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RESUMO: De acordo com a OMS (2001), os transtornos mentais mais comuns são

depressão,  transtornos  devido  ao  uso  de  substâncias,  esquizofrenia,  doença  de

Alzheimer, retardo mental e distúrbios da infância e da adolescência.  O estudo de

caso a ser abordado evidencia o diagnóstico de depressão. O objetivo da prática em
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campo é compreender a assistência ao paciente de saúde mental e planejar os cuidados

necessários para o tratamento psicossocial.  O CAPS II  é  um serviço  ambulatorial  de

média complexidade que dispõe de uma equipe multidisciplinar (enfermeiros, médicos,

técnicos  de  enfermagem,  assistente  social,  psicólogos,  estagiários,  voluntários)  que

trabalham para prestar a melhor assistência possível a seus pacientes. O serviço conta

ainda com atividades terapêuticas voltadas para o tratamento do portador de TM. São

oficinas  de  artesanato,  grupos  de  psicoterapia,  trabalhos  com  temas  relacionados  a

gênero, reuniões com os familiares dos pacientes, além das consultas individuais para

acompanhamento dos pacientes. Como definido pela OMS, um completo estado de bem-

estar  físico,  mental  e  social,  torna-se  imprescindível  o  conhecimento  e  habilidade  de

profissionais de saúde nas áreas de saúde mental. Este trabalho possibilitou um contato

maior com uma paciente que sofre de depressão, sendo a depressão um dos transtornos

mentais mais prevalentes, gerando alta utilização dos serviços de saúde, e a percepção

nos cuidados com pacientes portadores de transtornos sociais-mentais, evidenciando a

desenvoltura do relacionamento interpessoal, pois isso levará ao fortalecimento do vínculo

terapêutico e promoção da assistência em saúde mental.

Descritores: Depressão. Transtornos. Saúde mental. Assistência. Antropologia da saúde.

INTRODUÇÃO

Estima-se que cerca  de 3% da  população no  mundo,  de  todas  as  idades,

necessite  de cuidados contínuos em saúde mental  em função de transtornos mentais

severos e persistentes, e cerca de 9% precisa de cuidados em saúde mental na forma de

consulta médico-psicológica em função dos transtornos mentais leves (BRASIL, 2011).

Sendo uma grande preocupação nos dias de hoje, a Saúde Mental foi o tema

principal  do Relatório  Mundial  da Saúde de 2011,  no qual  a Organização Mundial  da

Saúde (OMS), afirmou o seu apoio a organização e o lançamento de campanhas globais

sobre o controle da depressão e a prevenção do suicídio, da esquizofrenia e da epilepsia.

Um  estudo  realizado  pelo  Consórcio  Internacional  de  Epidemiologia

Psiquiátrica  (ICPE)  da OMS,  apontou que o  Brasil  apresenta  a  maior  prevalência  de

transtornos mentais na população adulta, dentre os países da América Latina (SANTOS e

SIQUEIRA, 2010).

A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) avançou na superação do modelo



hospitalocêntrico a partir da Lei n° 10.216/2001, que garante aos pacientes que possuem

transtornos mentais o direito ao acesso e ao melhor tratamento do sistema de saúde,

visando a equidade do atendimento, a humanidade e respeito. 

A partir disso foram criados os Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), que são

instituições brasileiras que vieram em substituição dos hospitais psiquiátricos, destinadas

a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimulam a integração social e familiar,

apoiam em suas iniciativas de busca da autonomia e lhes oferece atendimento médico e

psiquiátrico (BRASIL, 2011, 2014 e PAULA, sd). No CAPS são realizadas atividades que

contribuem para  socialização da pessoa portadora  de transtorno psíquico,  entre  elas:

educação física, oficinas culturais, oficinas de música, de expressão corporal, de dança,

caminhadas no bairro, entre outras (GONÇALVES et. al, 2007).

