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RESUMO 

 

Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem para Nóbrega & Garcia (2012) 

pode ser entendido como a organização dos meios necessários para a realização do Processo de 

Enfermagem, na concepção de método, pessoal e instrumentos. O termo Processo de 

Enfermagem indica uma ordem de etapas de um fenômeno em momento cronológico 

específico.  Esse processo de etapas prevê a ocorrência de uma ação (ou de um conjunto de  

ações),  por  meio  de  um  determinado  modo,  regulado  por  uma  forma  de reflexão, ou seja, 

por um pensamento do fenômeno, de sua origem e de sua potencialidade de transformar a 

prática de enfermagem, para implementação do Processo de Enfermagem necessita-se 

constituir capacidades e habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, além de domínio de 

técnicas e conteúdos específicos, determinando o “O que deve ser feito?”, “Por que deve ser 

feito?”, “Por quem deve ser feito?” “Como deve ser feito?”, “Com o que deve ser feito?” e 

“Quais resultados são esperados com esta ação? (para que deve ser feito?)Objetivo Geral: 

Discutir as necessidades de capacitação dos enfermeiros de saúde mental relacionadas à SAE 

nos serviços de saúde mental na atenção básica; Objetivos Específicos: Descrever o 

conhecimento dos enfermeiros de saúde mental que atuam em serviços da atenção básica sobre 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; Identificar as necessidades específicas 

de educação permanente relacionadas à SAE junto aos enfermeiros de saúde mental; Elaborar 

um programa de capacitação para o ensino da SAE em saúde mental com ênfase nos serviços 

da atenção básica em saúde; Planejar, implementar e indicar meios de validação de programa 

de capacitação em SAE para enfermeiros de saúde mental  na atenção básica; 

METODOLOGIA: Coleta/produção de dados - Trata-se de uma pesquisa qualitativa na 

perspectiva sociopoética onde foi realizado uma oficina com os sujeitos do estudo; análise de 

dados realizada a partir da contra-análise do grupo pesquisador, sob a ótica do referencial 

teórico da observação sistemática Sujeitos: enfermeiros de saúde mental, alunos do Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, protocolo aprovado 

pelo Comitê de Ética, CAAE: 12126018.4.0000.5243. RESULTADOS: A partir dos dados 

colhidos foram analisados e divididos em 5 categorias Vínculo como forma de cuidar, 

Dificuldades e superações, Potências de cuidado, Fragilidades do conhecimento, Necessidades 

de educação permanente em saúde; PRODUTO: Programa de capacitação A própria 

Experimentação se fez de produto, isto é, uma oficina aplicável a produção de conhecimento, 

que surpreendentemente pode ser utilizado como método em diversos serviços de saúde da 

atenção básica, fortalecendo também o vínculo entre a equipe. CONCLUSÃO: Percebe-se que 

a forma de cuidar em saúde mental parte do encontro não se limitando a cuidados físicos e de 

proteção, enfatizando também o ambiente saudável e acolhedor.; Há estranhamentos sobre o 

conceito macro da SAE, o GP entende que a SAE se restringe a utilização de taxonomias, 

diagnósticos e prescrições de enfermagem;O estudo evidenciou que os enfermeiros utilizam em 

sua prática o Processo de Enfermagem, contudo ficam receosos pela utilização desta 

nomenclatura, visto que em sua maioria é utilizado como ferramenta de organização da 

assistência, e na saúde mental existe os paradigmas entre sistematizar, organizar a assistência, 

e a tendência ao pensamento de normatizar sujeitos, a preocupação do GP é legítima e devemos 

valorizar as singularidades de cada ser no encontro ao cuidado. 

  

Descritores: Saúde Mental; Pesquisa em Enfermagem; Indicadores de Produção Científica; 

Processo de Enfermagem. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Nursing Care Systematization for Nóbrega & Garcia (2012) can be 

understood as the organization of the necessary means for the realization of the Nursing 

Process, in the conception of method, staff and instruments. The term Nursing Process indicates 

an order of stages of a phenomenon at a specific chronological moment. This process of steps 

foresees the occurrence of an action (or a set of actions), through a certain mode, regulated by 

a form of reflection, that is, by a thought of the phenomenon, its origin and its potentiality. To 

transform nursing practice, the implementation of the Nursing Process requires cognitive, 

psychomotor and affective skills and abilities, as well as mastery of specific techniques and 

content, determining the “What should be done?”, “Why it should be done? ”,“ By whom 

should it be done? ”“ How should it be done? ”,“ With what should be done? ”and“ What results 

are expected from this action? (why should it be done?) General Objective: Discuss the 

capacity-building needs of SAE related mental health nurses in mental health services in 

primary care; Specific Objectives: To describe the knowledge of mental health nurses working 

in primary care services about the Nursing Care Systematization - SAE; Identify the specific 

needs of continuing education related to SAE with mental health nurses; Develop a training 

program for the teaching of SAE in mental health with emphasis on primary health care 

services; Plan, implement and indicate means of validation of the SAE training program for 

mental health nurses in primary care; METHOD: Data collection / production- This is a 

qualitative research from the sociopoetic perspective where a workshop was held with the study 

subjects; Data analysis performed from the counter analysis of the research group, from the 

perspective of the theoretical framework of systematic observation Subjects: mental health 

nurses, students of the Graduate Program in Nursing of the Fluminense Federal University, 

protocol approved by the Ethics Committee , CAAE: 12126018.4.0000.5243. RESULTS: 

From the collected data were analyzed and divided into 5 categories Bonding as a way of caring, 

Difficulties and overcoming, Care powers, Knowledge weaknesses, Needs of permanent health 

education; PRODUCT: Training Program The Experimentation itself was a product, that is, a 

workshop applicable to the production of knowledge, which surprisingly can be used as a 

method in several primary health care services, also strengthening the bond between the team. 

CONCLUSION: It is noticed that the mental health care part of the meeting is not limited to 

physical and protective care, but also emphasizes the healthy and welcoming environment. 

There are strange things about the macro concept of SAE, GP understands that SAE is restricted 

to the use of nursing taxonomies, diagnoses and prescriptions, The study showed that nurses 

use the Nursing Process in their practice, but are afraid of using this nomenclature. Since it is 

mostly used as a tool for organizing care, and in mental health there are paradigms between 

systematizing, organizing care, and the tendency to thought to normalize subjects, the GP 

concern is legitimate and we should value the singularities of care. each being in the care 

encounter 

Descriptors: Mental health; Nursing Research; Scientific Production Indicators; Nursing 

Process. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um  

estranho ímpar.  

Carlos Drummond de Andrade 

 

O interesse por desenvolver uma pesquisa que abordasse a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem - SAE em Saúde Mental surgiu a partir de uma inquietação gerada 

durante a atuação profissional no campo da Saúde Mental - SM, onde foi percebido obstáculos 

na implementação da SAE, essa importante ferramenta estruturada para a oferta de cuidados.  

Diante disso, buscou-se subsídios na literatura para corroborar o desenvolvimento da 

SAE em SM na Unidade de Saúde – US, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 

Moreira – IMASJM. No entanto, percebeu-se uma carência de conteúdo científico abordando 

a SAE em SM, situação que gerou questionamentos sobre as dificuldades de implementação da 

SAE e as barreiras para formação profissional do enfermeiro no o uso da SAE e definição de 

conteúdos pertinentes ao campo da SM. 

A partir da vivência e do desencadear desse estudo, foi possibilitado um 

reposicionamento profissional, no qual em outro ambiente, o Centro de Atenção Psicossocial 

lll Manoel de Barros, pode-se perceber diretamente os impactos da SAE em SM na Atenção 

Básica. 

A atuação no CAPS foi uma importante reflexão sobre os processos de trabalho, onde 

constatou-se a prática de enfermagem sendo realizada de maneira assistemática. Afinal, a 

prática sistematizada sob a luz da SAE, por mais controversa que possa parecer, gera 

contribuições e dados visíveis sobre a assistência. 

Compreender o conceito de SAE é importante para a contextualização do estudo em 

questão. Visto que a utilização desse sistema de classificação tem mobilizado enfermeiros do 

mundo inteiro, universalizando a linguagem usada pela enfermagem, evidenciando elementos 

da prática, provendo dados que identificam a contribuição da enfermagem no cuidado com o 

cliente, promovendo mudanças reais na prática de enfermagem através da educação, gerência 

e pesquisa (NÓBREGA; GARCIA, 2005). 

Cabe ressaltar, que a prática profissional tende a ser assistemática. Encontram-se na 

literatura nacional uma variedade de terminologias a respeito da SAE, o que dificulta seu claro 

entendimento. Dentre os termos mais utilizados, destacam-se: “Sistematização da Assistência 

de Enfermagem” e “Processo de Enfermagem” (NÓBREGA; GARCIA, 2012). 

O termo Sistematização da Assistência de Enfermagem para Nóbrega & Garcia (2012) 

pode ser entendido como a organização dos meios necessários para a realização do Processo de 
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Enfermagem, na concepção de método, pessoal e instrumentos. O termo Processo de 

Enfermagem indica uma ordem de etapas de um fenômeno em momento cronológico 

específico.  Esse processo de etapas prevê a ocorrência de uma ação (ou de um conjunto de  

ações),  por  meio  de  um  determinado  modo,  regulado  por  uma  forma  de reflexão, ou seja, 

por um pensamento do fenômeno, de sua origem e de sua potencialidade de transformar.   

A carência de Literatura Científica sobre a SAE evidenciada por Remizoski; Moreira; 

Vall (2014) foi uma reflexão sobre a pertinência da elaboração desse estudo. Constatou-se 

justificável a dificuldade da implementação da SAE nos serviços de saúde, principalmente nos 

de Saúde Mental.  

A resistência dos profissionais de saúde dos diversos segmentos passa a ser entendida, 

já que Remizoski; Moreira; Vall (2014) evidenciam fatos relatados como: “Falta de Tempo”, 

“Desafio de atendimento individualizado”, “Preparo inadequado na formação do enfermeiro”, 

“Falta de funcionários”, “Falta de conhecimento de quem já esta atuando”, “Descrença e 

rejeição”; dentre outras situações. A partir dessas narrativas, inicia-se a pesquisa de estruturas 

fundamentadas para superação dos desafios e para tornar efetiva a implementação da SAE nos 

serviços de saúde mental. 

Nobrega & Garcia (2005) afirmam que para implementação da SAE necessita-se 

constituir capacidades e habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, além do domínio de 

técnicas e conteúdos específicos, determinando “O que deve ser feito?”, “Por que deve ser 

feito?”, “Por quem deve ser feito?” “Como deve ser feito?”, “Com o que deve ser feito?” e 

“Quais resultados são esperados com esta ação? (Para que deve ser feito?)” 

Conforme a Resolução COFEN n° 358/2009, determina-se que a SAE é uma 

incumbência do enfermeiro, descrevendo a importância e a normatização para sua implantação. 

Os artigos seguintes confirmam: Art. 1° - a implantação, planejamento, organização, execução 

e avaliação do processo de enfermagem, Art. 2° - a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem deve ocorrer em toda instituição de saúde, pública e privada, Art. 3° - A 

Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE deverá ser registrada formalmente no 

prontuário do paciente/cliente/usuário. Portando, pelos expostos anteriores há a necessidade 

premente da implementação da SAE. 

Entretanto, para a implementação da SAE faz-se necessário o uso de capacidades, como 

afirmam Nóbrega e Garcia (2005) que foram também descritas anteriormente por Freire (2011): 

“Formar é muito mais do que treinar o educando no desempenho de destrezas”, é necessário 

compreender o processo de aprendizagem: como esta sendo construído e as fragmentações do 

conhecimento, a desarticulação entre teoria e prática distanciando. O enfermeiro propicia o 
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aprendizado a partir da aproximação da realidade a ser vivida, possibilitando o aprender e o 

saber fazer, elementos fundamentais para execução da SAE. 

Imergindo por estes questionamentos, com inquietações e conceitos sobre o processo de 

etapas, os conhecimentos de enfermagem e as ferramentas de cuidado, nos debruçamos sob o 

presente estudo, tendo como pressuposto o potencial criativo para o processo de ensino-

aprendizagem, portanto nos capítulos seguintes iniciaremos essa vívida e contemporânea 

história. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Eu é o mestre do eu. Que outro mestre poderia existir?  

Tudo existe, é um dos extremos.  

Nada existe é o outro extremo.  

Devemos sempre nos manter afastados desses dois  

extremos 

, e seguir o Caminho do Meio.  

