,0

Base: 07 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, 0. Coleta de dados atraves de questionario. Porto Alegre, julho
de 2003.

discussOes e capaci~Oes ao pUblico interessado, a fim de que 0 processo de enfennagem

A coleta de dados a partir do questionario (APENDICE B), permitiu tra~ar 0 perfil

dos participantes hem como quantificar suas respostas relativas ao Processo de Enfermagem.

Perceheu-se que a totalidade dos participantes mostrou-se interessada em implementar 0

Processo de Enfermagem em suas unidades, para tanto, necessitam meios de superar as



do projeto. Foram trabalhadas de forma expositiva - atraves de retro-projetor - sete lfuninas

explicativas. A primeira lamina apresentava 0 projeto, apontando a universidade de origem, 0

titulo do estudo, sua pesquisadora e orientadora, hem como 0 prop6sito desta pesquisa em se



Na segunda lamina foram compilados os objetivos - geral e especificos - do

projeto. A terceira, quarta e quinta laminas contemplavam as etapas metodologicas. Nestas

foram apresentados 0 tipo de estudo e 0 metodo utilizado (pesquisa-ayao), explicitando suas

etapas. Tambem contemplaram os sujeitos do estudo, as questOes eticas referentes a

aprova~ao no Comite de Etica em Pesquisa do HPSP (ANEXO C), hem como a necessidade

do preenchimento do Termo de Consentimento (APENDICE D), permitindo a grava~o das

falas em fita cassete, aos interessados em participarem da pesquisa As sexta e setima laminas

abordaram as etapas do Processo de Enfermagem e a avalia~ao permeando estas etapas,

respectivamente.

Ap6s esta apresenta~ao foi lido e distribuido 0 termo de consentimento e os

questiomirios, sendo estes recolhidos ap6s 0 preenchimento.

No termino do seminano foram distribuidos os textos de apoio para a constru~o

do instrumento proposto e encaminhadas as etapas seguintes que permeiam os proximos tres

seminanos. Por fim, combinou-se com 0 grupo 0 proximo encontro.

o II Semimirio aconteceu em 07/07/03, com dur~ao de 1h20min, na sala de

reurnoes do Centro de Aten~ao Psicossocial, devido a disposi~o do ambiente fisico cedido

pela enfermeira desta urndade e concordancia do grupo. Compareceram oito sujeitos: tres

enfermeiras, urn residente de enfermagem e quatro estagiarios de enfermagem.

Neste seminario todas as unidades propostas enquanto objetos de estudo se

fizeram representadas, alem da contribui~ao de urna represen~ao do Servi~ode Admissao e

Triagem. No sentido de acolher os novos participantes foi realizado urn resurno das propostas

do estudo, hem como da metodologia de trabalho, as quais ja haviam sido divulgadas junto ao

convite de partici~ao.

Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da ata anterior e a distribui~o de uma

copia a cada participante. Aos novos participantes foram distribuidos os materiais de apoio



(textos) fomecidos no ultimo semimirio,bem como 0 termo de consentimento e 0 questiomirio

de coleta de dados. Com 0 intuito de fomecer ao grupo urn repasse inicial dos dados colhidos

do questiommo, se realizou a leitura do resumo de propostas colhidas destes pela

pesquisadora.

Ao grupo foi questionado que tipo de instrumento de coleta de dados queremos

construir, que referenciais teoricos utilizaremos, 0 que deve constar em nosso instrumento, 0

que deve estar presente neste modelo, quais os pontos que devem estar contemplados?

Foi apresentado ao grupo 0 modelo de Anamnese e Exame Fisico -Psiquiatria do

HCPA, construido pelo Comite do Processo - GTDE, do Grupo de Enfermagem - GENF,

ap6s autoriza~ao do coordenador do GTDE e GENF, Prof' Dr- Maria da Gra~a Oliveira

Crosserti. Foi solicitado ao grupo que trouxessem no proximo semimirio os modelos que

tenham alcance de forma a destes buscarmos orientar nosso instrumento.

No termino do II Semimirio foi acordado com 0 grupo que 0 III Semimirio sera

urn espa~o de constru~ao coletiva no qual serao elencadas as propostas e objetivamente

construido 0 instrumento a que nos propomos. Neste sentido, realizaram-se as combin~Oes

para 0 III Seminario. A representante do Servi~o de Admissiio e Triagem, despediu-se do

grupo poI entrar em licen~a premio.

o III seminario, em 14/07/03, teve dura~ao de Ih30min e ocorreu na sala de

reuniOes do Centro de Aten~ao Psicossocial. Compareceram nove sujeitos: quatro

enfermeiras, dois residentes de enfermagem e tres academicos de enfermagem. Neste

seminario todas as quatro unidades propostas enquanto objetos de estudo se fizeram

representadas.

lnicialmente fora proposta a leitura da ata anterior, com a distribuiyoo de uma

copia desta a cada participante.



Alguns componentes do grupo pontuaram aspectos importantes que necessitam

constar no instrumento, como os riscos, nao trabalhado no Ultimo semimmo.

Foram entregues ao grupo duas tabelas de apoio, que orientam a construy80 do

hist6rico de enfermagem: (1) Tabela 2.1. Conteudo do Hist6rico de Saude (Iyer, 1993, p. 30);

(2) Tabela 2.2. Modelos Holisticos Para 0 Agrupamento de Dados (Alfaro-LeFevre, 2000, p.

79). A fun de embasar 0 processo de construyao do instrumento que nos propomos.

Foram apresentados ao grupo os Modelos de Hist6ricos de Enfermagem:

(1) Instrumento de coleta de dados elaborado pelo grupo de estudos sobre a

Sistematizayao da Assistencia de Enfermagem do Hospital Sao Paulo, da

Universidade Federal de Sao PaulolUNIFESP (Barros, 2002, p. 27). Este

instrumento fora prometido no ultimo semimirio, como parte da leitura do

texto proposto da mesma autora.

(2) 0 Hist6rico e Exame Fisico de Enfermagem, do Mercer Medical Center

(Iyer, 1993, p. 32).

(3) 0 Modelo de Anamnese e Exame Fisico de Enfermagem do Centro

CirUrgico Ambulatorial do Hospital de Clinicas de Porto Alegre (Lagemann,

2001, p. 94)

(4) 0 Modelo de Anamnese e Exame Fisico da Psiquiatria do Hospital de

Clinicas de Porto Alegre, material em teste elaborado pelo Comire do

Processo do Grupo de Enfermagem, coordenado pela Prof! Dtt Maria da

Graya Oliveira Crossetti.

Disponibilizou-se ao grupo uma c6pia do esboyo do Modelo de Hist6rico de

Enfermagem das Unidades de Internayao do Hospital PsiquiMrico Sao Pedro (APENDICE E)

elaborado pela pesquisadora, com base na pesquisa dos modelos acima descritos e na analise

das falas dos participantes nos seminarios anteriores, onde se discutiu a estrutura e 0 conteudo



necessarios a este instrumento. A partir deste esbovo 0 grupo trabalhou seus campos,

propondo mudan~as ou refor~ando a necessidade de contemplar detenninadas partes.

Ao termino deste semimirio 0 mOOelo estava construido, sendo que as

modifica~Oesgeradas a partir do consenso do grupo serao trazidas no proximo encontro, para

que 0 grupo possa ainda reformular as partes nao condizentes com nossa realidade, hem como

sugerir inclusoes que 0 mesmo julgue necessarias.

o IV Seminario, realizado em 21107/03, teve dur~ao de 60 min, e realizou-se no

CAPS, conforme combin~ao do Ultimo semimirio. Contou com a participa~ao de tres

enfermeiras e cinco estagiarios de enfermagem, ao tOOooito participantes.

Este serniruirioconstituiu-se em urn momento de reflexao acerca do instrumento

construido - Historieo de Enfermagem das Unidades de Internaflio do Hospital Psiquiatrieo

Slio Pedro - (APENDICE F), a partir das reformula~oes propostas no ultimo encontro. Por

fim, realizou-se a avalia~ao do trabalho realizado a partir de urn questionario de avalia~o

(APENDlCE C) e das falas dos participantes.

Em todos os seminarios a pesquisadora ofereceu urn lanche em prol do hem-estar

do grupo. Forarn salgadinhos e coo trazidos pela pesquisadora como urna estrategia

integradora do grupo e em considera~ao a disposi~ao dos participantes em contribuir com 0

estudo.

As falas dos participantes foram gravadas e as fitas transcritas. A partir do

material colhido a pesquisadora procedeu a analise de conteUdo,conforme Bardin (1977). Ao

tOOosao geradas tres categorias, expostas a seguir, onde forarn analisadas e discutidas as

infonna~Oes,no sentido de se proporem inferencias e interpreta~Oes.



(...j a gente pode comer;ardtreto pela Barros (...) de certaforma ela tenta
falar como que se estti constroindo um instromento, sendo uma das
possibilidades de como a gente estaria pensando esle inslrumento (...j.
(S2P9j.



(..) qual a forma que voces pensam de estar construindo? Que modelo que
pretendem? ( ..) A gente tem que partir de um mode/o, como que queremos
este mode/o? Para depois vermos 0 que deve constar ( ..). (S2P9).