O CAPS é de extrema importância na sociedade contemporânea,  pois vem

ajudando não só os portadores de síndromes ou transtornos mentais, mas também seus

familiares,  já  que muitos  não sabem como agir  e  reagir  mediantes  as  situações que

podem ocorrer relacionado a sua patologia. Com a criação dos CAPS o acesso ao serviço

de saúde passa a ser mais fácil, menos estigmatizados e com menos preconceitos, os

pacientes se sentem mais confortáveis em buscar ajuda.

O  CAPS  II,  localizado  em  Taguatinga  Sul,  é  muito  importante  para  a

comunidade, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, e ainda atende a outras regiões

administrativas,  como Ceilândia.  O CAPS II  é  destinado  ao  atendimento  do  paciente

acima  de  18  anos,  acometido  por  patologias  psiquiátricas,  como  transtornos  mentais

severos e persistentes (psicoses e neuroses graves) (GDF, 2013).

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Este artigo buscou descrever o caso de uma paciente diagnosticada com CID

10 – F  32 Depressão,  bem como sua medicação,  plano terapêutico,  diagnósticos  de

enfermagem e possíveis intervenções, relacionando seu de caso à importância do Centro

de Apoio Psicossocial II (CAPS II), adesão do plano terapêutico correto, farmacoterapia,

e, sobretudo, discutir as possibilidades e os obstáculos da integração interdisciplinar no

CAPS mapeando também os arranjos e práticas organizacionais que proporcionam, de

forma mais concreta, a interface entre a interdisciplinaridade profissional nas discussões

para a assistência em saúde mental.



METODOLOGIA

O  presente  estudo  pautou-se  nos  pressupostos  metodológicos  do  modelo

qualitativo, utilizando-se de um estudo de caso realizado com uma paciente que frequenta

o Centro de Atenção Psicossocial II, localizado na cidade de Taguatinga, Distrito Federal.

Realizado  por  graduandos  de  cursos  de  nível  superior  da  área  da  saúde,  durante  o

período de realização de uma disciplina curricular prática da Universidade de Brasília –

Faculdade de Ceilândia,  denominada Integração ao Cenário das Práticas 4 (ICP 4) e

subsequentes discussões clínicas interdisciplinares acerca da promoção e atenção em

saúde mental. 

Para a montagem deste, foram utilizados: o processo de enfermagem, baseado

em entrevista  com o paciente e acompanhante e anamnese psicossocial,  de forma a

coletar a história pregressa, histórico de internação e comorbidades associadas, histórico

familiar  e  de  antecedentes  genéticos  e  diagnósticos  e  laudos  médicos  do  paciente

encaminhado  ao  serviço;  diagnósticos  e  planejamento  de  enfermagem,  baseado  na

taxonomia da  North America Nursing Diagnosis Association (NANDA); as intervenções

terapêuticas,  associados a taxonomia da  Nursing  Intervantion  Classification (NIC) e a

bibliografia  básica  -  Diagnósticos  de  Enfermagem  para  planejamento  de  possíveis

intervenções, com a finalidade principal de traçar um plano de cuidados com delimitações

de metas.

RESULTADOS

Histórico do usuário 

L.M.N  49  anos,  sexo  feminino.  Evangélica,  divorciada,  ex-agricultora,

desempregada e em processo de aposentadoria. Morava em Tinguá - CE e trabalhava na

roça. Tem 2 filhas, uma casada e com uma filha de 2 anos e a outra tem 12 anos. Perdeu

um filho há 6 anos que se enforcou com 22 anos e possuía problemas mentais. Há 4

meses perdeu um irmão também enforcado e  com problemas mentais.  Já  realizou 3

cirurgias  de  retirada  de  nódulo  na  mama  D  e  mioma  uterino.  Está  em  tratamento

psiquiátrico há 4 anos, começou logo após a primeira cirurgia. Foi admitida no CAPS no

dia 01-09-2014.  