Buda 

 

Justifica-se a realização deste estudo a partir de aspectos profissionais, sociais, 

acadêmicos e pessoais, isto é, da preocupação com a existência de enfermeiros que assim como 

o autor deste estudo, acreditam no potencial transformador da SAE nos serviços de saúde 

mental e buscam superar as limitações decorrentes da rotina profissional. 

O estudo da SAE é essencial para a área da enfermagem em saúde mental, pois 

aprofunda os temas de pesquisa de interesse, sobretudo quando se pensa nos principais fatores 

que dificultam a implantação da SAE. Esses fatores foram identificados por Remizoski; 

Moreira; Vall (2014) e neles estão: a falta de conhecimento sobre a realização do exame físico, 

falta de treinamento sobre o tema nas instituições de saúde, falta de registro adequado da 

assistência de enfermagem, conflito de papéis, dificuldade de aceitação de mudanças, falta de 

credibilidade nas prescrições de enfermagem, carência de pessoal e falta de estabelecimento de 

prioridades organizacionais. 

É preciso se atentar sobre o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, pois 

o enfermeiro se apresenta como protagonista na elaboração e implementação da SAE, fazendo-

se necessário o entendimento e responsabilização, devendo assumir o papel de educador nos 

processos de capacitação referente a SAE para que em conjunto com a equipe consiga executá-

la. 

Por tudo isso, infere-se que a realização desse estudo, torna-se relevante dentro do 

contexto da atenção primária em saúde mental, contribuindo para a assistência direta ao usuário, 

caracterizando cientificamente a enfermagem, dialogando com, e a partir do processo de 

enfermagem com outras profissões, o que garante o projeto terapêutico singular àqueles que 
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são assistidos, contribuindo com os princípios da interdisciplinaridade, e conduzindo assim, a 

prática de enfermagem aos praticantes. Cabe ressaltar, que a saúde mental é apontada como 

tema referido na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa na Saúde proposto pelo 

Ministério da Saúde. (BRASIL,2015) (NÓBREGA; GARCIA, 2012). 

3. PRESSUPOSTO 

O presente estudo parte da premissa afirmativa que o potencial transformador da SAE 

descrito por Remizoski; Moreira; Vall (2014) não é devidamente aplicada, e que intervenções 

pautadas na SAE necessitam ser discutidas de acordo com a realidade prática dos serviços de 

saúde a fim de permitir intervenções que possam solucionar problemas reais da assistência à 

saúde mental norteando enfermeiros em suas práticas. 

 

4. OBJETO DE ESTUDO 

 

A qualificação do enfermeiro para aplicação da SAE na Saúde Mental. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo Geral 

Discutir as necessidades de capacitação dos enfermeiros de saúde mental relacionadas 

à SAE nos serviços de saúde mental na atenção básica. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o conhecimento dos enfermeiros de saúde mental que atuam em serviços da 

atenção básica sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE;  

 Identificar as necessidades específicas de educação permanente relacionadas à SAE 

junto aos enfermeiros de saúde mental;  

 Elaborar um programa de capacitação para o ensino da SAE em saúde mental com 

ênfase nos serviços da atenção básica em saúde;  

 Planejar, implementar e indicar meios de validação de programa de capacitação em SAE 

para enfermeiros de saúde mental na atenção básica; 
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6. REVISÃO TEMÁTICA 

A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e  

coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as 

 coisas como estão; a coragem, a mudá-las.  

Santo Agostinho 

 

Foi realizada uma revisão integrativa com levantamento de dados no período de outubro 

de 2018, foram selecionados estudos diversos sobre o tema em um período de cinco anos. Os 

artigos foram pesquisados nas seguintes bases de dados: National Library of Medicine 

(PubMed); Cummulative Index to Nursingand Allied Health Literature (CINAHL) e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS), sendo o critério para escolha 

das fontes a apresentação de maiores resultados. Objetivou-se com a busca responder a seguinte 

questão norteadora: Como se dá a experiência e noção de conhecimento acerca da saúde mental 

na atenção básica por parte da enfermagem? 

Para a busca de estudos relacionados com a temática, foram utilizados os seguintes 

descritores/Mesh Terms: Saúde Mental/Mental Health, Processo de Enfermagem/Nursing 

Process, Atenção Primária/Primary Attention, tendo a seguir separações por categorias para 

melhor visualização, utilizado operador boleano AND. 

Foram analisados 10 artigos científicos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais que tinham relação com a SAE em Saúde Mental e que apresentavam dados para 

responder à questão norteadora do estudo. 

1ª Etapa: Formulação do problema/questão norteadora 
“Como se dá a experiência e noção de conhecimento acerca da saúde mental na atenção 

básica por parte da enfermagem?” 

2ª Etapa: Coleta de dados 
(definição das bases de dados e busca de artigos) 

PubMed CINAHL LILACS 

28 65 05 

3ª Etapa: Avaliação dos dados 
(artigos selecionados após leitura dos resumos) 

03 08 04 

4ª e 5ª Etapas: Análise, interpretação e 

apresentação 

dos dados (artigos selecionados após leitura na 

íntegra) 

 

03 04 03 

Fonte: (MESQUITA, TAVARES 2019) 

 

 

6.1 Clínica Ampliada e Território 

 

Pessoas com transtornos mentais sofrem há anos com o preconceito, medo, exclusão da 

sociedade, e por vezes dos próprios familiares. Historicamente, a psiquiatria tradicional 
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cometeu verdadeiras barbáries com indivíduos portadores do transtorno psíquico. Desde o final 

da década de 70, o Brasil vem passando por um processo denominado de Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, expressivo processo social no cenário nacional contemporâneo. Tendo por objetivo 

não só melhorar a assistência ao indivíduo com transtorno mental, mas também, construir outro 

espaço questionando e transformando as práticas da psiquiatria tradicional e das demais 

instituições da sociedade. (AMARANTE, 1995). 

No contexto de construção dos conceitos, representações sociais, vulnerabilidades, 

entendimento sobre doença e adoecimento, noções de risco (real ou imaginário), de 

morbimortalidade e incurabilidade, de transmissibilidade, bem como os mitos e as metáforas 

associadas ao campo da saúde mental e na área de enfermagem, encontram-se situações 

conflituosas sobre como assistir o cliente de forma eficaz e individualizada com embasamento 

científico e holístico.  

A Reforma Psiquiátrica buscou politizar a questão da saúde mental, especialmente a luta 

contra as instituições psiquiátricas ao produzir reflexões críticas e estratégias de cuidado contra-

hegemônicas, para garantir uma assistência de qualidade para esses sujeitos. (AMARANTE, 

1995). 

A SAE e o Processo de Enfermagem objetivam qualificar a assistência de enfermagem. 

Em ambientes com pessoas que demandam cuidados especiais, torna-se uma necessidade 

urgente por ser um instrumento capaz de melhorar a qualidade de vida, humanizar o cuidado e 

promover ações de educação em saúde. (ADAMY et al., 2013) 

A integração e o fornecimento de componentes eficazes de serviços de cuidado 

comunitário baseado em evidências aumentam significativamente a eficácia do atendimento ao 

usuário com transtorno psíquico. Li, Liu e Huang (2016) relatam os serviços de gerenciamento 

de casos (ou seja, cuidado comunitário no território) exercem influência importante sobre a 

medicalização e satisfação dos usuários, os auxiliando, aprimorando suas habilidades de 

gerenciamento de vida, identificando suas dificuldades na administração da vida diária, 

desenvolvendo estratégias relevantes de enfrentamento de vida (por exemplo, gerenciamento 

de estresse, habilidades sociais e arranjos domésticos) e adaptação à vida comunitária.  

O cuidado e os processos de trabalho do enfermeiro no cenário de atenção básica foram 

observados por Rocha e Lucena (2017) como ações observacionais da saúde dos usuários, 

gerenciamento do trabalho e do serviço, assim como a gerência dos projetos terapêuticos e 

articulação dos serviços de atenção à saúde.  

Ainda assim, Rocha e Lucena (2017) evidenciam o Projeto Terapêutico Singular - PTS 

como dispositivo eficaz para a gerência do cuidado, sobretudo, no contexto da saúde mental, 
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descreveram que a sua implantação e resultados são positivos nos serviços como Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). O PTS é considerado para Rocha e Lucena (2017) uma estratégia 

de organização dos serviços construída a partir da inter-relação da equipe com os outros 

serviços de saúde e setores da sociedade, sendo que se dá a partir das necessidades reais de cada 

usuário com esforço mútuo equipe-usuário-família. 

Brunero, Buus e West (2017) trazem em seu artigo a experiência de internação 

hospitalar clínica de usuários com transtorno psíquico, foi percebido que apesar dos 

diagnósticos psiquiátricos como: esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão maior, os 

enfermeiros faziam separações da clientela por grandes categorias como: o gerenciado, o 

imprevisível, o emocional e o perigoso. As práticas descritas refletem uma abordagem de 

contenção moral e permanência da calmaria com foco na saúde física e uso de medicamentos 

para permanência e tratamento de sua doença física e sejam, portanto, "gerenciados". Percebeu-

se que para ações de cuidado em saúde mental nesta prática descrita, só seriam evidenciadas 

quando algum cliente (como dito por eles) “perturbar” esse olhar, evidencia, portanto, a falta 

de conscientização do pessoal sobre qualquer necessidade a ser explorada.  

Essa categorização por separação de clientela poderia ser vista por outros profissionais 

como sendo pejorativo e potencialmente excludente, contudo, a presença de um enfermeiro de 

saúde mental que é descrito como facilitador, pode permitir a relação empática confiante para 

se desenvolver as ações de cuidado físico e com a saúde mental dos usuários. (BRUNERO; 

BUUS; WEST, 2017) 

 

6.2 Inserção e aplicabilidade da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Nessa temática, são discutidas questões relacionadas à alteração de paradigmas antes e 

após a inserção da SAE nos serviços. 

Percebe-se, que após introdução da SAE, condições referentes à apresentação pessoal, 

higiene e aspectos biomédicos tiveram expressiva alteração, se verificou como um instrumento 

de trabalho potencial e capaz de melhorar a qualidade de vida dos sujeitos da pesquisa, nota-se 

pelos relatos, contudo, as aplicações da SAE em diagnósticos subjetivos não foram descritas na 

literatura pesquisada. 

Sistematizar a assistência de enfermagem é uma atividade complexa e multifatorial, 

exigindo competências e habilidades específicas do profissional de enfermagem (enfermeiros 

e técnicos de enfermagem), e para isso a SAE necessita de continuidade. Em um dos estudos 

em que não existia enfermeiros integrantes à equipe multiprofissional, evidenciou significativa 
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mudança de realidades após a sua inserção, e foi confirmado que o enfermeiro garante a 

continuidade do processo de assistência ao cliente. (ADAMY et al., 2013) 

Inicialmente, ainda é observada a SAE como um instrumento protocolar em formato de 

checklist, facilitando a sua realização e documentando o plano de cuidados proposto, além de 

guiar a enfermeira na implementação do processo de enfermagem. Contudo, necessita-se de 

reconfiguração no processo de trabalho, deixando de ser apenas um documento protocolar, e 

sendo consolidado como ferramenta crítica para a mudança de paradigmas da saúde do cliente, 

traçando cuidados coerentes com a realidade vivenciada junto ao cliente. (TOLEDO; 

MOTOBU; GARCIA, 2015) 

 

O cuidado integral pode ser obtido por meio do vínculo interpessoal, infelizmente nota-

se que os enfermeiros minimizam a própria atuação profissional, relacionando a SAE 

unicamente à execução de tarefas, ou seja, o preenchimento de um instrumento de coleta de 

dados, esquecendo a leitura subjetiva dos clientes. 

Conforme afirma LOPES; GARCIA; TOLEDO, (2014) a atuação dos profissionais de 

enfermagem somados à aplicação da SAE trazem benefícios para toda Rede de Atenção 

Psicossocial, transcendendo um único dispositivo, uma única Unidade de Saúde, promovendo 

um cuidado holístico ao cliente. 

São necessários referenciais teóricos para nortear a prática profissional, contudo, nem 

sempre ocorre devida apropriação teórica consistente que permita uma relação real entre o 

referencial e a produção do cuidado em saúde mental. Embora não percebidos por parte dos 

profissionais, foi possível encontrar diversos referenciais teóricos, por vezes, até contraditórios 

entre si. (BRUSAMARELO et al., 2013) 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem permite ao enfermeiro cuidados 

ímpares e direcionados, consolidando as ações da enfermagem como um diferencial, 

oportunizando ao profissional uma prática com qualidade e excelência. (LIMA et al., 2013). 