E/a c%ca que faz 0 SAE. a Sistematiza¢o da Assistenda de Enfermagem,
que na primeira parte ela coloca a identijicafiio sobre 0 padente, depois
informafoes sobre a doenfa e nestas informafoes e/e uti/iza 0 mode/o
epidemio16gico; dal ela parte para os htibitos: nos htibitos e/a uti/iza 0

modelo psicobio16gico epsicossocial de Wanda Horta e de Orem; no exame
fisieo e/a uti/iza 0 exame fisico medico, modelo biomedieo; em re/al;iioaos
aspectos psicossociais e/a coloca 0 modelo de Oren e de Wanda Horta. Ela
coloca que este modelo e ecletico, integrando conceitos de diferentes
referendais teoricos. (S2P9).

(...) lendo esta parte, como fala em diferentes referenciais acho que
poderiamos nos basear por isso. fazendo de umaforma mais ecletica como
diz 0 texto. Niio se basear em um mode/o. mas em vtirios. (S2P5).



Concordo plenamente, pois com 0 modelo cefalo-caudal niio e possivel
avaJiarmos as necessidades dos nossos usuarios, se toma um exame fisico
simplesmente, niiopermitefazer uma assistencia comp/eta. (S2P4).

(...) recomenda-se que se inicie 0 exame pelos locais que nao venham a
provocar c<>Dstrangimento,descobrindo-se por partes do corpo do paciente.
A sequencia a ser adotada, preferencialmente, e a cefalo-caudal, com uma
avali~o minunciosa de todos os segmentos e regi5es corporais. Cada area
funcional ou simetrica deve ser comparada com a oposta (GAIDZINSKI;
KIMURA, 1989, p. 73).

(...) tem a paciente que esta desorganizada, que vai /Q acende e apaga as
luzes, que grita a noite interia, aUra as cobertas.-. e ai assim, ou ela
conseguefazer as coisas sozinhas ou elaprecisa de alguem (..). (S2PJ2).

(...) 0 modelo da Oren, que fala no texto. Este modelo e em rela~iio ao
autocuidado, ele ve a depetu1encia. a depetu1eru:ia intermediaria que
depende de alguem. Ou tu es um ser que depende totalmente de cuidados, ou
um ser que depende intermediariamente de cuidados, alguns cuidados tu te
propoe e alguns cuidados tu necessita quefafam para ti, ou, enta~, tu es um
ser totalmente /iberto em que tu mesmo te cuida. (S2P9).



Autocuidado e 0 desempenho ou a pnltica de atividades que os individuos
realizam em seu beneficio para manter a vida, a sande e 0 bem-estar.
(FOSTE~ BENNETf, 2000, p. 83).

E uma abonlagem orientada it saude Duma visao holistica. Refere-se it
pratica de atividades que os individuos iniciam e desempenham
pessoalmente em seu proprio beneficio para manter a vida, a sande e 0 bem-
estar. (CASTELLANOS, 1989, p. 43).

E importonte fa/or tombem do banho, dependendo da ratina da unidade
tentar adequar a horano ... geralmente sO tem um horano, as 6h, e tem
pessoas que preftrem tomar banho a noite ... respeitar 0 desejo da pessoa.
(S2P5).



E importante a rotina, porque mantem uma ordem, mas ao mesmo tempo
cria aquela questiio paradoxal, a pessoa quer uma coisa, mas na rea/idade
ela tem de jiJzer outra, porque estiio colocando aquilo para ela. Acaba
gerando inclusive raiva em relar;iio iJ equipe. (S2P5).

Mas dol e uma questiio de tu saber trabalhar... para tentar entender 0

porque tem que ser pela manhii ... (S2P3).

(.) e mas tu esta lidondo tambem com pessoas desorganizados ... por isso a
necessidade do equipe definir 0 banho, devido iJ falta de critica do paciente,
relacionado aos seus habitos ... banho de manhii efUndamental. Tu poderias
tomar de manhii, de tarde e de noite, mas em qualquer hospital tem rotinas
para 0 banho ... tem aquele que vai tomar tres banhos no dia, tem aquele que
vai fUgir do banho... tem tambem a questiio das roupas serem escassas ...
(S2PJ2).

(...) estarmos trazendo os modelos que tivermos para estruturarmos 0 nosso.
(S2P9).
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(1) Instrumento de coleta de dados elaborado pelo grupo de estudos sobre a

Sistematizayao da Assistencia de Enfermagem do Hospital Sao Paulo, da

(3) 0 Modelo de Anamnese e Exame Fisico de Enfermagem do Centro

Cirurgico Ambulatorial do Hospital de Clinicas de Porto Alegre

(4) 0 Modelo de Anamnese e Exame Fisico da Psiquiatria do Hospital de

Clinicas de Porto Alegre, material em teste elaborado pelo Comite do



Jd existe um grupo no hospital que estd envo/vido estudando como diminuir
as fo/has do prontuario do paciente. (S2P 12).

Nos devemos /utar por nossos espac;os tambem (.J e imporlante termos esta
folha que e so da enftrmagem. (S2P12).

(.) este aqui e do Clfnicas (...) consegui, atraves de um pedtdo feito a
Chefia de Servtc;o, encaminhado a Coordenadora de Enftrmagem, 0 qual foi
liberado para ser usado como fonte de pesquisa (...) a parte mats
interessante deste modelo, para mim, e a ultima folha que trata do exame do
estado mental. (S2P9).



A melhor forma de construir e com 0 quadradinho do lado, Lorna a
linguagem universal entre 0 meio e facilita 0 trabalho do projissional.
(S2P4).

Eu acho que podemos faze-lo utilizando 0 Exame do Estado Mental do Lima,
que trabalha todas as jUnfoes e coloca 0 que realmente esto alter ado.
(S2P9).

o Lima e mais explicativo e abrangente, entao do para pegar 0 que ele usa
no sumorio dele ever 0 que e patol6gico dentro das alterafoes que ele
coloca. Ver 0 que e principal, coloeando 0 que e principal de alterafao e
deixando um espQ(;opara ser complementado. Nao deve ser muita grande,
em meia pagina eabe. (S2P9).



Aqui no hospital muita coisa se repete, eu niio sei como e na unidade de
psiquiatria do Clinicas, aqui a equipe inteira avalia, a assistente social
co/he a historia do paciente, 0 medico, a terapeuta ocupacional, a
psicologa... e tem muitas coisas que se repetem. Assim na identificafiio,
temos a necessidade de identificar 0 paciente, a historia da doen9a em
wirios pontos e a mesma coisa, entiio acho que no processo que a genie vai
fazer deve ter coisas m/nimas e mais relacionatlas com a nossa area.
(S2PJ2).

Eu penso em contemp/ar coisas quepermitam a inlervem;iiode enftrmagem,
coisas que possibilitem que a gente reflita em rela(Jiioa um problema ao
redor e que possam ter mudam;as (..) se niio, niio tem 0 porque de estar
presente uma coisa que niio va me levar a uma intervenfiio. Por isso a gente
tem quepensar muito no que tem que ler, no que e importante ler. (S2P9).

() a questiio aqui e avaliar 0 repouso () e imprescindivel que se avalie
no processo. (S2P12).

() fundamental a idade, tem que ter 0 repouso, tambemfaltoufalarmos da
import<inciade ter os riscos. (S3PJ2)

(...) acho importante estar colocando os pertences. pois a enftrmagem e a
primeira a receber 0 paciente. que vai 10. retira os pertences e c%ca em
uma sacola OU entregapara 0 familiar. (S3P9).

E importanle manler 0 exame do estado mental... e importante ter a nossa
avaliafiio e niio depender so da avaliafiio medica. (S2P9).

(.) niiopode fallar 0 exame do estado mental, niiopode jaltar a questiio do
sono, do repouso, da alimenta¢o (.) bem resumidinho. (S2P12).

Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (COREN-RS), na gestao 1999-2002,0 qual



Na avaliac;iio sugerida pelo COREN-RS, super resumida, consta: nome,
data, hora, avaliac;iio de enftrmagem e plano de intervenc;iio que e muito
proxima do que hoje realizamos no HPSP. (S2P9).

Intema~ao do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro (APENDICE E). Ao disponibilizar 0 es~o de

Este instrumento pode vir a ser uma pro posta, a gente pensa 0 que deve tirar
dalo que deve estar colocando. (S3P9).

If 0 mais bonito de todos! (S3P2).



Houve um momenta em que eu peguei as prindpais coisas: na identificar;iio
eu o/hei em todos e/es e quis c%car tudo que era importante para nos, e
daqui agora a gente senta e retira. Tipo assim: e importante ter 0 nome, e
importante ter a idade, sexo, estado civil, procedencia, acompanhante? 0
que daqui niio e importante? 0 que niio existe em nenhum roteiro que eu
acho importante e que constem as interna<;oes pre vias, se jd baixou em
algum lugar, se baixou aqui no hospital (..). (S3P9).