Em relação à família, sente-se abandonada pelos irmãos e ex-marido, mas se

sente  bem acolhida  pelas  duas filhas  e  o  genro  que  moram com ela.  Devido ter  se

mudado para Brasília por causa de sua separação fica muito em casa sem atividades por



não poder sair sozinha devido ao seu quadro depressivo. No prontuário possui que já fez

uso de drogas ilícitas. Pensa em acabar com a própria vida por dizer que acabaria com o

sofrimento e as dores que sente nos membros.   De acordo com a aparência geral do

paciente foi possível avaliar que sua aparência física está de acordo com a idade real,

aparenta  ser  bem  cuidada,  porém  estava  triste,  chorosa,  ombros  baixos,  cabelo

bagunçado devido ao nervosismo durante o choro, a roupa estava limpa. Chorava muito

durante a atividade de artesanato do CAPS e foi encaminhada ao tratamento individual

com a enfermeira da unidade. Durante o atendimento a paciente dizia sentir muita falta do

irmão que havia se suicidado há 4 meses e dizia sentir muitas dores no MMSS e MMII.

Relata se diabética e hipertensa. Relatava ter insônia e que as medicações não estavam

fazendo efeito. Disse que as vezes pensava em se matar porque iria acabar com seus

problemas. Diagnosticada com segundo o CID 10 - F32 - Episódios depressivos. 

F 32 - Depressão 

Estimativas indicam que quatro em cada dez pessoas têm depressão. Só no

Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 10 milhões de pessoas que sofrem

com o problema (DEL PORTO, 1999).

Uma pesquisa realizada pela UnB em parceria  com o Instituto  Nacional  de

Seguros Social (INSS) revela que 48,8% dos trabalhadores que se afastam por mais de

15 dias do trabalho sofrem com algum transtorno mental, sendo a depressão o principal

deles (DEL PORTO, 1999). Estudos apontam que há uma maior persistência de episódios

depressivos  em  mulheres  do  que  em  homens  devidos  a  pressões  sociais,  estresse

crônico e baixo nível de satisfação associada à diferença entre os gêneros. O histórico

familiar, adversidade na infância, aspectos associados à personalidade, isolamento social

e a exposição a experiências estressantes são fatores de risco associado a depressão

(ANDRADE et al, 2006).

Os  sintomas  fisiológicos  podem ser  expressos  por  alterações  do  sono,  do

apetite  ou  diminuição  no  interesse  sexual.  As  alterações  de  sono  podem  ser

caracterizadas tanto por hipersonolência como pela insônia, esta pode ocorrer no meio da

noite  ou precocemente pela manhã.  Quanto às alterações do apetite,  a pessoa pode

também ter a sua perda ou o seu aumento. As evidências comportamentais podem ser

caracterizadas por retraimento social, crises de choro, comportamentos suicidas e retardo

psicomotor ou agitação psicomotora (DEL PORTO, 1999).

Um  episódio  depressivo  o  paciente  apresente  rebaixamento  do  humor,



diminuição de energia e de atividade. Esse episódio pode ser classificado como leve,

moderado ou grave.  

A paciente apresenta sinais de depressão, no entanto no prontuário do CAPS,

não há uma confirmação do CID-10, apenas uma suspeita: “F-32?”. Pinho et  al. (2009,

p.6), traz que depressões graves tem que apresentar pelo menos 4 dos sintomas a seguir:

 “(1) perda ou ganho de peso significativo; (2) insônia ou hipersonia; (3) agitação

ou  retardo  psicomotor;  (4)  fadiga  ou  perda  de  energia;  (5)  culpa  e

autodesvalorização;  (6)  diminuição  da  capacidade  de  pensar  e  concentrar;  (7)

pensamentos recorrentes de morte, tentativa ou ideação suicida.”

             Os sintomas presentes e acentuados da paciente são: insônia, agitação, fadiga e

perda de energia,  culpa e desvalorização e pensamentos recorrentes de morte,  estes

sendo como indicativo de depressão grave.

