
ISBN 978-85-459-0773-2

A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM AOS QUE SOFREM COM
TRANSTORNO MENTAL

Emilly Akemi Shibukawa Nakamura¹, Brayan Yuri Piloto², Viviane Sousa Oliveira³,

¹Acadêmica do Curso de Enfermagem, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, PIC. Emilly_shibukawa@hotmail.com
² Acadêmico do Curso de Enfermagem, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, PIC. Brayanpiloto02@hotmail.com

³ Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário de
Maringá – UNICESUMAR. Maringá/PR. Orientadora PIC. vsousa.enf@gmail.com

RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é contribuir na sensibilização dos enfermeiros e, outros profissionais da área da saúde quanto
à assistência humanizada para o paciente com transtorno mental e sua família.  Trata-se de uma pesquisa descritiva e
exploratória  com abordagem qualitativa.  Pretende-se  abordar  profissionais  enfermeiros  que  atuem em serviços  de
atenção à saúde mental por meio de entrevista seguindo um roteiro semi-estruturado elaborado para esse fim. A análise
dos dados será realizada segundo  a análise de conteúdo,  modalidade temática de Minayo.  Espera-se alcançar a
sensibilização dos profissionais e equipes envolvidas, fazendo-os perceber como seu trabalho impacta sobre a vida de
seus pacientes e famílias.
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1 INTRODUÇÃO

O transtorno mental é uma doença na qual o individuo não consegue mais viver em harmonia
nos ambientes familiares e sociais. Desde a Antiguidade, os indivíduos que sofrem com alguma
desordem mental são obrigados a enfrentar não só a doença, como também a exclusão social e,
muitas vezes, o abandono familiar. 

O número de pessoas que sofre de transtornos mentais vem aumentando gradativamente na
população.  Segundo relatório  da  OMS (2001)  sobre  a  saúde no mundo cerca  de quatrocentos
milhões de indivíduos sofrem perturbações mentais e/ou neurológicas ou problemas psicológicos, e,
além do sofrimento e falta de cuidados, essas pessoas vivenciam o estigma, a vergonha, a exclusão
e, com muita frequência, a morte.

Alencar e Fernandes (2010) apontam que o enfermeiro possui em sua essência a arte do
cuidar, esse processo de cuidado constitui o seu objeto de trabalho que deve ser realizado de forma
humanizada e sistematizada, para que assim a assistência ao paciente ocorra de forma qualificada,
visando não somente o cuidado físico, mas também o cuidado emocional.

Nesse sentido, o trabalho do enfermeiro em saúde mental exige que o mesmo esteja sempre
atento à humanização e qualidade da assistência, pois são esses, os profissionais que estão em
contato por mais tempo com os pacientes com transtorno mental. 

O  cuidado  prestado  pelos  enfermeiros  pode  ocorrer  na  atenção  básica,  ambulatorial,
hospitalar  e  domiciliar,  sendo  que  entre  estas  a  hospitalar  foi  a  mais  marcada  no  campo  da
assistência a saúde mental por muitos anos (ALENCAR; FERNANDES; 2010). 

De acordo com o Ministério  da  Saúde,  em 2010,  o  acesso à  atenção em saúde mental
aumentou, chegando a 63% de cobertura, com forte participação da atenção básica e de ações
intersetoriais como inclusão social pelo trabalho, assistência social e promoção de direitos. Desde
2006, os gastos federais com ações extra hospitalares nessa área aumentaram em relação aos
gastos  hospitalares.  No ano de 2009,  por  exemplo,  67,7% dos recursos federais  para  a  saúde
mental foram gastos com ações comunitárias (BRASIL, 2010).

Nesse  atendimento,  a  comunicação  é  de  extrema  importância  no  cuidado  para  esses
pacientes, pois melhora a interação tanto com os profissionais da área da saúde, quanto com a
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sociedade e família, possibilitando e facilitando a convivência. Outro fator muito importante para o
cuidado é  ouvir  reflexivamente,  ou  seja,  demonstrar  interesse no que o  paciente  está  dizendo,
permitindo que ele  tenha segurança e não se  frustre,  essa estratégia desenvolve autoestima e
minimiza  os  problemas.   Quando  ocorre  interação  deste  paciente  com  os  enfermeiros,  a
possibilidade de desenvolver autocuidado capacitado e recuperação é muito maior e, assim podendo
satisfazer a inclusão do mesmo na sociedade.

Nesse  contexto,  levando-se  em  consideração  que  o  cuidado  de  enfermagem  a  doentes
mentais constitui um campo de estudo relevante, não só do ponto de vista clínico, mas também para
melhoria das condições de assistência que influenciam na vida dos doentes, pretende-se identificar
as  estratégias  de  humanização  do  cuidado  utilizadas  por  enfermeiros  frente  ao  paciente  com
transtorno mental.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de  uma  pesquisa  do  tipo  descritiva  exploratória  com abordagem qualitativa.   A
pesquisa exploratória  tem como objetivo proporcionar  maior  familiaridade com o problema,  com
vistas a torná-lo mais explicito ou constituir hipóteses. Pode dizer que estas pesquisas têm como
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é,
portanto,  bastante flexível,  de modo que possibilite  a consideração dos mais variados aspectos
relativos ao fato estudado (GIL, 2010).

Sendo  então  que  a  pesquisa  descritiva  tem  como  objetivo  primordial  a  descrição  das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre variáveis. Normalmente são utilizadas, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente
realizamos pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática (GIL, 2010).

Na abordagem qualitativa a pesquisa não se baseia em um conceito teórico e metodológico
unificado. Diversas abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as discussões e a prática da
pesquisa (FLICK, 2009, p. 37).

Deste  modo,  serão  sujeitos  do  estudo  profissionais  enfermeiros  atuantes  em equipes  da
estratégia  saúde da  família  de  um município  de  médio  porte  populacional  localizado na  região
noroeste do estado do Paraná que aceitarem participar do estudo voluntariamente,  assinando o
Termo De Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Após  elaboração  do  projeto  de  pesquisa,  o  mesmo  será  encaminhado  a  Assessoria  de
Formação e Capacitação Permanente dos Trabalhadores de Saúde (CECAPS) do município em
questão  para  liberação  do  local  de  estudo.  Mediante  autorização  do  local,  o  projeto  será
encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Unicesumar para apreciação e aprovação
atendendo  os preceitos éticos, fixadas pela Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012,  do
Conselho  Nacional  de  Saúde  (CNS)  com  parecer  n°  500.380  de  09  de  dezembro  de  2013
(CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). 

Os dados serão obtidos por meio da realização de entrevistas orientadas por um questionário
semiestruturado  composto  por  dados  de  identificação  e  questões  norteadoras  elaboradas
especificamente  para  este  estudo.  Diante  da  autorização  dos  depoentes,  as  entrevistas  serão
gravadas e posteriormente transcritas na íntegra, garantindo a fidelidade dos depoimentos.

As informações coletadas serão analisadas pela técnica de análise de conteúdo, modalidade
temática de Minayo, que compreende a três  momentos: a pré-análise - a organização do material
existente  para  análise  que  pode  ser  flexível;  a  exploração  do  material  -  identificação  da
comunicação, momento em que surge a categorização; e o tratamento dos resultados, a inferência e
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a interpretação - que resulta em interferências e interpretação de todos os depoimentos (MINAYO,
2012).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se com essa pesquisa, estimular a reflexão por parte dos profissionais da área quanto à
valorização de sua assistência e a compreensão de o quanto esse cuidado é importante para o
paciente com doença mental  e sua família,  buscando não somente a humanização do cuidado,
como também uma atenção mais especializada e eficaz.
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