Constatou-se, que os estudos cuja preocupação é construir diagnósticos de enfermagem 

com a finalidade de criar padrões de cuidado tendem a observar o modelo biológico, o que é 

antagônico às propostas com enfoque na relação enfermeiro–usuário. O apoio na perspectiva 

biológica pode ser influência do modelo da prática baseada em evidência que tem como 

característica a obtenção de resultados dirigidos a partir de diagnósticos rigidamente 

estabelecidos (GARCIA et al., 2017). 

A produção científica internacional sobre o cuidado de pessoas com doenças mentais é 

limitada. A pesquisa em enfermagem se destaca nesse campo. Os temas prevalentes coincidem 
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com a evolução da Rede de Atenção Psicossocial. Estimula-se a expansão da abordagem 

científica do cuidado familiar de modo a encontrar evidências para criar guias nortear a prática 

clínica de profissionais. (PORCAR et al., 2015). 

A assistência integral para o usuário estabelece prioridades no plano de cuidados. Além 

disso, destaca-se como importância de políticas públicas que abordem a percepção dos sujeitos 

sobre os transtornos mentais, buscando construir comunidades que respeitem as diferenças, 

compreendendo melhor as vulnerabilidades. (CORRADI-WEBSTER; GHERARDI-

DONATO, 2016). 

 

6.3 Estratégias utilizadas pelos enfermeiros para qualificação da assistência de 

enfermagem 

 

Domingos e Braga (2014) evidenciam a relevância de estratégias aplicadas para 

elevação da qualidade de vida de quem é cuidado, citando como intervenção a aromaterapia 

inserida na internação psiquiátrica, que forneceu a diminuição no quadro dos sujeitos como: 

ansiedade reduzida, enfrentamento do transtorno mental por meio da percepção do próprio 

sujeito sobre o cuidado em enfermagem, atribuindo ao favorecimento do bem-estar. 

Franzoi et al., (2016) no entanto, destaca que algumas práticas “não ortodoxas” estão 

inseridas na Classificação de Intervenções de Enfermagem – Nursing Intervention 

Classification (NIC) como a música, onde foi utilizada como estratégia de cuidado inclusive 

pela teórica de enfermagem Florence Nightingale. 

As inserções de tecnologias inventivas possibilitam melhoria nas relações profissionais-

usuárioss contribuindo como: verdadeiros projetos de intervenção, estimulando verdadeiras 

autoexpressões, manifestando a subjetividade do sujeito, e, portanto, reduzindo 

comportamentos estereotipados. (FRANZOI et al., 2016) 

Existem apontamentos realizados por Tavares, Cortez e Muniz (2014) onde expressam 

que a percepção dos sujeitos que são cuidados (e que cuidam de si) em saúde mental, onde se 

relacionam com os profissionais de enfermagem como: pessoas capazes de melhorar a condição 

de vida, profissionais que operam além do diagnóstico e da psicopatologia, possibilitando a 

reinvenção da vida de quem é cuidado. 

Os autores ainda descrevem a necessidade de refletir diariamente junto à equipe sobre 

o sujeito cuidado, e o cuidador, por isso não se trata de uma habilidade unicamente técnica, 

mas, sim humanística. Em que destaca, por exemplo, a escuta sensível como conduta eficiente 
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para criação de vínculo, buscando cumplicidade e solidariedade recíproca. (TAVARES; 

CORTEZ; MUNIZ, 2014) 

Diversas situações de sofrimento e dor evidenciam quem é o sujeito cuidado, e revelam 

também o ser humano que é cuidado, ultrapassando questões biomédicas ou socioemocionais 

do trabalho, isto é, reunir a equipe se destaca como aproximação do cuidado em si, expressando 

que para ocorrer o cuidado necessita-se, também, do entendimento de si e do outro em qualquer 

relação, ou seja, uma relação humana entre os sujeitos participantes revelando que o trabalho 

em equipe minimizam medos, anseios, inseguranças da relação dialética cuidador-sujeito 

cuidado. (SILVA et al., 2013) 

A prática religiosa pode auxiliar na recuperação à saúde, provendo equilíbrio emocional, 

minimização do sofrimento, e consequentemente, a saúde mental. Salimenta et al. (2016) relata 

sobre a conduta da espiritualidade como possibilidade de prática assistencial, transformando e 

valorizando a integralidade da prática profissional, com uma abordagem flexível atendendo a 

singularidades dos sujeitos.  

As práticas interdisciplinares com suporte do Apoio Matricial como dispositivo de 

resolução de situações superam a lógica de especialização fragmentada do trabalho, 

compartilhando saberes, dilemas e desafios, evitando de forma prática encaminhamentos 

desnecessários, favorecendo a autonomia do sujeito, fazendo o ter seu próprio modo de seguir 

em sua vida. Willrichl et al. (2014) destaca também como estratégia de cuidados de excelência 

a prática interdisciplinar, enfatizando suas ações superando o modelo disciplinar, contrapondo, 

portanto, práticas institucionais arcaicas, sob referencial manicomial que possui uma relação 

estreita com a violência e tutela. Jorge, Sousa e Franco (2013) evidenciam a possibilidade que 

a conduta interdisciplinar tem de problematizar as práticas, agregar novos dispositivos, 

sinalizando caminhos para a construção de novos modelos assistenciais à saúde articulados com 

os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

6.4 Registro de enfermagem 

O registro de enfermagem é uma ferramenta potencializadora do cuidado pertencente 

ao Processo de Enfermagem. Clausson, Berg e Janlöv (2014) evidenciam que a documentação 

da saúde psicossocial de crianças em idade escolar no registro de saúde do aluno tem se 

mostrado um desafio que pode representar um risco para documentação inadequada, isto é, 

ocorrem transferências de informação verbal que não são registradas no prontuário dos sujeitos. 

Essa informação é frequentemente relacionada à família, entendendo as razões para não 

documentar a saúde psicossocial de escolares, por conta do medo de interpretações erradas ou 
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imprecisas do registro quando lidas por outras pessoas ou entidades, por se tratar de questões 

delicadas (como por exemplo, traços sugestivos de maus-tratos) no registro de saúde do aluno. 

O registro possibilita o acompanhamento progressivo do cliente visto a impossibilidade de 

memorização da última consulta relacionando a futuras consultas. (CLAUSSON; BERG; 

JANLÖV, 2014) 

Myklebust, Bjørkly e Råheim (2017) e Garcia et al. (2017) descrevem que o modelo 

médico domina os registros de enfermagem, compreendendo principalmente as observações 

dos enfermeiros sobre o comportamento dos usuários e fornecem apenas informações limitadas 

sobre as interações enfermeiro-usuário. 

O foco do Processo de Enfermagem é a possibilidade de intervenções reais de melhoria 

na saúde dos sujeitos. A enfermagem em saúde mental se distingui por possuir como 

componente central, a necessidade do entendimento do processo psicoterápico a partir do 

estabelecimento de vínculo da relação usuário-enfermeiro. (BRUSAMARELLO et al., 2013) 

A origem dos problemas de saúde mental e multifatorial, e para dar suporte a ações 

terapêuticas, o enfermeiro na saúde mental contemporânea deve assumir como característica 

positiva do cuidado, a promoção de diversos momentos e maneiras de atuar com o sujeito no 

melhor sentido para sua existência, implementando o Processo de Enfermagem para tomar 

como forma de cuidar singular e direcionado, consolidando a atuação profissional 

(BRUSAMARELLO et al., 2013). 

Sendo assim, nos pilares do cuidado, devem se recordar dos aspectos artísticos da 

ciência que é a enfermagem, compreendendo também um cuidado esvaziado do saber prévio, 

pois a assistência direta com os usuários nos convoca a valer do não saber, que não se institui 

de padronizações generalizantes ou generalizáveis, nos direcionando a sentir o sujeito, que 

demanda e demarca condições de dirigir saídas resolutivas. (KURIMOTO et al., 2017). 

 

6.5 – Projeto Terapêutico Singular – PTS 

Brasil (2007) afirma que o PTS como um conjunto de propostas e condutas terapêuticas 

articuladas, resultantes da discussão coletiva a partir da equipe inter-multidisciplinar, sendo 

uma variação do entendimento da discussão do caso clínico, surge como forma de propiciar 

uma atenção integrada valorizando o ser/indivíduo, transpassando o mero diagnóstico clínico-

psiquiátrico. 

 Destaca-se, que o PTS pode ser realizado não só para o indivíduo, mas também para 

seus grupos, família e a sociedade a qual está inserido, e segue o modelo metodológico de 
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quatro etapas que muito comunga com a própria proposta do Processo de Enfermagem, sendo 

essas descritas a seguir (BRASIL, 2010): 

Definir hipóteses diagnósticas: Avaliação biopsicossocial que promove dados de risco 

e vulnerabilidade do sujeito. Entende-se como sujeito em suas singularidades e se produz à 

frente de fatores externos, como: doença, desejos, interesses, trabalho, cultura, família e meio 

social. Percebendo não só os problemas, como também as suas potencialidades. 

Definição de metas: As metas de curto, médio e longo prazo são negociadas entre 

sujeito e referência de maior vínculo da equipe, isso através das hipóteses. Divisão de 

responsabilidades e a Reavaliação. 

 

7. INSPIRAÇÃO TEÓRICO FILOSÓFICO 

Para compreender e analisar o trabalho sistematizado da enfermagem nos valeremos das 

contribuições de Carvalho (2014) para o desenvolvimento de uma epistemologia da profissão 

enfermagem. 

  Carvalho (2014) busca de forma crítica reiterar que mais que um processo 

sistemático que envolva métodos, técnicas de pesquisa e reconhecimento a observação 

sistemática pressupõe que toda INVESTIGAÇÃO inicia quando certa situação necessita à 

atenção, consideração e, também a deliberação, ou seja, o constructo de percepção, exploração, 

invenção, descoberta e transformação, incluindo 3 operações:  

(1)observação sistemática - refere-se ao reconhecimento e processamento científico dos 

sintomas e reações apresentadas pelo usuário ou cliente; (2) inferência clínica -que se refere 

aos julgamentos, conclusões e generalizações processados de maneira lógica, a partir de dados 

insuficientes, acerca do estado e situações que envolvam o usuário ou cliente;  (3)tomada de 

decisão- atos tangíveis a um processo deliberativo, incluindo os possíveis cursos de ação, 

determinados pelas implicações de enfermagem relativas às inferências (CARVALHO 2014, 

p.53). 

 Carvalho (2014) destaca a independência, criatividade e eficácia na pesquisa e atuação 

em enfermagem lançando luz sobre questões implícitas nas temáticas a que se propõem a 

pesquisar. Desta forma, resguardam-se nos princípios que devem servir de base científica, que 

comportam a Arte de ensinar a cuidar, a sistemática assistencial e a pesquisa, devendo-se incluir 

o próprio processo de observação. 
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8. METODOLOGIA  

O trabalho em questão, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem 

Sociopoética. A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador a necessária capacidade de 

observar e interpretar com os atores sociais envolvidos, considerando que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

Segundo Minayo (2007): 

Entende-se que a abordagem qualitativa visa a compreender a lógica interna de 

grupos, instituições e atores quanto a valores culturais e representações sobre sua 

história e temas específicos, relações entre indivíduos, instituições e movimentos 

sociais, processos históricos, sociais e de implementação de políticas púbicas e sócias 

(MINAYO, 2010, p. 23) 

Contudo, a pesquisa qualitativa se ocupa com um nível de realidade que não pode ou 

não deveria ser quantificado, pois requer como atitudes fundamentais do pesquisador a abertura, 

a flexibilidade, a capacidade de observação e de interação com o grupo de investigados e com 

atores sociais envolvidos. (MINAYO, 2010). 

 

8.1 A abordaagem Sociopoética 

Criada pelo filósofo Jacques Gauthier a Sociopoética surge a partir de suas experiências 

com o povo indígena da Nova Caledônia, em sua luta pela independência contra o colonialismo 

francês, envolvendo também diversas abordagens como a pedagogia e o teatro do oprimido, a 

pesquisa-ação, a análise institucional e a socioanálise, os grupos operativos e a pedagogia 

simbólica (PETIT et al., 2005). 

Gauthier (2012) descreve cinco princípios básicos da sociopoetica: 1) O grupo-

pesquisador: cada sujeito da pesquisa está ativo em todas as etapas (produção de dados, leituras 

analíticas e transversais desses dados e socialização) e pode influenciar no processo da 

pesquisa. 2) A valorização das culturas dominadas e de resistência: na produção de dados é 

valorizada a visão de cada pesquisador, como os costumes, os valores, as crenças e a 

diversidade de culturas, permitindo uma polissemântica, isto é uma pluralidade de idéias e falas. 