Impacto do problema atual e história de vida 

Gravidade/ Vulnerabilidade e Potencialidades do usuário

 

Aspecto/ Dimensão/ Relação Fatores  de

Risco 

Fatores  de

Proteção

Projeto  de

Vida

Individual-pessoal  (insegurança,

aparência  física,  autoestima,  aspectos

psicológicas e de comportamento, traços

de personalidade, habilidades/interações

sociais: hábeis ou retraídos, isolados).

Baixa  auto-

estima,  acha

que  ninguém

gosta dela.

Comunicati

va,

facilidade

em falar da

própria

vida.

 -

Transtorno/diagnóstico  (tempo,

frequência,  intensidade,  gatilhos,

tratamentos anteriores).

Depressão.  -  -

Familiar  (tipo,  dinâmica e qualidade do

relacionamento  afetivo,  vínculos,

conflitos,  formação  e  dissolução,

desempenho  dos  papéis  familiares,

apoio  familiar,  regras,  agressões,

relacionamento por outros membros da

Filhas  e

genro  que  a

ajuda  (SIC).

Divorciada. 

Histórico

familiar  de

suicídio  de

irmão  e

filho;

família

 -



família). parece não

gostar

quando  o

CAPS

.entra  em

contato. 

Vida  funcional-trabalho  (grau  de

profissionalização,  padrão  de  emprego,

trabalho  formal/  informal  ou  regular/

temporário,  responsabilidade,

produtividade,  índice  de  absenteísmo/

faltas,  atrasos,  demissão,  desemprego,

satisfação com o desempenho, grau de

motivação,  habilidades  ou

conhecimentos práticos, comportamento

frente  à  segurança  no  trabalho,

acidentes,  relacionamentos

interpessoal). 

Desemprega

da;  não  sai

de  casa

sozinha.

Criativa; 

Agricultora

.

 Em

processo

de

aposentad

oria.

Vida  econômica-financeira  (renda,

remuneração, situação financeira, possui

dívidas,  possui  bens  compatíveis  com

aquilo que ganha, uso do dinheiro). 

 Não  tem

renda.  Filha

e  genro  que

a mantem.

 -  -

Habitação  (situação  de  moradia,

residência fixa, aluguel, morador de rua).

 

Mora  com

família

(filhas,  genro

e neta).

 -  -

Escolaridade – grau de instrução (nível

atual,  interesse  de  crescimento,  faltas,

atrasos,  punições,  dificuldades,

desempenho acadêmico). 

 Alfabetizada  -  -

Relacionamento  social  (rede  social,

conflitos,  quantidade  e  qualidade  de

amigos,  satisfação,  isolamento  social,

Não  possui

amigos  ou

vínculos

 -  -



alteração no relacionamento com amigos

antigos, vizinhos). 

sociais.

Vida  comunitária,  lazer  e  recreação,

outras  atividades  (oportunidades  na

comunidade,  participação,  satisfação,

qualidade  das  atividades  durante  o

tempo de lazer). 

-  Atividades

de  lazer

realizadas

no CAPS. 

 -

Aspectos  socioassistenciais  (planos  de

saúde, bolsa família).

 

 - Em

processo

de

aposentad

oria.

 -

Situação  legal  (envolvimento  com  a

polícia ou justiça, problemas com a lei,

violência:  física-emocional-verbal,

liberdade  condicional,  condenações,

prisões,  medidas  sócio-educativas  etc)

ou atividades ilegais.

 

Uso  de

drogas

ilícitas.

 -  -

Situação  psiquiátrica  (antecedentes  e

presença de problemas e psiquiátricos/

emocionais/  déficits  neuropsicológicos

atuais  e  associados  ao  uso  de  SPA e

tratamentos:  ansiedade,  depressão,

comportamento  antissocial,  déficit  de

atenção).

 

Pensamento

s suicidas.

  

Saúde  física  (antecedentes  mórbidos

não-psiquiátricos,  situação  atual:

hepatite,  AIDS,  acidentes/  prejuízos,

problemas  cardíacos,  outras

complicações do abuso).