Entiio a gente pode estar venda 0 que e que fica daqui, 0 quanta niio estd
adequado para nos ( ..) 0 quefoge da nossa rea/idade. (S3P9).

fim de determinar a defesa da manutenvao ou retirada de determinada informavao, de forma a



(..) tipo acompanhanle eufiquei na dilvida se deveficar, porque chegam os
pacientes na unidade sem acompanhante. aqui no CAPS chegam com
acompanhante, entiio eu nao sei se fica acompanhante, se nao fica. (S3P9).

(...) dePendendo do tipo de paciente, se 0 paciente for muito regressivo, se
ele tem muita dificuldade em lidar com a equipe, ou se a familia e muito
ansiosa e 0 paciente muito regressivo, dependendo do caso na nossa
unidade fica um acompanhante. (S3P 12).

Outra coisa importante e 0 tipo de baixa, se baixa por ordem judicial (...) .
(S3P9).

Isso nao vai no prontuario? (...) tem que cuidar para nao rePetir as
informal;oes (...). (S3P 1).

instrumento para que seja contemplado 0 termo '<tip<>de interna~ao" ~otimizando os espa~os

E importante uma observm;ao para se colocar 0 tipo de baixa, baixa por
ordem judicial, por exemplo, mas eles nao querem utilizar 0 termo baixa e
sim internafao (..) vamos utilizar 0 tipo de internafao! (S3P J 2).



Tem lIm espar;o para observar;fio que pode ser lIsado, mas nfio deserever
todos os tipos de baixa, deixar um espar;opara ser preenchido. (S3P9).

Tem lIm espafo grande lli em cima onde tem a data, poderia ser 0 tipo de
internar;fio la em eima, jiea junto com 0 registro e a data. (S3P 12).

Eu jiquei na duvida porque e 0 servifo social quem utiliza 0 telefone, mas
tambem acho importante estar registrado. (S3P9).

Eu acho que qua/quer projissiona/ pode fazer uma ligar;fio para 0 paciente,
mas ja esta ineluido, se tem em urn local nfio precisa estar em VQrios locais,
tem aque/afolha de internar;fio que tem todos os dados (...) entfio, nfio tern a
necessidade de jicar repetindo. (S3P 1).

TeJefone para eontato e importante (...) tem lima brig a tambbn das
assistentes sociais de que tem coisas que a enfermagem pode fazer os
contatos, entfio e importante que nesta fo/ha 0 telefone esteja registrado,
para niio ter que buscar la no restante do prontuario. (S3P 12). (...) vamos
aproveitar, a gente tem este espafo onde diJpara se c%ear 0 telefone para
contato. Tem este espar;o, entfio coloca, e necessario.

(...) vamos aproveitar, a gente tem este espar;o onde diJ para se e%ear 0

telefone para contato. Tem este espar;o, entfio c%ca, e necessario. (S3P 12).

Se temos 0 espafo que dO para colocar 0 te/efone, acho que e importante,
ate porque estes outro.s madelos tambem eontemplam este registro. (S3P9).

Os nossos pacientes que vem de abrigo, de a/guma outra instituir;fio e
importante ter 0 contato com esta instituir;fio. (S3P2).



Urn termo polernico utilizado no rnodelo de esb~o (APENDICE E) foi 0

!.sso e uma coisa que trago para voces, todos as demais mode/os colocam 0

diagnostico medico, este de Silo Paulo, coloca como primeira coisa 0

diagn6stico medico. (S3P9).

Nem sempre se tern um diagnostico (...) as l'ezes em quinze dias de
intema~ao tern la urn diagn6stico. (S3P8).

Eu acho que de novo nao seria (...) nao sei se e necessario es/ar aqui. No
his/orico medico vai es/ar /a 0 diagn6s/ico medico. (S3P J).

Este aqui jala em diagnostico da admissao, uma hipotese diagnostica da
admissao, deveria ser alga que nao dejinisse. (S3P2).

Justifica-se 0 fato do instrumento nao conternplar 0 Diagnostico de Enferrnagern,

pois 0 mesmo 000 e 0 objeto do estudo, ao passo que este se caracteriza como uma etapa

previa ao Diagnostico de Enfermagern. As discussOesgeradas a partir desta ternatica foram

analisadas na categoria seguinte, denorninada "As dernais etapas do Processo de



profissionais, e que a sua presen~a em urn instrumento de coleta de dados de enfermagem

apenas se justifica no sentido de nortear a investig~ao, conforme as falas a seguir:

(...) outrofato importantepara que sefale de diagnostico, por exemplo, se 0

paciente ternurndiagno..~ticode esquizofrenia, e urna serie de alertas que a
enftrmeira ja tern a respeito de quais os cuidados () eu acho que
jimdamenta um pouco algumas coisas, slio algumas coisas que alertam (...)
e necessario sim constar 0 diagnostico medico. (S3P12).

Porque constar aqui 0 diagnostico medico? Eu acho que e importante no
sentido de direcionar a investiga~iio,porque se 0 paciente e urnpaciente
depnrnido, tern vanos cuidados que ele nao faz sozinho, 0 que direciona
rea/mente a tua posiqiio enquanto investiga((ao.Ta/vez a pa/avra seja outra,
porque diagnostico medico, porque usamos prontuario medico? 0
prontuario e do paciente. A gente acaba utilizando 0 termo de fomla a
va/orizar uma cfasse. (S3P9).

diagnostica" (APENDICE F), conforme sugerido por urn dos participantes na fala abaixo:

familiar do paciente, para tanto sugere a inc1usao da informayao <'dinfunica familiar", no

instrumento proposto (APENDlCE F), a partir das [alas a seguir:



Acho importante 0 historico familiar - dinamica familiar - umas linhas perto
da identificat;iio. (S3P5).

Em re/at;iio a dependeneia eu pensei em e%ear grau de dependeneia, mas
niio e grau, e depende ou niio (...) alimenta-se sozinho, necessita de auxilio
para se alimentar. (S3P9).



Mas tern muilos pacientes que usam protese, niio e que a gente queira tirar a
protese do paciente. e que quando eles estiio atrapalhados atiram a protese
por ai, ou colocam em baixo do colchilo, ou jogam no meio do saliio. as
vezes tern outro tentando usar a protese dele (...) a gente tern que guardar e
registrar. (S3P 12).

Aceilar;iio hidrica e importante (...) exame da arcada denttiria tambem.
(S3P9).

Gera/mente e a enjermagem quem ve isso e solicila a consu/ta com 0

dentista. (S3P /2).

Em re/ar;iio a higiene corporal, condir;oes de higiene, como estiio as roupas,
os cabelos as unhas, se esta bem cuidado ou mal cuidado. Em relar;iio a
frequencia do banho, se 0 banho e diario (..). (S3P9).

Eu acho que niio precisa entrar a preftrencia de horario. lsso e uma rotina
de cada unidade. muda muito. (S3P6).

Sobrecarrega tomar dois banhos por dia, 1'0U abrir os chul'eiros em
hortirios fora da rotina. (S3P8).



Eu penso assim, se eu vou per gun tar para os pacientes a preferencia de
tomar banho ele pode me dizer nunca, e se ele estiver com mau cheiro eu
nlio vou respeitar a preferencia dele, e importante trahalhar a rotina com
eles. Vai depender do diagnastico que 0 paciente tem. (S3P 12).

Se a paciente esta urinada ela vai para 0 banho. E um desrespeito com os
outros pacientes eu ficar com uma paciente com mau chetro no reftttario,
eu acho assim que nlio tern porque, eu nao gostaria. E se eu fosse uma
paciente psiquiatriea, desorganizada eu nlio gostaria que me deixassem
fiear urinada 0 dia inteiro so porque dentro da minha desorganiza9lio eu
nlio quero tomar banho. A partir do momenta em que a pessoa esta com ma
higiene e isso esta trazendo desconforto para ela mesma dai a enfenllagem
tem que agir. Temos que pensar tudo isso. (.) eu posso fazer uma rotina
muito linda, mas eu tenho que ter suporte para esta rotina. (S3P 12).

Vat ficar uma obs no cuidado corporal, que da para ser preenchida com a
preftrencta, vat dar para estar conhecendo esta, se este for 0 objettvo, e
orientando para que quando 0 paciente sata tenha a independencia do
autocuidado, pois e este 0 nosso objetivo (...) eo grau de dependencia acho
que tern que colocar se este se veste sozinho ou necessita auxilio, ate porque
tern muitos pacientes bastante dependentes. (S3P9).

Em relaflio as eiiminafoes eu coloquei bem simples, como 0 instrumento do
CCA coloca, com alterafiio ou sem alterafiio, tanto a urimiria quanto a
intestinal, sem pontuar a alterafiio, mas pode estar se eoloeando: retenfiio
urinGria, disUria, polaciUria, diarreta, eonstipafiio. (S3P9).