3) A valorização do corpo na produção de conhecimento: o corpo inteiro é considerado como 

fonte de conhecimento, suas emoções, sensações, intuições, gestualidade e por imaginação. 4) 

A arte como ferramenta de produção: na sociopoetica colocam em uso capacidades criadoras, 

a pópria arte afim de revelar fontes inconscientes de conhecimento, tais fontes desconhecidas 

pelos participantes antes do decorrer da pesquisa. 5) A responsabilidade ética, política, noética 
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e espiritual do grupo-pesquisador: A pesquisa não é somente voltado para as vontades dos 

pesquisadores formais, valoriza-se também os desejos do grupo-pesquisador. 

 

8.2 Participantes do Estudo 

 

Os participantes do estudo foram os enfermeiros de saúde mental, alunos de pós-

graduação em enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Adotou-se como critérios de 

Inclusão, ser enfermeiros que estivessem cursando ou que tenham cursado o curso de 

mestrado.;alunos que atuaram ou que atuem na atenção básica em saúde mental e núcleos de 

atenção psicossocial, incluindo núcleos de desinstitucionalização. Como critérios de exclusão 

definiu-se: enfermeiros que só atuaram ou atuem em serviços de internação hospitalar. 

 

8.3 Percurso metodológico aplicado 

Digo: o real não está na saída nem na chegada:  

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.  

João Guimarães Rosa 

 

Foram realizados dois encontros com aproximadamente três horas de duração com os 

sujeitos do estudo para a oficina, que foi realizada na Escola de Enfermagem Aurora Afonso 

da Costa – EEAAC/UFF, tendo sido ofertado pela instituição uma sala climatizada e 

confortável. 

No 1º encontro, inspirado no modelo sociopoético, utilizou-se um espaço calmo, com 

iluminação ambiente, tendo cadeiras posicionadas em círculo, possuindo elementos estéticos 

como tecidos ao chão dos mais diversos tipos e cores (ver apêndice B), adicionando ao centro 

uma caixa (criada pelo pesquisador nomeada de caixa-estrela, ver apêndice B) que continha 

elementos lúdicos (descritos no apêndice), tendo sido registrados em fotografias e gravação 

audiovisual. 

Aos facilitadores e ao pesquisador oficial foram utilizados formulários de construção 

própria para facilitar a observação e interpretação das informações. 

Cinco enfermeiros compareceram ao encontro e dois facilitadores, a oficina iniciou com 

uma apresentação pessoal (nome, idade e resumo da experiência em saúde mental), seguindo 

com os informes do Pesquisador Oficial, assinatura dos TCLE’s, sendo uma via para o co-

pesquisador e outra para o pesquisador oficial, que relata sobre o diário de intinerância, isto é, 

um caderno deixado para que os membros do Grupo Pesquisador pudessem escrever (se assim 

desejarem) elementos, contribuições ou pensamentos que surgirem. 



25 

 

Posteriormente, os assuntos e objetivos abordados na pesquisa foram relatados, com 

ressalva para o anonimato e a participação livre, tendo sido abordado como tema gerador – 

Utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem na área de saúde mental, é 

possível? – Após a definição do tema gerador, prosseguiu-se para o relaxamento. 

Em seguida, a técnica de relaxamento de monitoramento aberto foi escolhida, os 

participantes foram posicionados de pé, com uma música ambiente em tons da natureza, sendo 

solicitado que pensassem em quantas vezes foram exigentes consigo mesmo e com o outro, 

mantendo-se, em seguida, a fala de sentir um momento de si, um encontro com o seu eu, livre 

de preceitos ou julgamentos, logo após foi iniciada a respiração profunda por cinco vezes, sendo 

sido guiados a movimentar seus corpos.  

Após a iniciação do relaxamento, o primeiro momento da experimentação, inspirado na 

técnica do conto e reconto proposto por Gauthier (2012), foi realizada uma adaptação viva, 

tendo sido nomeada de “Story and Telling”, em seguida a Caixa-estrela é apresentada, 

contendo objetos e elementos lúdicos (descritos posteriormente).  

A partir da apresentação da Caixa-estrela, cada membro do grupo-pesquisador retira 

um elemento e pergunta sobre um momento que aquele objeto relembra como ser enfermeiro 

fez a diferença no cuidado com o usuário de saúde mental.  

A seguir serão descritos cada membro do Grupo-pesquisador a partir da escolha 

aleatória do objeto retirado da caixa-estrela sendo:  

 Carteira de dinheiro  

o Fala sobre suas experiências, inicia a fala com discurso pragmático, diz 

sobre uma experiência com um usuário que viveu em situação de rua, 

rememora as dificuldades no manejo e se mostra bem sensibilizada. Diz 

como é a atuação do enfermeiro. 

 

 Espelho 

o Relata sobre uma vivência com uma usuária que viveu no manicômio 

durante muito tempo, institucionalizada e que realizava uma 

movimentação de automutilação, diz que como ferramenta para 

potencializar o autocuidado, utiliza espelhos para relembrar a 

autoimagem da usuária. 

 

 Calculadora 
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o Inicia o discurso um pouco envergonhado, diz sobre sua entrada na saúde 

mental, no qual iniciou ainda como técnico de enfermagem, que por 

questões financeiras buscou esse serviço e como foi importante para ele. 

Em seguida fala sobre sua atuação como enfermeiro, que através de um 

serviço percebeu uma usuária suja, isolada, sem interações com outras 

pessoas, e que nenhum profissional ia ao encontro, percebeu então que 

se essa situação se dava por que a mesma estava suja, de imediato ajudou 

no autocuidado da higiene, resgatando a identidade da mesma, que era 

uma oficial militar de alta patente. 

 

 Vestido 

o Inicia-se uma pausa onde a co-pesquisadora rememora muitos 

momentos, onde tinha uma longa experiência em cuidar de pessoas, em 

especial mulheres, relembra uma situação em que percebia a mudança de 

comportamento de uma usuária quando a mesma ao invés de estar com 

seu vestido usual, trajava calça jeans e então devia iniciar o manejo. 

 

 Lanterna 

o Prontamente a co-pesquisadora diz sobre o cuidado que a fez ganhar um 

prêmio de uma usuária de melhor enfermeira, sensibilizada nos conta 

sobre uma usuária que se afugentava e vivia no escuro, no isolamento 

desenhando, e em sua atuação sempre se aproximava e pedia para que a 

usuária contasse as histórias daqueles desenhos. 

Com as movimentações das histórias foi possível uma criação de espaço confortável, 

sensibilizado, favorecendo a abertura ao diálogo e debate sobre a SAE e o Processo de 

Enfermagem. 

Após o longo debate, dando prosseguimento à experimentação e pesquisa, iniciou-se o 

segundo momento, onde foi ofertado diversos materiais artísticos e de papelaria para que o 

grupo pesquisador pudesse criar um material dialogado, algo que pudesse contar a história 

vivida neste dia, sobre os aspectos abordados e sobre a experimentação. 

O grupo elaborou um desenho-cartaz que falou sobre um corpo, disforme, sem órgãos, 

que referenciava a desconexão do usuário, suas redes de apoio, as fragilidades, dificuldades 

vivenciadas e a própria aplicação do Processo de Enfermagem. 
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No 2º encontro, tratou-se da contra-análise, isto é, um momento dialógico na pesquisa 

sociopoética que permite verificar os dados observados e serem contrapostos ou não. Este 

momento permite o encontro das ideias, visões e também, refeitos. 

Os resultados da contra-análise serão distribuídos aos demais dados nas categorias de 

análise. 

 

9. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento do estudo foram atendidas as exigências da Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, a qual normatiza a realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos, de modo a assegurar os preceitos éticos. A presente Resolução incorpora, sob a ótica 

do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não 

maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. 

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), cumprindo o que preceitua a Resolução nº 466/12 

(CNS), e aprovado segundo protocolo aprovado pelo Comitê de Ética, CAAE: 

12126018.4.0000.5243. 

 

10.    Dispositivo de Produção de dados 

 

A produção dos dados respeitará as etapas propostas nos estudos sociopoéticos, tendo 

como modelo de fases proposto por Tavares (2016): 

 

1. Planejamento 

Compreende-se como delineamento do projeto de experimentação, escolhendo um 

espaço adequado para as atividades, assim como a escolha de materiais, seleção e treinamento 

dos facilitadores, testagem dos recursos a fim de registrar através de imagem e som. 

 

2. Articulação do Grupo-Pesquisador (GP)  

Seguindo as recomendações da sociopoética como o primeiro passo, é a instituição do 

GP. Será elaborada uma carta a fim de convite para os integrantes do grupo-pesquisador 

informando local, data e hora onde será realizado o encontro, onde total de 12 convidados que 

se encaixem no perfil dessa pesquisa.  
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3. Preparo do ambiente 

Fez-se necessária escolha de um local reservado adequado para o encontro e parâmetros 

de configuração criados para manutenção da privacidade da relação, é muito importante para o 

desenvolvimento do GP. (TAVARES, 2016 apud TURATO, 2003). Essa pesquisa foi realizada 

na EEAAC no dia 19/04/2019 na sala 25, ambientação em modelo de universo, 

contextualizando os sujeitos como planetas girando em torno da nossa luz de pesquisa, o Sol, 

ou seja, a SAE. 

 

4. Instalação do GP e desenvolvimento da pesquisa 

 

1º passo – Apresentação dos participantes, facilitadores e do mediador. Realização de uma 

dinâmica permitindo a instalação de um ambiente de convivência mais criativo. Nesse encontro 

participaram cinco pessoas que apesar das dificuldades com data e horário se demonstraram 

muito solícitas e empenhadas.  

 

2º passo – Contrato de convivência, assinatura do Termo de Livre Consentimento, autorização 

para gravação de dados de som e/ou imagens e negociação do tema gerador, garantindo o 

anonimato e privacidade dos participantes. 

 

3º passo – Apresentação do diário de itinerância proposto por Barbier (2007), seu objetivo na 

pesquisa e informações sobre a experimentação. Disponibilizando um caderno para anotações 

a qualquer momento favorecendo a forma poética de expressão. 

 

4º passo – Relaxamento. 

 

5º passo – Orientação ao grupo sobre a experimentação que será realizada e como serão as 

participações.  

 

6º passo – Produção e registro sobre a experimentação, relacionando ao tema gerador da 

pesquisa. Cada participante do grupo deverá ser ouvido atentamente. Este é um momento 

dialógico, onde é aceita a pluralidade de vozes, a polifonia semântica e conceptual, a qual 

permite a obtenção dos dados individuais e coletivos, derivados da interação entre pesquisador 

com o grupo. 
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7º passo – Pré-análise dos dados produzidos pelo grupo-pesquisador.  

 

8º passo – Intervalo para um café descontraído favorecendo a interação e a formação de 

vínculos para motivar um novo encontro – elementos necessários para contra-análise.  

 

9º passo – Avaliação e agendamento de data para realização de contra análise e agradecimento.  

 

10º passo – Momento de estudo dos dados pelos facilitadores. Esse momento não acontece com 

o GP, será realizado um encontro com os facilitadores para avaliação das atividades propostas 

e estudo dos dados produzidos.  

 

11º passo – Momento de contra-análise realizado pelos co-pesquisadores e facilitadores. Esse 

é um novo encontro com o grupo-pesquisador. Os facilitadores apresentam questionamentos 

diretos a partir de conclusões hipotéticas. Parte-se então para ouvir a voz e leitura do mundo 

dos outros, criando-se como Gauthier (2005) define “confetos inovadores”. 

 

12º passo – Momento de socialização com todos os integrantes da pesquisa. Sugere-se preparar 

uma dinâmica criativa para este momento de partilha. 

 

10.1 Técnica: Meditação de monitoramento aberto 

Todos os participantes ficaram de pé e descalços, onde é solicitado que fechem os olhos, 

a partir disso é colocado uma música com tons leves e sonoridade relaxante, o condutor solicita 

que acompanhem unicamente sua voz, que pensem em si como parte integrante deste universo 

cosmológico, que pense quantas vezes foi duro com sí ou com os outros, posteriormente 

mantém-se a fala sentir um momento de sí , em seguida é iniciado respiração profunda por 

cinco vezes, então os participantes são guiados por esse universo a sentir a energia em seu 

próprio corpo, atravessando seu peito, fluindo e conectando-se com a terra através dos próprios 

pés, posteriormente o condutor irá guiar os astros/participantes até o contato corporal com os 

outros permitindo essa troca de energias. 