 

Hipertensãoe

Diabetes;

Nódulos  na

mama  e

mioma.

  



Religiosidade-espiritualidade  (fé,

orientação  espiritual,  religião  ou  credo,

adesão-vínculo  com  instituições,

satisfação com a vida, desejos, crença,

sonhos  e  propósito  de  vida  e  na

recuperação).

 

 Frequenta

as vezes.

 

 

Motivação-adesão  ao  tratamento

(usuário, familiar ou comunidade).

 

 

Família.  

Evolução  do  tratamento  (mudança  do

estilo  de  vida,  atingindo  metas,

reinserção social, postura da família).

 

 Melhora no

interesse

em

participar

das

atividades.

 

Exame do Estado Mental ou das Funções Psíquicas

 

Funções Psíquicas Alteradas Não alteradas Descrição das alterações

Aparência  geral  e

nível  de

consciência

 x   Paciente chorava muito. 

Linguagem   x  

Conação  x  Desequilibrada

psicologicamente. 

Memória   x  

Afeto e humor   x  

Pensamento  x   Pensava em suicídio



Capacidade

Intelectual

  x  

Atenção   x  

Sensopercepção   x  

Orientação,  juízo

crítico da realidade,

impulsividade  e

volição

 x   Pensava em praticar suicídio

Tratamento, terapias aplicadas e cuidados no CAPS-II

                    

Terapia Medicamentosa

A  paciente  faz  atualmente  o  uso  dos  medicamentos:  fluoxetina,  clonazepam,  e

carbamazepina.

A Fluoxetina potencializa a inibição de serotonina nos neurônios do SNC. Essa inibição

potencializa a ação de 5 HT. A 5 HT exerce no SNC ações excitatórias e inibitórias que

podem ocorrer na mesma região cerebral, dependendo do grupo neuronal envolvido. É

indicada  para  distúrbio  depressivo  maior,  bulimia  nervosa  e  distúrbio  obsessivo-

compulsivo. Pode apresentar as seguintes reações adversas: sonolência, dor de cabeça,

infecção do trato  respiratório  superior,  fadiga,  gripe,  depressão,  vertigem,  irritabilidade

insônia, ataxia, perda do equilíbrio, náusea, coordenação anormal, sensação de cabeça

leve, sinusite, concentração prejudicada, distúrbios renais e urinários, distúrbio do sistema

reprodutivo e distúrbios musculoesqueléticos e dos tecidos conectivos.

É contra-indicada para pacientes com história de sensibilidade à droga, gestantes, e deve



ser  usada  cuidadosamente  em  pacientes  com  disfunção  renal  e  hepática,  diabetes

mellitus e lactação.

O Clonazepam é um fármaco classificado como um benzodiazepina e atua inibindo os

neurotransmissores. É indicado para formas clínicas da epilepsia do lactente e da criança,

especialmente  ausência  típica  e  atípica  (síndrome  de  Lennox  Gastaut),  crises

mioclônicas, crises atônicas, síndrome de West, crises tônico-clônicas. Pode apresentar

diversas reações adversas, como: tontura, ataxia, distúrbio de comportamento, distúrbio

na fala, tremor, confusão, psicose, agitação, sedação, letargia, apatia, fadiga, hostilidade,

inquietação,  delírio,  cefaleia,  euforia,  nervosismo, dificuldade de concentração,  retardo

psicomotor, sintoma extrapiramidal; diplopia, nistagmo, distúrbio visual e auditivo, perda

da  audição,  congestão  nasal;  bradicardia,  taquicardia,  hipertensão  e  hipotensão,

palpitação, edema; constipação, diarreia, boca seca, sialorréia, náusea, anorexia, vômito,

dificuldade  de  deglutir,  gastrite;  disfunção  hepática,  elevação  de  TGO  e  TGP,  LDH,

fosfatase alcalina; disúria, noctúria, retenção urinária, incontinência, mudança na libido,