Pode tirar a obs das eliminafoes e deixar sem alterarlio, com alterariio e
qual. (S3P5).



dia. Na disposi~ao dos dados, foi retirada a divis6ria entre sem e com altera~ao, sendo que 0

item observa¥Qesfoi mantido, caso as altera~Oesque ocorram nao estejam contempladas nos

dados propostos. Neste sentido, registra-se a fala abaixo, que remete 0 grupo a literatura

Em rela~ilo ao sono e repouso, tem sem alterar;ilo e esta obs nilo sei se cabe
aqui. Em com aJterar;ilo eu achei importante estar coJocando as principais,
insonia, dificuldade em conciliar 0 sono, sonolencia, sono excessivo durante
o dia, que silo topicos que a Barros pontua. (S3P9).



esuporltorporoso e confuso; em "Aten¢o": normoprosexico, hipovigil, hipervigil, hipotenaz e

hipertenaz; em '"Sensopercep9G.o": sem alteravoes, ilusOes, alucinavoes e pseudo-alucifiaVOes;

Eu acho que pode tirar 0 parcia/mente orientado e c%ca 0 desorientado
auto e 0 desorientado alo. (S3P4).

So quem testa a inteligenda sao os psicologos (..) mas tern 0 teu
entendimento sobre 0 padente, se ele e capaz de se dirigir ate 0 reftitorio,
se e capaz de dar urnrecado, de ir iti buscar detemlinada coisa ai tu vai ver
o grau de entendimento que e/e tern. Para nOs nao interessa se ele tern
setenta ou cento e quarenta, a gente vai avaliar, se esta indo a esco/a, se
esUifazendo compras, contas( ...) eu acho importante (..) deixa entiio.
(S3P4).



85

Relativo a funyao "Conduta" foram contidos os dados: adequada, auto- agressiva,

hetero-agressiva, bizarra, regressiva, sedutora, dramatica, risos imotivados, choro imotivado,

promiscuidade, uso de alcool e uso de drogas psicoati vas.

A Ultima funyao psiquica contemplada, seguindo a bibliografia sugerida, foi a

"Linguagem", onde constam: normolalica, disartrica, bradilalica, taquilalica, verborreica,

mutismo, mussitayao, ecolalia, verbigerayao, neologismos, solil6quio e coprolalia.

o grupo delibera sef necessano urn item que conste os "Riscos", localizado abaixo

do "Exame do Estado Mentaf', este contendo: risco de fuga, risco de agressao, risco de

suicidio, risco de homicidio e risco moraL Tal caracteristica demonstra uma atitude inovadora

perante os instrumentos utilizados, os quais nao contemplam os riscos aos quais expOe-se 0

paciente, os demais pacientes e os funcionarios da instituiv80.

o Ultimo espayO do instrumento reserva-se ao registro da data de real~ao do

Hist6rico de Enfermagem, a qual pode ser diferente da data de baixa do paciente, e a

assinatura do profissional responsavel pela coleta dos dados.

Nesta categoria foram agrupados os temas referentes as demais etapas do processo

de enfermagem, que partem da construyao da primeira etapa - 0 Hist6rico de Enfermagem

das Unidades de Internayao do Hospital Psiquiatrico sao Pedro (APENDlCE F) - e que

necessitam sef trabalhadas no sentido de implementayao do processo de enfermagem nesta

instituiyao. Porem, esta implementayao n80 se caracteriza como objeto deste estudo. Entende-



se que esta primeira etapa possibilita a provoca~ao deste retlexo, conforme a fala de urn dos

participantes, da qual emerge a "etapa diagnostico de enfermagem":

Nesta pesquisa eu ndo me propus a trabalhar a etapa do diagnostico. mas
eu deixo muito claro que 0 diagnostico e 0 objetivo. A geme esta
construindo a primeira etapa para se pensar em uma forma de se
encaminhar as demais etapas. (S2P9).

Diagn6stico de enfermagem e: a identific~ao das necessidades basicas do
ser humano que precisam de atendimento e a determina~o, pelo(a)
enfermeiro(a), do grau de dependencia deste atendimento em natureza e
extensao. (HORTA, 1979, p. 58).

Diagn6stico de enfermagem e 0 julgamento clinico das respostas do
individuo, familia ou da comunidade aos processos vitais ou aos problemas
de sande atuais ou potenciais, os quais fomecem a base para a sel~ das
interven~Oes de enfermagem, para atingir resultados pelos quais 0

enfermeiro e responsavel". (FARIAS, 1990, p. 25 apud BENEDET; BUD,
2001).



que podern ser afetados pelas a¥Oes de enfermagern". Afirmarn ainda que rnais do que urn

Iyer, Taptich e Bernocchi-Losey (1993, p. 11), partern da analise e interpreta¥8.o

(..) eu aeho que a gente tem que mudar esta eoisa de ir para 0 lado do
medico e ir para 0 nosso ... e e por isso que 0 diagnostieo de enjermagem
nao e valorizado. (83Pl).

Vamos pensar 0 seguinte, primeiro se constroi um instrumento, se trabalha
por algum tempo a coleta de dados, para depois estar se pensando em fazer
diagnostico de enfermagem, depois de jiJzer bem a coleta de dados. (83P9).

(...) a gente pode estar e%eando, mas tem que se pensar muito em como vai
se estar utilizando, se}a se tem todo este acUmulo, .'Ie}a .'Ieesta pensando
diagnostico de enftrmagem ... se}a se esta usando aqui no Silo Pedro (..).
(S3P9).



diagnostico requer wna maior discussao e instrmnentaliza~ao para ser utilizada, e que wn

Eu acho que ter um espafo em branco para ser preenchido com 0
diagnostico de enfermagem, vai fazer com que alguns venham a se
sensibilizar em preencher, outros vao se sentir ate amear;ados... eu nao
trabalho com diagnostico e este esparo estti aqui... a ideia seria de se
construir este instrumento de co/eta de dodos, se traba/har com este e, numa
proxima etapa, pensar em como traba/har 0 diagnostico. (S3P9).

(..) se deixamos um espar;oem branco talvez nao seja preenchido e que
pade eomprometer inclusive 0 instrumento que estamos eonstruindo. (S3P9).

(..) acho que tem que fazer um completo, nao sei se agora e ° momento,
temos que primeiro veneer uma etapa epensar em nos organiz.ar.(S3P/2).

Nos aqui do grupo temos que nos reorganizar, a gente faz um monte de
coisas no cuidado do paciente (..) mas a gente nao registra, isso que e 0

problema. NOs fazemos coisas muito boas, mas nao registramos. Entao
assim, para que 0 proeesso de enfermagemfimcione aqui no nosso hospital,
nos temos que ter mudmu;as. Por isso que eu acho 0 seguinte: e claro que
deveria ser maravilhoso, mas se agente conseguir fazer isso aqui num
primeiro momenta eu acho dez. (S3P12).

Diagnostico de Enfermagem e para a elabora~ao do Plano de Cuidados~faz parte da propria

conceitua~ao de diagnostico de Enfennagem, referida anteriormente, e relembrada na fala que



Mas eu acho que neste momenta a gente tem que se reportar la para 0

inicio: qual a prtmeira etapa do processo de enfemlagem? E toda esta
construl;iio visa 0 diagnostico. (S3P9).

implementada no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, 0 grupo sinaliza a necessidade de que

ocorram oficinas, semimirios, grupos de discussao a fim de instrumentalizar teoricamente a

o grupo manifesta a exisrencia do Plano de Cuidados, ou Prescrivao de

Enfermagem, enquanto parte do seu faz:erprofissional, quando realiza tais registros, conforme

(...) de uma !omla ou de outra, por mais que niio tenha la no prontuario 0

diagnostico escrito, tern la a prescrifiio. Porque tern determinados pacientes
que tu tern que dar uma serie de orienta90es. Muitas vezes tu ja esta fazendo
uma prescnr;iio de erifermagem sem estar registrado 0 diagn6stico. (S3P9).

Plano de Cuidados ou Prescri~o de Enfermagem e 0 roteiro diario (ou
aprazado) que coordena a al;3o da equipe de enfermagem nos cuidados
adequados ao atendimento das necessidades bcisicas e especificas do ser
humano. (HORTA, 1979, p. 66).

No planejamento e delineada uma estrategia de a~o com a finalidade de
satisfazer necessidades e reajustar as respostas humanas inadequadas



identificadas no diagn6stico de enfennagem. (BENEDET; BOO, 2001, p.
46).

E a detennina~ao do que pode ser feito para ajudar 0 cliente. (...) 0 plano e
urn docurnento redigido para a a~o de enfermagem, destinado a ajudar 0

cuidador a prestar urn cuidado de qualidade ao cliente. (PAUL; REEVES,
2000, p. 26).

Prescri~o de Enfermagem e 0 conjunto de condutas decididas pela
enfenneira, que direciona e coordena a assistencia de enfennagem ao
paciente de forma individualizada e continua. (BENKO; CASTILHO, 1989,
p.97).

o grupo se mostra interessado em trabalhar conjuntamente as demais etapas do

Processo de Enfermagem, no entanto, se mostra ciente de que, neste momento, 0 objetivo se

centra na constrn~ao da primeira etapa: 0 Hist6rico de Enfermagem. E neste sentido manifesta

o interesse de que 0 instrumento produzido se f~a aplicado no hospital, como na fala a

Os dados colhidos dos questiomirios de avalia~ao (APENDICE C), aplicados no



ua ro : espos s o ques lOnanO eava Ia~O.