 

A experimentação foi dividida em dois momentos: 

 Primeiro Momento 
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Baseado na técnica de contação de histórias, foi realizado uma construção de histórias 

e momentos a partir de objetos lúdicos inseridos na “Caixa Estrela” (definido como: caixa 

lúdica elaborada pelos pesquisadores para canalizar uma forma de contar uma história) , cada 

participante selecionou um objeto da caixa estrela e fez uma alusão da motivação da escolha 

daquele objeto, relacionando a atuação na saúde mental na atenção básica, e, nos dizendo uma 

experiência onde ser enfermeiro fez a diferença no cuidado com o usuário, fazendo, portanto, 

uma análise das implicações. 

A dinâmica teve o objetivo de rememorar momentos vividos na assistência que foram 

importantes, trazer sentimentos de potência, assim como apresentar e contextualizar a atuação 

dos profissionais. 

Tempo de duração: 20 minutos. 

 

Elementos da caixa estrela: 

 

Relógio Luva  Chave antiga Livro 

Pote de tempero Algodão Atadura Garrafa 

Rocha Kit de higiene bucal Crucifixo Espelho de bolso 

Flor em artesanato  Pente Colar Shampoo 

Controle de TV Tomada Máscara Pilhas 

 

Vestido Flor Esparadrapo Bolsa  

Candelabro 

 

Moedas 

 

Pote vazio 

 

Calculadora 

 

Lanterna  

 

Alarme 

 

Brinquedo 

 

Fita métrica 

 

Pote de planta Bola 

 

Baralho 

 

Cadeado 

 

Bola 

 

Livro de legislação 

 

Carteira 

 

Isqueiro 

 

Seringa Batom Cigarro Lanterna 

Chave de carro Terço Vela 

 

Maquiagem 

 

Escova de roupa 

 

Seringa com líquido 

 

Sabonete 

 

Porta retrato com 

imagem de uma 

família 

Carteira 

 

Venda para olhos  

 

Remédio Celular 
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 Segundo Momento 

Pensando no objeto de estudo que visa a qualificação do enfermeiro para aplicação da 

SAE na Saúde Mental, nessa etapa buscou-se criar um material educativo sobre os saberes de 

enfermagem descritos através da experimentação. O grupo pesquisador utilizou elementos de 

aspecto estético fornecidos para que pudesse criar o material de forma dialogada, seja das 

diversas formas possíveis e criativas (dramatização, performance, poesia entre outros), onde se 

optou pela elaboração de um desenho-cartaz. 

O desenho falou sobre um corpo, disforme, sem órgãos, que referenciava a desconexão 

do usuário, suas redes de apoio, as fragilidades, dificuldades vivenciadas. 

 

10.2 Contra-análise 

 

Posteriormente foi realizado um novo encontro, para discussão dos dados, nessa etapa 

da pesquisa sociopoética é devolvido ao Grupo Pesquisador os estudos para uma avaliação e 

validação dos dados conscientes e inconscientes já produzidos. 

 

11. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados apresentados nessa pesquisa surgem a partir da fala dos sujeitos do Grupo-

pesquisador, relatos que foram devidamente registrados e produzidos conforme o modelo 

sociopoético, as falas do GP são dadas a partir das experimentações que permitiram o 

relaxamento e convocação aos achados 

 

11.1 A opção pela rua 

 

Neste primeiro relato, é contextualizado sobre o caso de um usuário que inicialmente 

tem entrada no dispositivo da saúde mental da atenção básica – CAPS, contudo não cria vínculo 

com o serviço, após alguns manejos é tratado como diretriz o cuidado no território em situação 

de rua 

“Usuário que faz acompanhamento no CAPS, foge e não aceita acompanhamento do 

CAPS, entra em crise quebra tudo em casa e passa a viver em situação de rua, inicia 

heteroagressividade, é internado, posteriormente sou convidada a ser referência 

deste usuário ainda na internação, usuário faz uma boa transferência; Ocorre 

tentativa de aproximação da família, usuário diz que não quer, houve tentativa de 

abrigamento em U.A, mas usuário não quis, posteriormente ele foge da internação 

vai para a casa da irmã em rio do ouro,  retorna para o Hospital via samu, recebe 

alta, volta a situação de rua, não aceitava a entrada do CAPS, e infelizmente tive de 

deixa-lo na rua as 23 horas com um suco, me senti muito mal, mas era o que ele 
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queria, ele dizia que de fato seu local era a rua, acho que foi um caso que fez eu 

pensar em  abandonar a SM.” (Grupo-Pesquisador) 
 

Nota-se a própria angústia por tentar realizar um cuidado que tenha o objetivo em 

devolver o sujeito à sua família, e é surpreendido pelo desejo do usuário de retornar a situação 

de rua.  

A percepção a partir da vivência, uma necessidade singular de retornar o sujeito à rua, 

que por construções sociais do próprio profissional é contrariado a pensar no dilema se sua 

conduta está adequada ou não, trazendo como conduta a valorização da vontade daquele a que 

está sendo assistido, e por meio dos dispositivos do território garantir a continuidade da 

assistência, o cuidado se torna do usuário para a sua própria realidade. 

A crítica dos trabalhadores ao atendimento prestado no SUS fundamenta-se no 

despreparo dos profissionais para lidar com o povo de rua, no estigma da prestação do cuidado 

e no preconceito demonstrados pelos profissionais. Isso ocorre nas primeiras fases do processo 

de viver na rua, ou seja, quando o indivíduo está ingressando na mesma, portanto mantêm, 

mesmo que de forma tênue, os vínculos familiares. Esse período entre o ingresso e a 

autopercepção de ser da rua é gradual e varia de pessoa para pessoa, tema que deverá ser 

pesquisado nos nossos próximos estudos (ROSA, SECCO, BRETAS, 2006). 

O Grupo-Pesquisador destaca que a rua permite uma reorganização pessoal e 

reconstituição do sujeito, melhor do que a própria instituição de saúde. 

 

11.2 Autoimagem e os efeitos do espelho 

 No segundo relato é apresentado o caso onde a usuária cometia automutilação e foi 

optado pela diretriz de conduta terapêutica a cuidado a partir da utilização da própria imagem, 

informações, detalhes percebidos, que facilmente passam despercebidos, como um simples 

objeto pode personificar o cuidado: 

 

“Usuário que mantinha uma movimentação de mutilação com o próprio corpo, 

percebi que havia de ter algum cuidado com o próprio corpo, fomos retomando a 

autonomia, o trabalho foi feito com o uso de espelhos, porque no manicômio não 

existiam espelhos, o usuário perde a referência, perde a autoimagem, a equipe impõe 

que ele é louco, tentamos mostrar o local que aquele sujeito ocupa, resinificar a 

realidade dada,  a usuária relata que no manicômio n tem espelho, e por vezes foca 

em espelhos da vida, como pai, mãe .... o que os causam baixa autoestima, o espelho 

também remete a lugar, qual seu lugar no espaço?” (Grupo-Pesquisador) 
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A sutileza percebida pelo profissional demonstra elementos artísticos de criação da 

forma do cuidar já descritos nas bases epistemológicas da enfermagem (SALVIANO et al., 

2016) 

A apresentação da autoimagem interfere diretamente no humor e no comportamento, 

isto é, um espelho interno, o que se vê afeta como vai se ver, e posteriormente como vai ser o 

seu dia, essa fala do GP remete a pensar sobre as próprias implicações da usuária com sua 

melhora de crise. 

 

11.3 Escondendo-se na sujeira 

 O terceiro caso surge a partir da experiência do enfermeiro que impactou-se com uma 

usuária que estava em condições precárias de higiene, e mantinha-se nessa situação por conta 

dos medos, anseios e vergonha dada a perda da autonomia 

“Esse caso me remete a pensar de como eram feitos os cuidados, ou quem via o que 

era cuidado, ainda na época de graduando tive a oportunidade de trabalhar na saúde 

mental ainda como técnico de enfermagem, por dinheiro, porque precisava trabalhar, 

e me causava estranheza questões invisíveis que a sociedade não percebia, caia tanto 

na rotina que não percebiam o cuidado, havia exclusão e nesse lugar eu podia dar 

acolhimento a estas pessoas, nesse lugar que tinha tão pouco eu tinha que oferecer 

algo, encontrei a paciente suja a 5 dias, não queria tomar banho de sol, apresentando 

melena e ninguém se aproximava, isso me causou impacto tão grande e ninguém 

percebia ou deixava uma situação invisível, ao encontro na aproximação foi 

percebido as questões da paciente, ela era Policial Militar reformada de alta patente, 

sentia-se mal por ter perdido sua autonomia, ela se escondia no próprio leito.” 

(Grupo-Pesquisador) 

 

  

11.4 - Perfume de mulher 

 O quarto caso relatado a questão principal é a percepção sobre o desencadeamento de 

uma crise e a percepção pela enfermeira a partir de sutilezas como as vestimentas. 

 

“É difícil pensar em um só caso, eu adoro cuidar de mulheres, pois sou mulher, e me 

remete a pensar nas histórias dessas mulheres, nas instituições que viveram, onde 

cuidados básicos por vezes são difíceis, o espaço possui um cheiro muito 

característico do ambiente “de saúde mental”, certa vez ao encontro com uma 

usuária dita psicótica, eu sabia que tinha um histórico de início de crise após um 

abuso sexual, e aos encontros essa usuária sempre vinha com um olhar feliz, usava 

vestidos, se arrumava, eu percebia o início da crise sempre quando ela se apresentava 

de calça Jeans e seu olhar mudava.” (Grupo-Pesquisador) 

 

O relato permite a reflexão sobre o potencial da enfermeira para o ato de cuidar de suas 

semelhantes, isto é, outras mulheres. A partir da observação da mudança de comportamento foi 

entendido a necessidade de intervenção junto da usuária, ou seja, que ela estava em crise.  
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A crise pode ser entendida como um estado de desequilíbrio emocional/pessoal do qual 

o sujeito se vê incapaz de sair com os recursos de afrontamento que habitualmente costuma 

empregar em situações que o afetam. O atendimento humanizado na crise irá influenciar 

positivamente em questões como o tempo, o desfecho, e como o sujeito enfrentará a crise. 

Lembrando que a crise pode servir para sanar ou adoecer, melhorar ou piorar o sujeito, esta 

afirmativa parte do entendimento que pode auxiliar o desenvolvimento do indivíduo ou 

constituir-se em um risco, aumentando a vulnerabilidade da pessoa para transtornos mentais 

(SA, WELANG, PARANHOS. 2003). 

 

11.5 Troféu da escuta 

 O quinto caso relatado a questão principal é o processo de cuidar com o sujeito a partir 

da escuta, como esta ferramenta pode favorecer a criação de vínculo e o desfecho terapêutico 

com o sujeito. 

 “Pensei agora certa vez que ganhei um troféu de uma paciente, um troféu de melhor 

enfermeira, uma paciente que ficava suja, defecada, urinada, paciente assim é 

urgência de cuidado, essa paciente fazia muitos desenhos, fumava muito, a gente tem 

que reconhecer nosso papel naquele cuidado, ser quem nós somos determina como a 

gente cuida, sei que a falta de investimento restringe a humanização, mas só de 

escutar, de se colocar para escutar pode potencializar o cuidado com o próprio 

corpo, a autoimagem, temos que perder o medo reconhecer o corpo do outro a partir 

do corpo que conhecemos, como profissional a gente deve levar a luz, relata que a 

escuta é uma lanterna da equipe de saúde mental para a escuridão, e a escuridão 

também esta para si, estamos adoecidos e pode causar que a gente não vai conseguir 

mais escutar o paciente.” (Grupo-Pesquisador) 

Na fala percebemos a valorização da enfermeira com (e a partir) da usuária, ela percebia 

a rotina, hobbies. 

A enfermeira destaca como a rotina da unidade, e os impactos locais/políticos 

influenciam na assistência, e podem “desumanizar” os profissionais. O recebimento do troféu 

expõe como um dado da atuação da profissional, um feedback positivo do seu cuidado e sua 

assistência. 

A tabela a seguir demonstra as falas do Grupo-Pesquisador sobre a compreensão do uso 

ou não da SAE em sua prática profissional 

VOCÊ UTILIZA A SAE EM SUA PRÁTICA? 

“Não, compreendo a SAE como ineficaz para a existência humana que não se enquadra em 

diagnóstico médico, muito menos de enfermagem que possui seu processo epistemiológico no 

cuidado, este é o subjetivo e diversificado do ser.” 

“Sim, procuro analisar o usuário através do seu histórico associado à escuta qualificada, 

traçando um plano de cuidados com o intuito de inserir no projeto terapêutico singular, e 

posteriormente, avaliar o êxito deste plano de cuidados sempre baseado na humanização.” 
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“No serviço não é utilizado.” 

“Não.” 