ciclo  menstrual  irregular;  leucopenia,  trombocitopenia,  eosinofilia,  discrasia  sanguínea;

depressão  respiratória;  rash,  urticária,  prurido,  dermatite;  soluço,  febre,  diforese,

parestesia,  ginecomastia;  e,  sintomas  de  abstinência  quando  a  droga  é  suspensa

subitamente.  É  contra-indicado  para  pacientes  com  história  de  sensibilidade  aos

benzodiazepínicos,  pacientes  com  insuficiência  respiratória  grave  ou  insuficiência

hepática grave, pacientes com glaucoma agudo de ângulo fechado, e deve se evitar uso

concomitante com álcool e/ou depressores do SNC.

A Carbamazepina apresenta estabilização da membrana do nervo hiperexcitado, inibe a

descarga neuronal repetitiva e reduz a propagação sináptica dos impulsos excitatórios.

Considerando-se que a prevenção dos estímulos repetitivos dos potenciais de ação do

sódio-dependentes  na  despolarização  dos  neurônios  via  bloqueio  do  canal  de  sódio

voltagem-dependente pode ser o principal mecanismo de ação. Enquanto a redução da

liberação  de  glutamato  e  a  estabilização  das  membranas  neuronais  podem  ser

consideradas responsáveis principalmente pelo efeitos antiepiléticos, o efeito depressivo

no  turnover (quantidade  metabolizada)  de  dopamina  e  noradrenalina  poderiam  ser

responsáveis  pelas  propriedades  antimaníacas  da  carbamazepina.  É  indicada  para

epilepsia, para crises parciais complexas ou simples (com ou sem perda de consciência)

com ou sem generalização  secundária, crises tônico-clônicas generalizadas, e formas

mistas dessas crises; mania aguda e tratamento de manutenção em distúrbios afetivos

bipolares  para  prevenir  ou  atenuar  recorrências;  síndrome  de  abstinência  alcoólica;

neuralgia idiopática do trigêmio e neuralgia trigemial em decorrência de esclerose múltipla



(típica  ou  atípica);  neuralgia  glossofaríngea  idiopática;  neuropatia  diabética  dolorosa;

diabetes insípida central; poliúria; e, polipsia de origem neurormonal. Pode apresentar as

seguintes  reações  adversas:  leucopenia.  trombocitopenia,  eosinofilia,  leucocitose,

linfadenopatia, deficiência de ácido fólico. edema, retenção de líquido, aumento de peso,

hiponatremia e redução de osmolaridade do sangue causada por um efeito semelhante ao

do  hormônio  antidiurético  (ADH),  conduzindo  em  casos  raros,  à  intoxicação  hídrica

acompanhada de letargia, vômito, cefaléia, confusão e distúrbios neurológicos.vertigem,

ataxia, sonolência, fadiga, cefaléia, diplopia e distúrbios de acomodação visual (por ex.,

visão borrada). náusea, vômito. boca seca. gama-GT elevada (causada por indução da

enzima hepática), geralmente não relevante clinicamente; fosfatase alcalina no sangue

aumentada; dermatite alérgica, urticária que em alguns casos pode ser grave. É contra-

indicada  à  pacientes  com  hipersensibilidade  à  carbamazepina,  a  fármacos

estruturalmente relacionados ou a qualquer outro componente da formulação; pacientes

com bloqueio  atrioventricular,  história  de  depressão da medula  óssea ou  história  de

porfiria  aguda  intermitente,  em  consequência  de  uma  estrutura  relacionada  a

antidepressivos tricíclicos, o uso de carbamazepina não é recomendado em associação

com inibidores da monoaminoxidase.

 

Descrição da Rede de Atenção Psicossocial

Redes de Atenção Psicossocial

Componentes Indicação Período Justificativa

Atenção Básica em Saúde

- Estratégia Saúde da Família – ESF

 

 

- Centro de Convivência e Cultura

 - Atual;

 

 

 - Atual;

 -  Curto

prazo

 

 

-  Curto

prazo

 -

Acompanhame

nto  periódico

da

comorbidades

presentes;

-  Como  forma

de  inclusão

social e terapia

ocupacional.