RESPOSTAS
QUESTIONAMENTOS

SEMSIM EM PARTE NAO RESPOSTA

1. A proposta de trabalho foi condizente 8 0 0 0com 0 que voce esperava?
2. Os objetivos propostos foram 8 0 0 0

alcanvados?
3.0 material de aooio foi adeouado? 8 0 0 0

4.0 instrumento produzido conternpla as 7 1 0 0suas oroposj~oes?
5.0 instrumento produzido contempla as 7 0 0 1proPQsicoes do gruoo?

6. Voce considera villvel a implementa~ao 8 0 0 0deste instrumento em sua unidade?
7. Voce tern interesse de utilizar em seu

8 0 0 0trabalho este instrumento?
8. Para voce foi produtivo participar destes

8 0 0 0seminarios?
Base: 08 participantes
Fonte: Pesquisa direta, Torres, O. Coleta de dados atraves de questiomirio. Porto Alegre, julho
de 2003.

hist6rico mais detalhado do cliente devido a idade, referindo-se aos usuarios da infantil, cujo

Proposta condizente com a realidade do hospital, hem como a realidade de
sande. Contempla os cuidados necessanos para a r~ao de urn trabalho
adequado. Carater orientador, abrangente, visao do paciente como urn todo.
(S3P7).

Em relac;ao a viabilidade, urn terceiro participante descreve: "acredito que 0

instrumento sera viavel na unidade, esta de acordo com 'nossas' necessidades". (S3P3). No



mesmo sentido outro coloca: "acredito que este instrumento de trabalho sera bastante viavel

em unidades de agudos. Em urn primeiro momento nao acho ne-eessarias modificayoes".

No tocante a organizal.;ao do trabalho, urn participante afirma: "acho que a

elaboral.;ao deste instrurnento foi muito bem organizada, contemplando nao sO 0 grupo que

dele participou como a vontade e a coragem da pesquisadora. Gostaria que fosse colocado em

avao". (S3P8).

Por Ultimo, considerando 0 envolvimento do grupo, urn participante considera que

"a proposta do trabalho foi aMm do esperado, pois, mobilizou os profissionais do hospital, 0

que vem a confirmar a necessidade deste instrumento para urna avaliayao comurn a todos".

Neste sentido, a avali~ao realizada pelo grupo veio ao encontro das aspira¥Oes da

pesquisadora que, no intuito de sensibilizar os participantes, sentiu-se contemplada por suas

mobiliza¢es participativas.



E necessario desconstruir 0 que foi construido. Esta e a 16gicado aprendizado, da

vontade de rnudar e, constantemente reformular a realidade. Nenhurn modelo e perene. As

necessidades hurnanas definem as mudan~as que sao necessanas para a construyao dos

saberes.

Na enfermagem 0 novo e estranho, traz medo, curiosidade, po,.'~sibilita

experienciar novas formas de realizar as a~oes de enfermagern. Produz expectativas a cerca da

aceita~ao de novos modelos, ou do recha~.odestas novas experiencias.

Muitas sao as expectativas do pesquisador ao propor a constru~ao de urn modelo

de Historico de Enfermagem, a adequa¢o deste as necessidades da popula¢o ao qual se

subrnete vem a ser 0 maior desafio. Neste sentido, haviam duas possibilidades: pesquisar a

melhor forma de construir urn mode1ode c.oletade dados de enfermagem para a psiquiatria,

propondo urn modelo que partisse destes referenciais teoricos; ou realizar esta pesquisa

envolvendo os atores que constroem 0 fazer em enfermagem no Hospital Psiquiatrico Sao

Pedro. Sern duvida escolhi a segunda o~ao. Acredito que esta escolha foi 0 rnais feliz desafio

a que me propus. 0 metoda de pesquisa utilizado - a Pesquisa-A~ao - proporcionou 0

envolvimento dos atores que contribuiram nas etapas de constru~aodestes saberes. Para tanto,

foi necessano envolver os sujeitos, e, neste sentido, questionamo-nos: porque construir urn

instrurnento de coleta de dados de enfermagem em psiquiatria?

A resposta vem a ser simples: pelo fata desta etapa ser fundamental para a

implemen~ao do Processo de Enfermagem, nesta Institui~ao. Esta verdade, entretanto, abre

caminho a infuneras constru~oes e possibilidades. Para tanto, cabe aos diversos sujeitos,



interessados em pesqU1sa, propor formas de supnr esta necessidade emergente desta

Instituiyao.

Se haviam duvidas relativas ao interesse destes sujeitos em participar da pesquisa,

estas dilvidas foram resolvidas a partir da adesao a este estudo pelos sujeitos ao qual a

pesquisa se propOs.

Outro fator funda.rnentalpara refoIyar a importlncia deste estudo foi a necessidade

criada pelos sujeitos participantes de implementarem 0 instrumento. No ultimo semimmo

houve 0 interesse de se estar testando 0 instrumento e aplicando esta construyRo no fazer

destes profissionais. Por questOes eticas, manteve-se a decisao de aguardar a aprovayao do

estudo nas instiincias legais, para enta~, operacionaliz8.-lo.

Conforme a proposta ipjcial da pesquisa, pretende-se remeter os resultados deste

estudo as Unidades de Intemayao do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, bem como a

Coordenayao de Enfermagem e ao Departamento de Ensino e Pesquisa, a fim de que estes

resultados sejam socializados permitindo 0 alcance aos enfermeiros que nesta instituiyao

prestam assistencia, hem como devolvendo aos participantes da pesquisa 0 froto que estes

contribuiram em construir.

Uma segunda proposta consiste na possibilidade de transformar este estudo em

urn artigo, a fun de atingir 0 meio cientifico, de forma a propagar esta experiencia.

No curso do estudo emergiu a necessidade da construyRo de urn manual que

oriente 0 preenchimento do Historico de Enfermagem proposto, tendo em vista as

peculiaridades deste, em se tratando das especificidades que permeiam 0 Exame do Estado

Mental. Esta proposta visa facilitar 0 entendimento dos profissionais e acadfunicos que

venham a utilizar 0 instrumento, no intuito de suprir duvidas que possam surgir no momento

da sua aplicw;ao.



A construl;ao proposta gera a desconstru<;.ao.Sim, e necessario desconstruir para

adequar as necessidades de cada Unidade desta Instituil;ao. Esta pesquisa propOe urn

instrumento de coleta de dados de enfermagem para as Unidades de Internayao do Hospital

PsiquiMrico Sao Pedro. Muito provavelmente, nem todas as unidades se sintam contempladas

pelos dados que neste constam, necessitando reformulaf-los, readaptando-os as suas

realidades. Este processo torna-se, enta~, urna fase para a readaptal;ao da construyao.

Acredita-se que 0 desenvolvimento deste estudo permitiu aos atores envolvidos a

reflexao sobre suas pniticas, desenvolvendo urn pensamento critico que gera urna maior

consciencia quanto as possibilidades que 0 Processo de Enfermagem proporciona ao

profissional ao sistematizar sua pnitica, refletindo sobre suas ay(jes ao desenvolver 0 cuidado

humanizado.

Ao grupo de atores que participou dos seminarios coube problernatizar snas

pniticas, inferindo subsidios te6rico-pniticos que perpassam suas al;oes. Emergiram diversas

situayoes conflituosas, frutos do carater institucionalizante que 0 hospital psiquiatrico imp5e

aos seus funcionarios, as quais foram rivalizadas pelas mais modemas formas de se pensar 0

processo de reforma psiquiatrica, ou a desinstitucionali~ao.

Questiona-se, entao, porque construir em meio a urn modelo que requer a

desconstruyao? A necessidade de construir urna forma sistematizada de prestar a assistencia

de enfermagem consiste da necessidade de manutenyao das Unidades de Intemayao do

Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, em meio a uma reestruturaC;aoglobal deste sistema 0 qual,

ainda hoje, mostra-se obsoleto. Quebrar os muros do manicomio nao signifka desassistir os

sujeitos acometidos por sofrimento psiquic.Q,significa buscar alternativas na comunidade para

a manutenyao de suas terapeuticas. Significa, tambem, diminuir 0 periodo de intemayao, a

partir de uma assist-.enciaadequada as necessidades de cada individuo, a fim de promover a

reabilitac;aopsicossocial.



Acredita-se que a implementa~o do instrumento construido possibilitara uma

maior comunica~ao efetiva entre cuidador e ser cuidado, bem como entre cuidadores consigo

mesmos, ao permitir urn esp~.() de reflexao e mohilizavao de alternativas de cuidado,

congruentes as necessidades manifestadas e subentendidas por estes sujeitos.

Sugere-se, por fim, a valida~o do instrumento proposto, a fim de que seu uso

possa torna-se sistematico na Institui~ao a qual se destina. Pretende-se que este instrumento

construido possibilite outras tantas constru~oes e desconstru~Oes,tantos quantos forem os

interesses e necessidades emergentes.
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APENDICEA

"Convite para participar do trabalho de conclusao de curso: Construindo a primeira etapa do

processo de enfermagem no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro"



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GR4NDE DO SUL
ESCOLA DE ENFERMAGEM

DISCIPLINA DE ESTAGIO CURRICULAR

CONVITE PARA PARTICIPAR DO TRABALHO DE CONCLUsAo DE CURSO:

"CONSTRUINDO A PRIMElRA ETAPA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAD PEDRO"

Trata-se de urn estudo qualitativo, explorat6rio e descritivo, que parte da
experiencia enquanto estagiana de enfermagem no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro. A etapa
inicial pretende a explora~ao do campo de estudo, a partir da sensibiliza~ao do(a)
enfermeiro(a) a fim de propor a construyao conjunta de urn instrumento de anamnese, exame
fisico e do estado mental, que se constitua em norteador do Processo de Enfermagem,
tomando-o parte de seu fazer profissionaL Esta mudanya de paradigma do fazer de
enfermagem se da a partir da pesquisa-ay30 promovida pelo investigador e compartilhada
pelos me!nbros da institui~ao local.