“Procurei elaborar uma forma simplificada da SAE, mas obtive imensa dificuldades.” 

 

Percebe-se a partir das falas, que os enfermeiros não compreendem sua prática 

profissional como sistematizada, contudo todo processo de atuação profissional passa pelo 

pensamento e reflexão crítica, utilizando de forma intuitiva premissas do próprio Processo de 

Enfermagem. 

Na tabela a seguir destacam-se algumas falas do grupo-pesquisador referenciando 

obstáculos na aplicação da SAE no serviço de saúde: 

 

QUAIS OS OBSTÁCULOS VOCÊ VIVENCIA PARA A UTILIZAÇÃO DA SAE NO 

SEU SERVIÇO? 

“Sistematizar seguindo as taxonomias tornou-se quase que responsável sobre o olhar da 

subjetividade. Têm diagnósticos conhecidos por exemplo: Risco de solidão, precisaria então 

nos colocar sob judice do diagnóstico, bem no caso, todo ser existente teria que colocar 

parâmetros no sofrimento, e não dar voz ao ouvir.” 

“O engessamento tanto da equipe quando de alguns docentes.” 

“No serviço não era implementada a SAE.” 

“A principal razão hoje é por não haver compatibilidade com os processos de cuidado dos 

serviços de saúde que círculo. Hoje, tenho interesse em compartilhar a importância da SAE 

nos serviços, principalmente onde ela ainda não é usada.” 

“Grande demanda de serviço ao profissional enfermeiro, que assume várias tarefas dentro do 

serviço. Contando com isto, temos os próprios conselhos que não orientam quanto a 

elaboração/implementação da SAE.” 

 

 A partir dos dados, foi realizada a leitura analítica do material produzido, 

posteriormente, fez-se necessário a categorização dos resultados para elucidar as ideias do GP, 

a partir de palavras e temas chave definiram-se três categorias: 

 

1. Vínculo como forma de cuidar  

A forma de cuidar em saúde mental parte do encontro não se limitando a cuidados físicos 

e de proteção, enfatizando também o ambiente saudável e acolhedor (ARANTES, 

STEFANELLI, FUKUDA, 2008). 
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O GP destaca o reconhecimento do outro como sujeito, como o corpo, um verdadeiro 

encontro de almas: 

 “Temos de reconhecer no outro, o corpo que fala conosco, o encontro com o eu.” 

(Grupo-Pesquisador) 

 

“Não existe saúde mental sem vínculo, como Spinoza diz o corpo pode ser várias 

coisas, o corpo desconstruído, o movimento desse corpo não necessariamente é 

previsível.” (Grupo-Pesquisador) 

 

Apesar do cuidar ser um atributo inerente a todos os profissionais da área da saúde, na 

enfermagem, o cuidado é algo genuíno/único e peculiar. Promove-se o cuidado integral, quando 

efetivamente é desenvolvido por quem está junto com o usuário, próximo, circulando e 

interagindo nas movimentações do ser, e existir, e de estar nessa situação ou condição do viver 

(SANTOS et. al., 2012). 

 

“A ideia é de fazer com o usuário mas você não consegue por que ele é muito 

desorientado, aí então você decide que ele ta fazendo, ele tem que ter participação 

nisso.” (Grupo-Pesquisador) 

 

“A gente tem uma mania social de organizar os sujeitos, a gente se propõe a cuidar 

de pessoas, mas não sabe se de fato estamos cuidando das pessoas, a gente tem mania 

de estruturar o usuário, tirar ele dalí, colocar em outro lugar, aquele usuário é usado, 

não era pra ser assim.” (Grupo-Pesquisador) 

 

 

2.  Dificuldades e Superações 

Nos estranhamentos sobre o conceito macro da SAE, o GP entende que a SAE se 

restringe à utilização de taxonomias, diagnósticos e prescrições de enfermagem;  

“Existem dificuldades para conversar com a equipe, precisa do esforço externo, a 

rigidez da psicanálise e a disputas de poderes interferem nesse processo, a SAE tem 

que se adequar.” (Grupo-Pesquisador) 

 

Algumas ferramentas do cuidado os fazem refletir sobre sua própria singularidade ao 

realizar a assistência;  

“Acolhimento, como lidar com isso? Se a pessoa for mais fechada?” (Grupo-

Pesquisador); 

 

Faz-se perceber que apesar do CAPS ser o norteador da assistência em Saúde Mental, 

os demais dispositivos da RAPS e da Atenção Básica ainda se fazem necessários para a oferta 

de um cuidado integral. 

 

“Cada parte desse corpo é uma vivência da saúde mental, a organização busca as 

particularidades, é um assunto super delicado, sobre organizar, pode colocar tudo 

em risco na saúde mental, põe em risco as particularidades do cuidado, e aí a ideia 

do corpo desorganizado visa garantir o que é nosso norte e coração, mas aí a gente 
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precisa arrumar um modo desse corpo, deixar esse corpo para as singularidades...” 

(Grupo-Pesquisador); 

 

Os paradigmas entre sistematizar, organizar a assistência é tendencioso ao pensamento 

de normatizar sujeitos, a preocupação do GP é legítima e devemos valorizar as singularidades 

de cada ser no encontro ao cuidado. 

“A SAE não se aplica em Saúde Mental, pois coloca em risco a individualidade do 

sujeito da saúde mental, o corpo evidencia a desconstrução de um padrão, e a SAE 

tenta apresentar uma construção, é normatizar sujeitos quanto a uma construção.” 

(Grupo-Pesquisador); 

 

“Na SAE é possível colocar locais de ação para que haja um movimento desses corpos, 

não necessariamente esta no usuário ou no profissional, o corpo desconstruído ou o 

corpo construído é construído por outro (Profissional ou por outro usuário).” (Grupo-

Pesquisador); 

 

 

3. Potências de Cuidado 

 

“Pois as vezes pode ser mais importante para o paciente receber o comprimido do 

psicólogo do que da enfermagem.” (Grupo-Pesquisador) 

 

“A organização do sujeito é sua própria organização, é importante destacar a 

assistência de enfermagem em saúde mental não deve esquecer a assistência clínica.” 

(Grupo-Pesquisador) 

 

 

“Precisa de humanização, temos falta de investimento, um discurso hipócrita, ser 

quem eu sou determina o cuidado, o cuidado com o corpo do usuário.” (Grupo-

Pesquisador) 

 

“... Essa formação transpassa o sujeito, o usuário vai se apresentando aos poucos, 

muitas vezes nós profissionais queremos chegar e colocar uma ordem, o que é muito 

relativo a eles, a forma que se agrupam, não ter boca (e não conseguir falar), coração 

que existe alí esta batendo fora. (Fazendo referência a imagem produzida)” (Grupo-

Pesquisador) 

 

 

12. CONSIDERAÇÕES  

12.1 - Fragilidades do conhecimento 

 “A SAE não engloba saúde mental, tem que mudar o corpo da organização da SAE, 

a gente usando a SAE fere as regras da saúde mental, o profissional tenta organizar 

o paciente.” (Grupo-Pesquisador); 
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Para o grupo pesquisador o PTS e o Processo de Enfermagem não se assemelham, o 

Processo de enfermagem não pode ser única forma ou direção de trabalho de conduta na saúde 

mental. 

O Grupo pesquisador afirma que o PTS não é dado, é construído a partir do sujeito, 

mutável diariamente, vívido em cada instante, a atuação não é dada como roteiro e a clínica da 

saúde mental não se configura com coisas objetivas 

 

13. CORRELAÇÃO RELATO - PTS – OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA 

 

Os procedimentos aos quais são aplicados o processo de enfermagem, se assemelham à 

realização prática do Projeto Terapêutico Singular, assim como se dá sob outra leitura da 

própria observação Sistemática: 

 

RELATO PTS OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA 

Opção pela rua “...Aproximação da 

família...” 

 

“...tentativa de abrigamento 

na U.A. ...” 

 

“... deixá-lo na rua às 23 

horas com um suco... ele 

dizia que de fato seu local 

era a rua...” 

Atenção: usuário não queria 

permanecer na casa da irmã; usuário 

tinha um “lar”, a rua; 

 

Consideração: implicação indireta, a 

vontade do sujeito. 

 

Deliberação: ofertou condições do 

usuário permanecer na rua, ofereceu 

alimentação. 

Autoimagem e os efeitos do 

espelho 

“... O trabalho foi feito com 

o uso de espelhos, porque no 

manicômio não existiam 

espelhos...” 

 

“...Foi promovido o 

autocuidado...” 

 

“... tentamos mostrar o lugar 

que aquele sujeito ocupa...” 

Observação: movimentação de 

automutilação. 

 

Consideração: necessidade de 

cuidado com o próprio corpo. 

 

Deliberação: uso de espelho como 

forma de cuidar. 

Escondendo-se na sujeira “... foi percebido as questões 

da paciente, ela era policial 

reformada de alta patente...” 

 

“...sentia-se mal por ter 

perdido sua autonomia...” 

 

“...escondia-se no próprio 

leito...” 

Observação: situação dita como 

invisível, ninguém se aproximava da 

usuária. 

 

Consideração: usuária era policial 

militar reformada de alta patente e 

sentia-se mal por perda da 

autonomia. 
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“... nesse lugar eu podia dar 

acolhimento...” 

Deliberação: realização do 

acolhimento, realização do banho. 

Perfume de mulher “...percebia o início da crise 

sempre quando ela se 

apresentava de calça jeans e 

seu olhar mudava..” 

 

“... usar maquiagem, 

vestidos e se arrumar...a 

deixava feliz...” 

Observação: mudança de 

comportamento a partir da alteração 

no vestuário. 

 

Consideração: autopercepção sobre 

potencial para cuidar de mulheres. 

Deliberação: intervenção na crise 

Troféu da escuta “...só de escutar, de se 

colocar para escutar pode 

potencializar o cuidado com 

o próprio corpo...” 

 

Observação: usuária suja, defecada 

 

Consideração: urgência de cuidado 

 

Deliberação: escuta sensível, se 

dispor a escutar, promoção do 

autocuidado. 
 

A seguir será descrito algumas implicações da própria aplicação do PTS e definições a 

partir da ótica da Observação Sistemática  

Relato 01 

 No relato apresentado percebemos etapas do PTS nas falas:  

o A tentativa de aproximação da família remete-se a etapa da “definição 

da hipótese” a qual seria devolução do sujeito ao lar,  

o Já ao passo “meta”, a curto prazo foi realizada a tentativa de abrigamento 

na U.A, e posteriormente dividindo as responsabilidades; 

o Houve a reavaliação do processo, e foi definido como desfecho a 

devolução do sujeito a rua, oferecendo suporte com os dispositivos do 

território;  

 

 No relato permite-se a reflexão a partir da ótica da observação sistemática, 

sendo:  

o Observação Sistemática: Também chamada de Atenção, usuário não 

queria permanecer na casa da irmã; usuário tinha um “lar”, a rua. A 

problemática é a mesma, tentativa de devolução do sujeito a um lar; 

o Inferência Clínica: Também chamada de consideração, foi respeitada a 

vontade do sujeito, foi entendido como o sujeito se apresentava na vida, 

com a irmã. 
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o Tomada de decisão: Houve a reavaliação e reflexão a partir do caso que 

se apresentou, e foi dado como desfecho a oferta de cuidados na rua, 

somados a articulação com os dispositivos do território. 

Relato 02 

 No relato apresentado percebemos etapas do PTS nas falas:  

o Na etapa Hipótese, configura-se que houve a necessidade de promoção 

de autoimagem, uma percepção sobre o corpo da mulher e sua dinâmica 

com o próprio corpo, usuária cometia automutilação; 

o Tendo como meta, a tentativa de mostrar o lugar que aquele sujeito 

ocupa, onde e o que seu corpo ocupa, valorização do sujeito; 

o Resultando no desfecho – tentativa de cuidado com o espelho/ 

autoimagem, pois no manicômio não possuía espelhos e essa usuária não 

via seu próprio reflexo a anos; 

 

 No relato permite-se a reflexão a partir da ótica da observação sistemática, 

sendo: 

o Observação: movimentação de automutilação, necessidade de promoção 

da autoimagem, percepção do próprio corpo; 

o Consideração: necessidade de cuidado com o próprio corpo, perceber 

que corpo é este, onde esta inserido; 

o Deliberação: uso de espelho como forma de cuidar e promover a 

autoimagem 

Relato 03 

 No relato apresentado percebemos etapas do PTS nas falas:  

o Na etapa Hipótese, fica evidente a preocupação com a usuária, a 

necessidade de aproximação, e a própria inquietação do co-pesquisador 

por ninguém se envolver; 

o Meta: definido a necessidade criação de vínculo empático, a 

potencialidade de cuidado que o co-pesquisador se percebeu e permitiu-

se, e foi entendido que a usuária sentia-se mal por perda da autonomia; 
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o Desfecho: realizou-se um acolhimento valorizando a história da usuária, 

realização do banho. 