ThioHent (2003, p. 14) caracteriza a pesquisa-ayao como:
Urn tipo de pesquisa social com ba...o:eempirica que e concebida e realizada
em estreita associa¢o com uma a~o ou com a resolu¢o de urn problema
coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
si~ ou do problema esmo envolvidos de modo cooperativo ou
participativo. (THIOLLENT, 2003, p. 14).

Neste sentido delineia-se:
TEMA DE PESQUISA: A Constru<;.aoda Primeira Etapa do Processo de Enfermagem
em Psiquiatria.
PROBLEMA DE PESQUISA: como construir a primeira etapa do Processo de
Enfermagem Psiquiiltrica no Hospital Psiquiatrico Sao Pedro, a partir da sensibilizaC;ao
dos profissionais envolvidos e da releva.'lcia de planejar 0 cuidado ao paeiente/eliente
e familiares?

Objetivo Geral:
Construir a primeira etapa do Processo de Enfermagem no Hospital Psiquiatrico Sao
Pedro: um instrumento de anamnese, exame fisieo e do estado mentaL

Objetivos Especificos:
1. Identifiear a forma corn a qual 0 pro fissional enfermeiro presta assisteneia nesta
Institui~ao.



2. Sensibilizar 0 profissional enfermeiro para que este se familiarize com 0 Processo
de Enfermagem.
3. Construir um instrumento que se constitua em urn roteiro de coleta de dados

norteador do Processo de Enfermagem.
4. Socializar esse conhecimento, remetendo-o as Unidades de Intemayao do Hospital
PsiquiMrico Sao Pedro.

(1) O(s) profissiona1( is) de enfermagem que prestam assistencia nas Unidades de
Internayao I do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro.

Os sujeitos serao captados conforme a disponibilidade em participar da pesquisa,
sendo, para tanto, identificada a totalidade de enfermeiros( as) que nestas unidades atuam e a
estes formalizados os c.onvites de participayao nos semimmos que serao realizados.

Este estudo nao exclui a participayao dos demais enfermeiros desta instituiyao
que, por ventura, venham a contribuir na formulayao do objeto de estudo, bem como a
participayao de residentes de enfermagem e estagiarios que atuem nestas unidades.

Para a construQao da pesquisa proponho a realizayao de quatro encontros -
metodologicamente denominados semiruirios - no intuito de que 0 trabalho em grupo tome-se
congruente com a proposta de pesquisa.

o primeiro semimirio pretende ser realizado em 30 de jonho de 2003, das
8h30min as 9h30min, na Unidade Jose de Barros Falcao - saJa de reuniao de equipe, do
Hospital Psiquiatrico Silo Pedro, devido a concordancia da enfermeira responsavel por esta
unidade em ceder 0 espayo. Como sugestao, as proximas datas seriam em 7, 14 e 21 de julho,
no mesmo honirio, nas unidades que se disponham a oferecer 0 espayO fisico para estes
encontros, sugerindo urn rodizio entre os Iocais disponiveis. Esta medida visa urn maior
comprometimento dos atores responsaveis pela construyao do estudo, permitindo a estes
acolher 0 grupo.

Este convite se oficializa a partir da aprovayao desta pesquisa no Comite de Etica
e Pesquisa do Hospital PsiquiMrico Sao Pedro, sob 0 niunero 03.008, cuja analise deu-se em
10/06/03 com parecer de aprovacao etica e metodol6gica, em 12/06/03.

J As Unidades de fntem~30 do Hospital Psiquiatrico S30 Pedro referem-se as Unidades: Mario Martins Masculina (MMM),
Mario Martins Feminina (MMF), Jose de Barros Falc.ao(JBF) e Centro de At~ao Psic.ossocial(CAPS). Akm destas 0

hospital ainda possui: Unidades de Moradia, Enfermaria Clinica Central e Serv~ de Admissao e Triagem.



APENDICEB

Questiomirio de Coleta de Dados



QUESTIONA.RIO DE COLETA DE DADOS

(Adaptado de Lagemann, 2001)

I. Dados de Identificayao:

Tempo de Formavao Profissional: _

Case MO esteja tormado, tempo de estagio na Unidade: _

Periodo de Atualtao no HPSP: _

Periodo de Atuavao na Unidade: _

Curso de Especializayao: _

-e. -Gostar-ia 4e -impIementar -0 P-r-ocesso -de Enfermag-em em -sua -uniGade? ( ) Sim ( ) Nao

7. Qual(is) sua(s) duVida(s) em relayw ao Processo de Enfermagem? _



APENDICEC

Ava1ia~ao dos Seminanos



Avalia~ao dos Seminarios do

Trabalho de Conclusao do Curso de EnfermagemlUFRGS:

"CONSTRUINDO A PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NO

HOSPITAL PSIQUL4TRICO SAO PEDRO"

Autora: Odete Messa Torres Orienta~ao:Prof! Dfl Miriam de Abreu Almeida

Em sua opiniao:
1. A proposta de trabalho foi condizente com 0 que voce esperava?

o sim 0 em parte 0 nao
2. Os objetivos propostos foram alcan9ados?

o sim 0 em parte 0 nao
3. 0 material de apoio foi adequado?

o sill 0 em parte 0 nao
4. 0 instrumento produzido conternp1aas suas proposi¥oes?

o sim 0 em parte 0 nao
5. 0 instrumento produzido contempla as proposi~oesdo grupo?

o sim 0 em parte 0 nan
6. Voce considera viavel a implemen1a~aodes1einstrumento em sua unidade?

o sim 0 em parte 0 nao
7. Voce tern interesse de utilizar em seu trabalho este instrumento?

o sim 0 em parte 0 nao
8. Para voce foi produtivo participar destes seminatios?

o sim 0 em parte 0 nao
9. Fa~a comentarios, caso necessano:



APENDICED

Termo de Consentimento Informado Livre e Esclarecido



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - ESCOLA DE ENFER.l\AAGEM
TITULO DA PESQUlSA: Construindo a Primeira EtDpa do Processo de Enfernt.ogem no Hospital
Psiquiatrico Silo Pedro.
PESQUlSADORA.: Odete Messa Torres (fane: 33382483 - cel.:916214-11)
ORIENT ADORA: Dra. Miriam de Abreu Almeida

__________________ Odete Messa Torres
(pesquisadora)



APENDICEE

Nlodelo de Historico de Enfermagem das Unidades de Intema98.o

do Hospital psiquimic-o Silo Pedro



HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO
HISTORICO DE ENFERMAGEM

Unidades de Intema~ao
Esbo~ e1aborado durante pesquisa realizada por Torres (2003). N° Registro: Data:

Nome: Sexo: OM OF

Idade: Procedemcia: Estado Civil:

IDENTIFICACAo Escolaridade: Ocupayao: Acompanhante:

Internacoes Previas: 0 HPSP, na(s) Unidade(s):
o Outra Instituiyao, OBS.:

- Motivo da Internayao: Diagnostico Medico:

Doen~s previas:

INFORMACOES Medicamentos em uso:
SOBREA

DOENCAE
TRATAMENTO

Alergias:

Antecedentes familiares:

~
Altura: m
Peso: Kg

EXAME FisICO TA mmHg
FC: bpm
FR: mpm
Tax: °C

I--
AUTO-CUIDADO

I--

Tipo de dieta: o normal Aceitayao hidrica:
o plDM Exame da arcada dentaria:
o hiposs6dica Condiyao dos dentes:
o outra Uso de protese: 0 sim Dnao Tipo:

I ALiMENTACAo Aceita~o alimentar: Ganho ou perda de peso:
o inapet€mcia
o hiperfomia OBS.:

Depend€mcia: 0 alimenta-se sozinho
o necessita auxilio pi

alimentar -se



Condi<;6es de higiene/cuidado corporal (roupas/cabelosl Dependencia: 0 veste-se sozinho

HIGIENEI unhas): o necessita auxilio
CUIDADO p/ vestir-se

CORPORAL Frequencia do banho: OBS.:

ELiMINACOES Urinaria: 0 sem alterayao Intestinal: 0 sem alterayao

o com alteracao OBS.: o com alteracao OBS.:

o sem alterayao o com alterayao: 0 ins6nia o dificuldade em conciliar 0 seno

~)ONO/REPOUSO OBS.: o sonolencia o sene excessive durante 0 dia

OBS.:
po-

PELEI Pele/mucosas: 0 sem alterayao
MUCOSAS o com alterayao OBS.:- EXAME DO ESTADO MENTAL

- CONSCIENCIA o estupor/torporoso o confusoo lucido o obnubilado o sonolento
OBS.:- ATENCAO o hipovigil o hipervigil o hipotenaz o hipertenazo normoprosexico
OBS.:

I-- _

o pseudo-alucina«;6espENSOPERCEPCAO o sem altera«;6es o ilus6es o alucina«;6es
OBS.:

~
ORJENTACAO o orientado 0 parcialmente orientado o desorientado: 0 autopsiquicamente

OBS.: o alopsiquicamente
i-

MEMORIA o preservada o deficit de memoria: o imediata o recente o remota
OBS.:

i-
INTELIGENCIA Aparentemente: 0 media clinica o inferior amedia clinica o superior amedia clinica

OBS.:

- AFETIVIDADE o eutimico/moclulado o euf6rico o depressivo o labil o ansioso o embotado
o ambivalente o inadequado 0 irritavel o pueril OBS.:

- Produr;ao: 0 logico Curso: o inibido o fuga de ideias Conteudo: 0 fobias
o magico o preserverado o prolixo o ideias delirantes

PENSAMENTO o acelerado o bloqueio o obsess6es
o desagregado o ideacao suicida

OBS.: o ideayao homicida
- o adequada 0 auto- agressiva 0 hetero-agressiva 0 bizarra 0 regressiva

CONDUTA o sedutora 0 dramatica o rises imotivados 0 choro imotivado 0 promiscuidade
o uso de alcool 0 uso de drogas psicoativas
OBS.:

LlNGUAGEM o normolalica o disartrica o bradilalica o taquilalica o verborreica o mutismo
o mussitayao o ecolalia o verbigerayao o neologismos o soliloquio o coprolalia
OBS.:

~ ATA: IIDENTIFICACAO PROFISSIONAL: _



APENDICEF

Historico de Enfermagem das Unidades de Intema~ao do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro



HOSPITAL PSiQUIATRICO SAO PEDRO N°Registro:

HISTORICO DE ENFERMAGEM
Data da intema~o:
Tipo de intema~o:

Unidades de Interna~a.o Pertences:
Baborado pelas Enfenneiras, Residentes e Estagiarios de Enfermagem do

HPSP, durante pesquisa realizada por Torres (2003).

Nome: Sexo: OM OF

Idade: Procedencia: Estado Civil:
IDENTtFICAC;Ao Escolaridade: Ocupa~o: Acompanhante:

Intema~es Previas: 0 HPSP, na(s) Unidade(s):
o Outra Institui~o. Qual?

Telefone:-
DINAMICA
FAMiliAR

- Motivo da Intemacao: Hip6tese diagn6stica:

Doen~s previas:

INFORMAC;OES Medicamentos em uso:
SOBREA

DOEN<;AE
TRATAMENTO

Alergias:

Antecedentes familiares:

- Altura: m OBS.:
Peso: Kg

EXAME Fisico TA: mmHg
FC: bpm
FR: mpm
Tax: °C

Tipo de dieta: o normal Aceitacao hidrica:
Op/DM Exameda arcada dentaria:
o hipossodica Condi~o dos dentes:
o outra. Qual? Uso de protese: 0 8im Dnao Tipo:

ALlMENTAC;Ao Aceita~o alimentar: Ganho ou perda de peso:
o inapetencia
o hiperfagia OBS.:

Dependencia: 0 alimenta-se sozinho
o necessita auxilio pi

alimentar-se



Condic;.oes de higiene/cuidado corporal (roupas/cabelos/ Depend~ncia: 0 veste-se sozinho

HIGIENEI unhas): o necessita auxHio
CUIOAOO pI vestir -se

CORPORAL Frequancia do banho: 08S.:

Urinaria: 0 sem alterayao Intestinal: 0 sem alterayao

ElIMINACOES o c.om alterayao. Qual? o com altera~o. Qual?

o sem alterayao o com alterayao: 0 ins6nia o dificuldade em conciliar 0 sano

$ONO/REPOUSO o sonolancia o sono excessive durante 0 dia

08S.:

PElE! o sem alterayao o com alterayao. Qual?
MUCOSAS- Dnao Dsim DnaoABOROAGEM Bebida alcoolica 0 sim Dnao Tabagismo 0 sim Drogas

EOUCATIVA TipolFrequancia: N° cigarros/dia: Tipo/F requancia:

-- EXAME DO ESTADO MENTAl
I-

CONSCIENCIA o lucide o obnubilado o sonolente o estupor/torporoso o confuse
08S.:- ATENCAO o normoprosexico o hipovigil o hipervigil o hipotenaz o hipertenaz
08S.:

- -QENSOPERCEPCAO o sem altera¢es o ilusoes o aiucina¢es o pseudo-alucina¢es•
08S.:

- ORJENTACAO o orientado 0 desorientado autopsiquicamente o desorientado alopsiquicamente
08S.:

- MEM6RIA o preservada o deficit de memoria: o imediata o recente o remota
08S.:

- INTElIGENCIA Aparentemente: 0 media cHnica o inferior a media cHnica o superior a media c1fnica
OBS.:-~

AFETIVIOADE o eutimico/modulado o euforico o depressivo o labil o ansiosa
o embotado o ambivalente o inadequado o irritavel o puenl
OBS.:

--- Produq8o: 0 logico Curso: o inibido o fuga de ideias Conteudo: 0 fobias
o magico o preserverado o prolixo o ideias delirantes

PENSAMENTO o acelerado o bloqueio o obsessoes
o desagregado o idea~o suicida

OBS.: o ideayao homicida

o adequada 0 auto- agressiva 0 hetero-agressiva 0 bizarra 0 regressiva
CONDUTA o sedutora 0 dramatica o risas imotivados 0 choro imotivado 0 promiscuidade

o uso de alcoal 0 uso de drogas psicoativas
OBS.:

llNGUAGEM o normolalica o disartrica o bradilalica o taquilalica o verborreica o mutismo
o mussitayao o ecolalia o verbigerayao o neologismos o solil6quio o coprolalia
OBS.:

RlSCOS

o Risco de Fuga o Risco de Agressao o Risco de Suicidio o Risco de Homicidio o Risco Moral

IDATA: IIDENTIFICACAO PROFISSIONAl: _





ANEXOA

LEI N° 7.498, de 25 de junho de 1986



Dispoe sobre a Regulamenta9ao do Exercicio da Enfermagem, e
da outras Providencias.

Art. 1° - E livre 0 exercicio da Enfermagem em todo 0 Territ6rio Nacional, observadas as d:isposi~Oes
desta Lei.

Art. 2° - A Enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem seTexercidas por pessoas
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdi<;ao na area onde
ocnrre 0 exercicio.

Panlgrafo Unico. A Enfermagem e exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Tecnico de
Enferrnagem, pelo Au.xiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos grans de
habilitayao.

Art. 3° - 0 planejamento e a programa~o das instituiyOes e servi90s de sande incluem planejamento e
program~o de Enfermagem.

ll- 0 titular do diploma ou c-ertificado de Obstetriz ou de Enfermeira Obstetrlca, cnnferido nos termos da
lei;

ill - 0 titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira
Obstetrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do pais,
registrado em virtude de acordo de intercambio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de
Enfermeiro, de Enfermeira Obstetrica ou de Obstetriz;

IV - aqueles que, nao abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem titulo de Enfermeiro conforme 0
disposto na aIinea "d", do Art. 3, do Decreto n° 50.387, de 28 de maf90 de 1961.

I - 0 titular do diploma ou do c.ertificado de Tecnico de Enfermagem, expedido de acordo com a
legisIayao e registrado pelo 6rgao competente;

II - 0 titular do diploma ou do certificado legaJmente conferido por escola ou curso estrangeiro,
registrado em virtude de acordo de intercambio cultural ou revaIidado no Brasil como diploma de
Tecmco de Enfermagem.



I - 0 titular de Certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por institui'iao de ensino, nos termos da
lei e registrado no orgao competente~

III - 0 titular do diploma termos do De.creto- Lei nO23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-Lei nO
8.778, de 22 dejaneiro de 1946, e da Lei nO 3.640, de 10 de oumbro de 1959;

v -0 pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-Lei n° 299, de 28 de
fevereiro de 1%7;

VI - 0 titular do diploma on certificado conferido por escola on eurso estrangeiro, segundo as leis do
pais, registrado em virtude de acordo de intercfunbio cultural on revalidado no Brasil como certificado
de Auxiliar de Enfermagem.