 

 No relato permite-se a reflexão a partir da ótica da observação sistemática, 

sendo: 

o Observação: a partir da reflexão dada a situação invisível, ninguém se 

aproximava da usuária, percebido a necessidade de aproximação, e 

porventura a criação de vínculo; 

o Consideração: a criação do vínculo permitiu entender que a usuária era 

policial militar reformada de alta patente e sentia-se mal por perda da 

autonomia e de “dar trabalho” a equipe de saúde; 

o Deliberação: Acolhimento e realização do banho 

Relato 04 

 No relato apresentado percebemos etapas do PTS nas falas:  

o Na etapa Hipótese, traçado o entendimento que a usuária encontrava-se 

em crise dada a história e a mudança de comportamento;  

o Meta: estabilização, saída da crise, alívio do sofrimento, realizada uma 

avaliação biopsicossocial onde percebeu-se o histórico de abuso sofrido 

pela usuária; 

o Desfecho: realizou-se o cuidado com a usuário, promoção da 

autoimagem e valorização do uso das roupas de costume, para que a 

mesma pudesse perceber-se na vida 

 

 No relato permite-se a reflexão a partir da ótica da observação sistemática, 

sendo: 

o Observação: mudança de comportamento, início da crise a partir da 

mudança nas vestimentas, sofrimento intensificado; 

o Consideração: estabilização, avaliação, percepção do potencial de 

cuidado com mulheres, saída da crise; 

o Deliberação: intervenção na situação de crise, valorização das suas 

vestimentas, autopercepção na vida. 

Relato 05 
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 No relato apresentado percebemos etapas do PTS nas falas:  

o Na etapa Hipótese, traçado o entendimento que a usuária se encontrava 

suja, defecada, com isto, percebe-se a necessidade de higienização e 

promoção de autocuidado;  

o Meta: reestruturação do autocuidado, cuidado de higiene como urgência 

de cuidado; 

o Desfecho: realizou-se oferta de cuidado a higiene, escuta terapêutica, 

colocar-se a disposição potencializou o cuidado, tendo como reavaliação 

positiva e o troféu recebido. 

 

 No relato permite-se a reflexão a partir da ótica da observação sistemática, 

sendo: 

o Observação: Usuária suja, defecada, que anteriormente apresentava-se 

ativa, e desenhava; 

o Consideração: necessidade urgente de cuidado, déficit do autocuidado; 

o Deliberação: intervenção do cuidado emergencial, banho realizado, 

utilizar a escuta como ferramenta de luz sobre o cuidado ; 

 

Pelos dados obtidos, somados a fala dos copesquisadores na contra-analise é perceptível 

a utilização de uma prática baseada em uma lógica, que de forma empírica compactuam com 

os pressupostos do Processo de enfermagem, PTS e Observação Sistemática. 

Os enfermeiros afirmam que realizam o Processo de enfermagem de forma intuitiva, 

refletindo sobre a concepção teórica sem a utilização de taxonomias para diagnósticos de 

enfermagem. 

 Destaca-se que a atuação de enfermagem é baseada em preceitos técnicos e científicos 

e a intervenção realizada pelo enfermeiro sempre passa por um processo de reflexão-

metodológica, elementos inerentes a operacionalização do Processo de Enfermagem. 

14 PRODUTO:  

14.1 Oficina Story and Telling 

A oficina realizada a partir da experimentação sociopoética, seguindo o percurso 

teórico-metodológico, onde em sua implementação possibilita a construção de saberes coletivos 

e aproximação dos envolvidos. 
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A oficina permitiu a leveza na produção de saberes, foram realizadas técnicas de 

relaxamento que favorecem o despertar do conhecimento dos sujeitos. Os elementos 

fundamentados na sociopoética como, respeito e ética promovem e resguardam os sujeitos de 

atritos institucionais, permitindo uma pluralidade do pensamento. 

 

Objetivos da oficina 

 Sensibilizar os participantes como a arte permite a criação de saberes coletivos; 

 Promover encontros e diálogos aos envolvidos; 

 Possibilitar atividades culturais; 

 Gerar discussões reflexivas sobre os temas abordados de forma crítica e coletiva; 

Construção da oficina 

Mínimo de dois encontros com duração de 2 horas cada, sendo: 

 Experimentação; 

 Contra-análise; 

 

Estrutura dos encontros 

 

 Início com técnica de relaxamento; 

 Elementos estéticos (tecidos, flores, fantasias mascaras e etc.) e de papelaria; 

 Criação de exposição com cunho artístico com o tema gerador 

com o outro favorecem o saber. O método permite que os sujeitos não sejam explorados, 

eles participam 

 

Duração da apresentação final: 

 30 minutos 

RELEVÂNCIA à produção de subjetividade, utilizando a sensibilidade, a criatividade e a 

relação com o outro favorecem o saber. O método permite que os sujeitos não sejam explorados, 

eles participam ativamento no processo de criação do conhecimento, tendo como impacto 

social: a possibilidade de analisar de forma crítica a realidade social, ao revelar o inconsciente 

de classe, de grupo, de gênero, de cultura e subcultura, de faixa etária, que atravessa as pessoas 
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e os grupos, proporcionando mais prazer, harmonia e respeito com o outro e a si. Público Alvo: 

Enfermeiros de saúde mental, podendo se estender a profissionais de outras categorias.  

 

 Validação do programa 

O relato a seguir nos evidencia que houve uma transformação no pensamento após a 

experimentação, tendo revalidação do grupo pesquisador: 

 

DESCREVA BREVEMENTE COMO A 

EXPERIÊNCIA VIVENCIADA HOJE PODE 

CONTRIBUIR COM O SEU OLHAR. 

COMENTÁRIOS  

“Vejo a experiência como uma forma criativa da coleta 

de dados. Ainda não é o tempo, mas a experiência de hoje 

me fará conectado a outas situações que viverei em 

breve.” 

A forma criativa do pesquisar 

possibilitou a assimilação de forma 

didática, sem os entraves que a 

formalidade da pesquisa pode suprimir. 

“Conseguimos debater sobre a aplicabilidade (ou não) 

da SAE em saúde mental. Com o debate consegui mudar 

meu conceito sobre determinados pontos da 

sistematização.” 

Percebe-se, que após a experimentação 

foi possível um conceito mais 

macroscópico do real sentido da SAE. 

“Fez-me perceber ainda mais a necessidade do olhar 

com o outro no sentido de suas particularidades, várias 

realidades e subjetividade, a SAE descontrói as 

especificidades dos sujeitos e impõe rótulos.” 

As contrariedades/adversidades 

fortaleceram o debate do Grupo -

Pesquisador. 

“Foi extremamente rica ouvir meus colegas de profissão 

falando sobre o assunto, muito me toca e também de ser 

ouvida por eles para construirmos algo juntos (para a 

pesquisa e para nossa formação.)“ 

Nesse trecho fica evidente a o método 

como produto de aplicação da educação 

permanente. 

“Foi enriquecedor o olhar que os colegas me trouxeram, 

o que ajuda-me a pensar e também assimilar novas 

experiências e opiniões.” 

A experimentação permitiu um 

aprendizado significativo a partir da 

vivência dos sujeitos. 

 

Na seguinte fala percebe-se a mudança no pensamento, onde o grupo se permite utilizar 

o que foi compreendido para sua atuação profissional:  

 “Tem construção do próprio usuário sobre o corpo, é o corpo que ele se entende, é 

o corpo fantasiado, é o corpo nu, é aquele ser que você ta cuidando, e com ele, a 

partir dele, não da gente para ele, é difícil sistematizar cuidado dessa forma, mas eu 

acho que é possível, pode ser feito, temos que ter uma tentativa de sistematizar.” 

(Grupo-Pesquisador) 

 

Para cuidar com o usuário de saúde mental não existe passo-a-passo, é a partir do 

encontro, do vínculo e da confiança, gerar nos sujeitos potências de vida 

“Esse corpo não necessariamente é material, pode ser um sonho, um desejo, o corpo 

por Spinoza é um sonho, uma lembrança, uma ação, não necessariamente material, 
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necessariamente, tem que existir cuidado e precisa ser cuidado, pra nós a SAE vai se 

materializar no usuário.” (Grupo-Pesquisador) 

 

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não desças os degraus do sonho 

Para não despertar os monstros.  

Não subas aos sótãos – onde  

Os deuses, por trás das suas máscaras,  

Ocultam o próprio enigma.  

Não desças, não subas, fica.  

O mistério está é na tua vida!  

E é um sonho louco este nosso mundo...  

Mário Quintana 

 

Percebe-se, que a forma de cuidar em saúde mental parte do encontro não se limitando 

a cuidados físicos e de proteção, enfatizando também o ambiente saudável e acolhedor. 

Este estudo permitiu contribuições relevantes sobre o Processo de Enfermagem nas 

práticas profissionais nos serviços de saúde, ao encontro com o grupo-pesquisador foi possível 

visualizar o potencial de construção de saberes a partir da oficina. 

Há estranhamentos sobre o conceito macro da SAE, o GP entende que a SAE se 

restringe à utilização de taxonomias, diagnósticos e prescrições de enfermagem.  

O estudo evidenciou que os enfermeiros utilizam em sua prática o Processo de 

Enfermagem, contudo, ficam receosos pela utilização dessa nomenclatura, visto que em sua 

maioria é utilizado como ferramenta de organização da assistência, e na saúde mental existe os 

paradigmas entre sistematizar, organizar a assistência e a tendência ao pensamento de 

normatizar sujeitos. A preocupação do GP é legítima e devemos valorizar as singularidades de 

cada ser no encontro ao cuidado. 

Foi enriquecedor ouvir tamanhas histórias que surgem a partir da vivência dos 

profissionais, do simples encontro com o outro. As ferramentas criativas foram norteadoras do 

relaxamento para a transigência do debate, a abordagem sociopoética se demonstrou como 

estratégia que evidencia como execuções simples podem ser adotadas para uma educação 

permanente em saúde. 

A reflexão sobre PTS x Processo de Enfermagem x Análise Sistemática permitiu uma 

melhor compreensão conceitual, possibilitando múltiplos olhares sobre um mesmo fenômeno, 

que por vezes comungam em sua conceituação ou aplicabilidade. 

O distanciamento da realidade teórica x prática permitiu que esta pesquisa fosse 

realizada com elementos que contribuirão significativamente para a prática de enfermagem, a 

distinção conceitual atua na compreensão que a SAE é o conjunto de ferramentas 

organizacionais, e o Processo de Enfermagem é sua prática aplicada. 
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Considera-se, que o presente estudo contribua para uma análise ampliada das questões 

referente à formação de enfermagem. Acredita-se na possibilidade de contribuição de 

parâmetros a fim de nortear o processo ensino-aprendizagem da SAE e do Processo de 

Enfermagem. 

 Finalizando, destaca-se como limitação do estudo, a composição do Grupo-pesquisador, 

dos sujeitos do estudo, visto que possuíam saberes mais estruturados e críticos por serem 

compostos de estudantes da pós-graduação. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submissão para comitê de ética 22/03/2019 29/03/2019 

Identificação e contato com participantes 17/06/2019 15/07/2019 

Produção/coleta de dados 15/07/2019 15/08/2019 

Análise e Discussão dos Dados 16/08/2019 28/08/2019 

Elaboração do relatório final 29/08/2019 18/09/2019 

Elaboração das Conclusões da Pesquisa 19/09/2019 19/10/2019 
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APÊNDICE B – FOTOS 
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APÊNDICE C – FORMULÁRIOS 
 

Formulário 1 

RELATO MOVIMENTO 01 MOVIMENTO 02 DESCRIÇÃO 
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Formulário 2 

 DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO OBJETIVO 

G
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CONSIDERAÇÕES 
 

 

GRUPO 01: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

GRUPO 02: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Formulário 3 

 

Nome do co-pesquisador:___________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_____/_____/_____     sexo:__________     Titulação:____________________         

Tempo de Experiência:_______________                  Tempo de formação:____________________ 

Local de Trabalho:_____________________________ 

 

EXPECTATIVAS SOBRE A OFICINA: 

 

 

 

 

 

VOCÊ UTILIZA A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - SAE EM SUA 

PRÁTICA? 

 

 

 

 

 

QUAIS OS OBSTÁCULOS VOCÊ VIVENCIA PARA A UTILIZAÇÃO DA SAE NO SEU 

SERVIÇO? 