I - a titular do certificado previsto no Art. 1 do Decreto-Lei n° 8.778, de 22 de janeiro de 1946,
observado 0 disposto na Lei n° 3.640, de 10 de oumbro de 1959;

II - a titular do diploma ou certificado de Parteira, ou equivalente, conferido por escola ou curso
estrangeiro, segundo as leis do pais, registrado em virtude de intercfunbio cultural ou revalidado no
Brasil, ate 2 (dois) anos ap6s a publica'iao desta Lei, como certificado de Parteira.

a) dire'iao do orgao de enfermagem integrante da estrntura basica da institui'iao de sau.de, publica e
privada, e chefia de servi'iO e de unidade de enfermagem;

b) organiza'iaO e dire~o dos servi'ios de enfermagem e de suas atividades tecnicas e auxiliares nas
empresas prestadoras desses servi9Qs;

c) planejarnento, organiza~.ao, coordena9ao, execu9ao e avalia9iio dos servi90s de assistencia de
enfermagem;

d) (vetado);

e) (vetado);



m) cuidados de enfermagem de maior complexidade tecmca e que exijam conhecimentos de base
cientifica e capacidade de tomar decisoes imediatas.

c) prescri~ de medicamentos estabelecidos em programas de salide publica e em rotina aprovada pela
institui~ao de sande;

f) preven~.ao e controle sistematico de danos que possam ser cau...~ciosa cliente1a durante a assistencia de
enfermagem~

Art. 12 - 0 Tecmco de Enfermagem exerc.e atividade de myel medio, envolvendo orienta9ao e
acompanhamento do trabalho de enfe..rmagem em grau auxili3f, e pa..rti.cipa~.aono planejamento da
assistencia de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

b) executar ayoes assistenciais de enfermagem. exceto as privativas do Enfermeiro, observado 0 disposto
no panigrafo iInico, do Art II,desta Lei;

Art. 13 - 0 Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de myel medio, de natureza repetitiva,
envolvendo servi90s auxiliares de enfermagem sob supervisao, bem como a participa93.0 ern mvel de
execu930 simples, em processos de tratamento, cabendo-Ihe especialmente:



Art. 15 - As atividades referidas nos artigos 12 e 13 desta Lei, quando exercidas em instituiyoes de
satide, publicas e privadas, e em programas de satide, somente podem ser desempenhadas sob orien~ao
e supervisao de Enferrneiro.

Art. 20 - Os argaos de pessoal da Administra~o PUblica Direta e lndireta, Federal, Esta~ Municipal,
do Distrito Federal e dos Territorios observarao, no provimento de cargos e fu~.oes e na c-ontrata~.aode
pessoal de en.fermag~ de todos os graus, os pre-eeitos desta Lei.

Panlgrafo u..mco.Os argaos a que se refere este artigo promoverao as medidas ne.cess3rias a
harmonizayao das situa90es ja existentes com as disposiyoes desta Lei, respeitados os direitos adquiridos
quanto a vencimentos e salarios.

Art. 23 - 0 pessoal que se enc-ontra executando tarefus de enfermagem, ern virtude de carencia de
recursos humanos de mvel medio nessa area, sem possuir forma~.ao especific.a regulada em lei, sera
autorizado, pelo Conselho Federal de Enfermage!Il, a exercer atividades elementares de enfermagem,
observado 0 disposto no Art. 15 desta Lei.

Paragrafo fw.lco. E assegurado aos atendentes de enfermagem, admitidos antes da vigencia desta Lei, 0

exercicio das atividades element ares da enfermagem, observado 0 disposto em seu Art. 15.

Art. 25 - 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data
de sua public.acao.



A.-"NEXO B

ResolUl;ao COFR.1\1-272/2002



Resolu~o COFE -27212002
a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN. no usa de suas atribuis:.oes legais e regimentais~

CONSIDERANDO a Constitui¢o Federativa do Brasil. promulgada em 05 de outubro de 1998 nos
artigos 5°. XII e 197;

CONSIDERANDO a Lei nO7.498/86 c.c. 0 Decreto nO94.406/86. respectivamente no artigo 11, alineas
"c", "i" e "j" e artigo go, alineas "e", "en e "f';

CONSIDERANDO 0 contido no C6digo de Erica dos Profissionais de Entermagem. aprovado pela
Resoluyao COFEN 240/2000~

CONSIDERANDO que a Sistematlza9ao da Assistencia de Enfermagem - SAE. sendo atividade
privativa do enfermeiro. utiliza metodo e estrategia de trabalho cientific-o para a identific-ayao das
situayoes de saudeldoenya, subsidiando ay5es de assistencia de Enfermagem que possaro c-ontribuir para
a promoy3o. preven¢o, recuperayao e reabilita¢o da saude do individuo, farnilia e comunidade~

CO SIDERANDO a institucionalizayao da SAE como pratica de urn processo de trabalho adequado as
necessidades da comunidade e como modelo assistencial a ser aplicado em todas as areas de assistencia a
saiIde pelo enfermeiro;

CONSIDERANDO que a irnplementa¢o da SAE constitui, efetivamente, melhora na qualidade da
Assistencia de Enfermagem~

I - Privativamente:
A implan~ao. planejamento, organizayao, execuyao e avaliayao do processo de en1ermagern, que
compreende as seguintes etapas:

Consulta de Enfermagem
Compreende 0 hist6rico (entrevista), exame fisico, diagn6stico, prescriyao e evoluyao de enfe..rmagern.

Para a implement~ da assistencia de enfermagem, devem ser consider ados os asp~~s essenciais em
cada urna das etapas, con1orme descriminados a seguir:

Hist6rico: Conhec.er Mbitos individuais e biopsic-ossociais visando a adaptayao do paciente a unidade de
tratamento, assirn como a identifi~o de problemas.

Exame Fisico: 0 Enfermeiro devera realizar as seguintes tecnicas:
inspeyao, ausculta, palp~ao e percussao, de torma criteriosa, efetuando 0 levantamento de d&los sobre 0

estado de saiIde do paciente e ano~o das anormalidades encontradas para validar as informa¢es



Diagn6stico de Enfermagem: 0Enfermeiro ap6s fer analisado os dados colhidos no hisf6rico e exame
fisic-o, identific-ani os problemas de enfermagem, as necessidades basic-as afetadas e grau de dependencia,
fazendo julgall1ento clinico sobre as respostas do indivi<luo, da fanu1ia e comunidade, aos problemas,
processos de vida vigentes ou potenciais.

Prescri~ao de Enfermagem: Eo conjunto de med:idas decididas pelo Enfenneiro, que direciona e
coordena a assistencia de Enfennagem ao paciente de forma individualizada e continua, objetivando a
preven9ao, prom09ao, prot~ao, recupera~ao e manuten~ao da sande.

EvoIu~o de Entermagem: E 0 registro fetto peIo Enfermeiro ap6s a avalia~.ao do estado geraf do
paciente. Desse registro constam os problemas novos identificados, um resumo sucinto dos resultados
dos cuidados prescritos e os problemas a serem abordados nas 24 boras subsequentes.

Artigo 2" - A implementayao da S~~ematiza<;ao da Assistencia de Enfermagem - SAE - deve ocorrer em
toda instituiyao da saMe, piIblica e privada

Arrigo 3° - A Sistematizayao da Assistencia de Enfermagem - SAE devera ser registrada formalmente no
prontuario do pacientelcliente/usuano, devendo ser composta por:

-Hist6rico de enfermagem
-Exame Fisico
-Diagn6stico de Enfermagem
-Prescriyao da Assistencia de Enfermagem
-Evolu9ao da AssitSncia de Enfennagem
-Relat6rio de Enfermagem

Panigrafo Unico: Nos casos de Assistencia Domiciliar - HOME CARE - este prontuario devera
permanecer junto ao paciente/cliente/usuario assistido, objetivando otimizar 0 andamento do processo,
bem como atender 0 disposto no C6digo de Defesa do Consumidor.

Arrigo 4° - Os CORENS, em suas respectivas jurisdi95es, deverao promover encontros, seminarios.,
eventos, para subsidiar tecnica e cientificamente os profissionais de Enfermagem, na implementayao da
Sistematizayao da Assistencia de Enfermagem - SAE;

Artigo 5° - E de responsabilidade dos CORENS, em suas respectivas jurisdi~oes, zelar pelo cumprimento
desta norma.

Arrigo 7° - A presente resoluyao entra em vigor na data de sua publicayao, revogando disposiyoes em
contnlrio.

GILBERTO LlNHARES TEIXEIRA
CORE -RJ N° 2.380

PRESIDENTE
CAR.t"lEM DE ALMEIDA DA SIL VA

COREN-SP N° 2.254
PRlMEIRA SECRET ARIA



ANEXOC

Resoluyao 03.008, de 12 de junho de 2003 - Comite de Etica em Pesquisa do HPSP



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAO PEDRO
DIRECAO DE ENSINO E PESQUISA
COMITE DE ETICA EM PESQUISA

RESOLUCAO
o Comite de Etica em Pesquisa do Hospital Psiquiatrico Sao Pedro da

Secretaria da Saude e do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sui, em
reuniao conju"ta de seus membros, realizada em 10/6/2003, analisou 0 projeto:

Numero: 03.008
Titulo: Construindo a primeira etapa do processo de enfermagem do
Hospital Psiquiatrico Sao Pedro
Autor: Odete Messa Torres

Este projeto foi aprovado, estando adequado etica e metodologicamente, de
acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos (Resoluc;ao 196/96 do Conselho Nacional de Saude) e as
Resolug6es Normativas do Comite de Etica em Pesquisa do HPSP.

Porto Alegre, 12 de junho de 2003.

A ' ~- /)
~G-....t /~·if/. ~/D,
Ora. Mari~lena Itaqui Ctpes ~

Coordenadora do Comite de Etica em Pesquisa do
Hospital Psiquiatrico Sao Pedro