 

 

 

 

 

DESCREVA BREVEMENTE COMO A EXPERIÊNCIA VIVENCIADA HOJE PODE 

CONTRIBUIR COM SEU OLHAR: 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS DO ENSINO NA SAÚDE - MPES 

 

 

APÊNDICE D - CONVITE 

 

 

 

CONVITE 
 

Prezados, 

 

Caro enfermeiro (a) , em respeito ao seu compromisso com a enfermagem, em especial 

a área da saúde mental, honrosamente venho por meio deste convidar o senhor (a) a participar 

das oficinas referente a pesquisa: “Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde 

Mental na Atenção Básica - Contribuições da Sociopoética” desenvolvida por Lucas Marvilla 

Fraga de Mesquita, sob orientação da Prof.ª Drª Claudia Mara de Melo Tavares do Programa 

de Pós-graduação MPES-UFF da Universidade Federal Fluminense em parceria com o 

Conselho Federal de Enfermagem que será realizada no dia 19/04/2019 as 14 horas na Escola 

de Enfermagem Aurora Afonso Costa EEAAC/UFF no endereço: R. Dr. Celestino, 74 - Centro, 

Niterói - RJ, 24020-091. 

 

 

 

Sem mais para o momento, certo de sua atenção, subscrevo-me reiterando protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Lucas Marvilla Fraga de Mesquita 
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APÊNDICE E – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação  

Título do Projeto: Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde Mental na 

Atenção Básica – Contribuições da Sociopoética. 

Pesquisador Responsável: Lucas Marvilla Fraga de Mesquita e ProfªDra. Cláudia Mara de 

Melo Tavares. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora Afonso 

da Costa da Universidade Federal Fluminense. 

Telefone para contato: (21) 96497-5242       E-mail: lucasmfdm@gmail.com  

Nome do participante: __________________________________ Idade: ___________ anos 

 

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Sistematização 

da Assistência de Enfermagem em Saúde Mental na Atenção Básica – Contribuições da 

Sociopoética” de responsabilidade do pesquisador Lucas Marvilla Fraga de Mesquita e Cláudia 

Mara de Melo Tavares (orientadora). O presente estudo tem como objetivo geral: Discutir as 

necessidades de capacitação dos enfermeiros de saúde mental relacionadas à SAE nos serviços 

de saúde mental na atenção básica. E como objetivos específicos: Descrever os conhecimentos 

dos enfermeiros de saúde mental que atuam em serviços da atenção básica sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem; Identificar as necessidades específicas de 

educação permanente relacionadas à SAE junto aos enfermeiros de saúde mental; Elaborar um 

programa de capacitação para o ensino da SAE em saúde mental com ênfase nos serviços da 

atenção básica em saúde. Sua participação nesta pesquisa será realizada através do grupo-

pesquisador, orientada pela abordagem sociopoética, no qual suscitarão discussões relacionadas 

à temática do estudo. A intenção do grupo-pesquisador não é julgar nem analisar a opinião ou 

postura de cada participante, mas proporcionar um ambiente de discussão coletiva para 

construção de um conhecimento comum para aquele grupo específico.  

Os discursos serão gravados através de recursos digitais de imagem e som, serão 

transcritos e digitados, e posteriormente, devolvidos aos sujeitos participantes, para que eles 

confirmem a transcrição. A identidade dos entrevistados será de total sigilo durante a análise e 

discussão dos dados obtidos. As informações geradas serão confidenciais, tendo somente o 

pesquisador acesso a elas, o que garante a privacidade dos participantes da pesquisa. Os riscos 

relacionados à pesquisa envolvem-se em desconforto ao refletir sobre as unidades de saúde, 

podendo ser suscitadas lembranças positivas e negativas revivendo tais momentos. No entanto, 

comunico ao Sr/Srª que toda informação compartilhada possuirá sigilo absoluto, a integridade 

moral, psíquica ou física dos participantes envolvidos no universo desta pesquisa, serão 
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preservadas e, caso sinta-se desconfortável poderá desistir de participar da pesquisa, reitero 

ainda, que buscando minimizar possíveis danos emocionais às atividades envolvendo esta 

pesquisa, serão realizadas em ambiente calmo e em um momento onde os participantes possam 

atuar com tranquilidade. Os pesquisadores estarão preparados para proporcionar acolhimento e 

escuta a todos os participantes. É importante deixar claro, que sua participação não é 

obrigatória, e a qualquer momento você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo na sua relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem. O 

benefício relacionado à sua participação será a possibilidade de estruturar intervenções reais 

para a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nos serviços de saúde 

mental.Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador responsável 

e do comitê de ética em pesquisa, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação 

a qualquer momento. A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios 

financeiros.  

As atividades do grupo serão realizadas em três encontros de quatro horas totalizando 

carga horária de 12 horas, em horário correspondente a atividades do programa de pós-

graduação, onde já estejam nas dependências da instituição. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 

que todos os projetos de pesquisa, envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com 

as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em 

consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los, e busca garantir que os 

participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, 

os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se esse projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 8h às 17h. 

E.mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu,______________________________________________declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

_______________________________               ________________________________  

Nome e assinatura do participante                            Lucas Marvilla Fraga de Mesquita 

 

Niterói, _____ de ____________ de_______. 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE  G – IMPLICAÇÕES NA ESCOLHA DOS OBJETOS 

 

Relógio - pensar no 

tempo, em como se 

tem muito trabalho 

e poucos recursos, 

organizar o tempo 

se faz necessário 

para os acertos com 

o usuário, para que 

o 

mesmo não fique 

acolhido mais 

tempo do que 

deveria, para que 

não façamos a 

lógica de internação 

no manicômio. 

Atadura - como um 

instrumento pode ser 

usado para cuidar, e 

como na antiga 

psiquiatria poderia  

também ser usado 

para o maltrato, 

sejam com 

contenções 

desnecessárias ou 

como objeto para 

silenciar sujeitos. 

Chave antiga - 

como mesmo 

trabalhando em um 

CAPS a questão da 

chave ainda é um 

problema, a todo 

momento se perde a 

chave, portas tem de 

ficar fechadas. 

Livro – uma 

possível fuga da 

realidade, uma 

abertura a novas 

histórias. 

Pote de tempero – 

em como deve-se 

temperar a vida, 

trazer elementos 

para a alegria dos 

sujeitos acometidos 

com transtorno 

psíquico. 

Algodão – forma do 

cuidado físico com os 

sujeitos, pois são 

pessoas integrais, 

possuem a esfera 

física além da 

psíquica. 

Luva – em como às 

vezes as pessoas têm 

aversão ao toque 

com o usuário. 

 

Garrafa c/ agua - 

relaxamento, 

pureza, saciar a 

vida. 

Rocha – quando 

quase fui acertado 

no meu primeiro dia 

trabalhando, o 

usuário queria ajuda 

e não conseguíamos 

compreendê-lo. 

Kit de higiene bucal 
– remete a pensar que 

este é um cuidado 

que poucos pensam 

com o sujeito da SM. 

Crucifixo – a 

religiosidade sempre 

intervindo nas 

condutas com o 

sujeito, seja para o 

lado positivo quanto 

para o negativo. 

Espelho de bolso – 

a autoimagem de 

quem é assistido, 

como eles se 

percebem 

circulando pelo 

mundo. 

Flor em artesanato 
- Um usuário 

durante a 

experiência de 

trabalho fez uma 

produção artística, 

pensei sobre as 

potências desses 

sujeitos e essa 

forma de cuidado. 

Pente – sobre como 

na antiga psiquiatria 

raspavam os cabelos 

dos usuários e 

retiravam sua 

singularidade. 

Colar – como 

devemos valorizar 

as estereotipias, 

singularidades de 

cada pessoa. 

Shampoo – a 

própria higiene dos 

usuários e como 

favorecer o 

autocuidado. 

Controle de TV - 

Penso na tv no 

momento de 

socialização dos 

Tomada – forma de 

receber energia, 

como recebemos a 

energia de onde 

trabalhamos e como 

Máscara – as 

máscaras que os 

profissionais e 

usuários têm, como 

perceber a 

Pilhas – como 

armazenamos a 

energia que 

recebemos e como 

devolveremos isso 
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usuários, alguns vão 

ao CAPS 

apenas pra assistir 

TV, pois não tem 

em suas casas e 

como as notícias 

cotidianas 

ajudam a organizar 

os pensamentos dos 

sujeitos. 

vamos produzir com 

isso, como vamos 

lidar com isso. 

verdadeira persona, 

como valorizar o 

sujeito mesmo que 

esteja escondido nos 

seus devaneios. 

ao meio que nos 

cerca. 

 

Vestido - como 

alguns não têm nem 

o que vestir. 

Flor – vida, 

florescer, recomeços. 

Esparadrapo – 

como a versatilidade 

de algo pode ser 

usado como forma 

de cuidar. 

Bolsa – as 

estereotipias do 

sujeito e sua 

personalidade. 

Candelabro – luz 

que se leva a 

alguém, que se não 

dosada pode se 

autoferir. 

Moedas - questões 

sociais envolvendo a 

saúde mental, as 

famílias e os 

usuários. 

Pote vazio – a que 

deve preencher esse 

pote? O que o 

usuário precisa? 

Calculadora – 

contas a serem 

fechadas, recursos a 

serem resguardados, 

os desmanches na 

saúde, fragilidades 

orçamentárias. 

 

Lanterna – meio de 

criação de luz, como 

podemos ser o 

caminho a guiar os 

sujeitos a seus 

interesses. 

 

Alarme – tempo, 

relógio, precisão. 

Brinquedo – meio 

de autodivertimento. 

 

Fita métrica – 

como as salas, o 

espaço físico pode 

ser pequeno para 

tantos usuários e 

demandas. 

Pote de planta – 

forma de resguardar 

a vida. 

Bola – meio de 

divertimento em 

equipe, fazer amigos. 

Baralho – meio de 

disputa amistosa, 

ferramenta de 

cuidado, promoção 

do raciocínio.  

Cadeado – sobre a 

forma como eram 

guardadas as coisas 

dos usuários, eles 

não tinham livre 

acesso aos seus 

pertences. 

Venda para olhos – 

como por vezes no 

cegamos a partir das 

próprias vontades. 

 

Livro de legislação – 

estarmos sempre 

embasados nos 

sensos de justiça e 

responsabilização. 

 

Carteira – vide 

dinheiro. 

Isqueiro – objeto 

facilitador para 

entrada de diálogo 

com usuários 

fumantes. 

 

Chave de carro -  

como os usuários 

são pessoas, como 

estão inseridas nas 

suas famílias. 

Batom – vide bolsa. Cigarro – forma de 

entrada para criação 

de vínculo com o 

usuário. 

Remédio – uma das 

ferramentas de 

melhora e cuidado. 
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Escova de roupa – 

cuidado na 

autoimagem. 

 

Terço – 

religião/religiosidade. 

Vela – vide 

candelabro. 

 

Maquiagem – 

feminilidade, querer 

estar bonita, 

promoção de 

autopercepção. 

Celular – forma de 

divertimento e 

socialização com o 

mundo. 

Seringa com líquido 
– como as crises dos 

usuários são e como 

a cena se resolve. 

 

Sabonete – higiene 

e cuidado. 

 

Porta-retrato com 

imagem de uma 

família – suporte, 

rede de apoio dos 

usuários. 
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APÊNDICE  H – DIÁRIO DE INTINERÂNCIA 

MÚSICA DEIXADA COM SUGESTÃO DA VOZ DE MARIA BETHÂNIA 

 

 

Acabei com tudo 

Escapei com vida 

Tive as roupas e os sonhos 

Rasgados na minha saída... 

Mas saí ferido 

Sufocando meu gemido 

Fui o alvo perfeito 

Muitas vezes 

No peito atingido... 

Animal arisco 

Domesticado esquece o risco 

Me deixei enganar 

E até me levar por você... 

Eu sei! 

Quanta tristeza eu tive 

Mas mesmo assim se vive 

Morrendo aos poucos por amor 

Eu sei! 

O coração perdôa 

Mas não esquece à tôa 

E eu não me esqueci... 

Não vou mudar 

Esse caso não tem solução 

Sou Fera Ferida 

No corpo, na alma 

E no coração...Eu andei demais 

Não olhei prá trás 

Era solto em meus passos 

Bicho livre, sem rumo 

Sem laços!... 

Me senti sozinho 

Tropeçando em meu caminho 

À procura de abrigo 

Uma ajuda, um lugar 

Um amigo... 

Animal ferido 

Por instinto decidido 

Os meus

 