Atenção Psicossocial Estratégica

- Centro de Atenção Psicossocial

 - Atual;  -  Curto

prazo

 - Acompanhar

e  estimular  a

integração



social  e

familiar,  apoiar

em  suas

iniciativas  de

busca  da

autonomia  e

oferece

atendimento

médico  e

psiquiátrico.

 Estratégia de reabilitação Psicossocial

-  Estratégias  de  Reabilitação

Psicossocial

 - Atual;  -  Curto

prazo;

  -  Ajudar  na

recuperação

da  capacidade

de  gerar

sentido,

restabelecer  o

exercício  da

cidadania.

Plano de Assistência

Diagnósticos: 

1. Ansiedade relacionada a mudanças na função do papel, na situação econômica, no

ambiente, no estado de saúde, no status do papel e nos padrões de interação e

necessidade  não  satisfeitas  caracterizada  por  foco  em  si  mesmo,  cautela

aumentada,  preocupação,  insônia,  observação  atenta,  preocupações  expressas

em razão de mudança em eventos da vida.

 Resultados esperados:

- Parecerá estar relaxado e dirá que a ansiedade foi atenuada a um nível suportável;

- Expressará que tem consciência dos sentimentos de ansiedade;

- Identificará modos saudáveis de lidar com, e expressar a ansiedade;

- Utilizará recursos/sistema de apoio com o sistema;

 Intervenções interdisciplinares:



- Identificar habilidades de enfrentamento que o indivíduo está utilizando no momento,

como, por exemplo, raiva, devaneios, esquecimento, ingestão alimentar, incapacidade de

resolver problemas;

- Estimular o paciente a reconhecer e expressar seus sentimentos;

-  Ajudar  o  cliente  a  desenvolver  autopercepção  dos  comportamentos  verbais  e  não

verbais;

- Reconhecer a ansiedade e medo;

-  Ajudar  o  paciente  a  compreender  os  fatores  desencadeantes  e  a  aprender  novos

métodos para lidar com a ansiedade incapacitante;

- Rever os acontecimentos, os pensamentos e os sentimentos que procedem a crise de

ansiedade;

- Relacionar os recursos/pessoas utes, incluindo-se uma “linha direta” disponível para

assegurar apoio contínuo;

- Estimular o cliente a desenvolver um programa de exercícios/atividade;

- Incentivar o paciente a manter-se na terapia comunitária.

- Ensinar/estimular a utilização de técnicas de redução da ansiedade e do estresse.

2. Isolamento social relacionado a alterações no estado mental, bem estar alterado e

incapacidade  de  engajar-se  em  relacionamentos  pessoais  satisfatórios

caracterizado por ausência de pessoas significativas.

 Resultados esperados:

- Identificará as causas e as ações para eliminar o isolamento;

- Participará de atividades de acordo com o seu desejo.

 Intervenções interdisciplinares:

- Identificar a resposta comportamental ao isolamento;

-  Ouvir  os  comentários  do  paciente  sobre  o  sentimento  de  isolamento.  Diferenciar

isolamento de solidão;

- Estabelecer uma relação terapêutica entre o enfermeiro e o cliente;

-  Apresentar  o  paciente  a  outras  pessoas  que  tenham  interesses

semelhantes/compartilhados e que lhe possam oferecer apoio;

- Fornecer reforço positivo quando o cliente se aproxima das outras pessoas;

- Promover a participação em atividades recreativas;

- Ajudar a paciente a desenvolver habilidades, como por exemplo, solução de problemas,



habilidades sociais, autoestima;

- Ajudar o paciente a distinguir isolamento do sentimento de estar ou se sentir só e evitar

a retração social.

3. Baixa autoestima situacional relacionado à perda, sensação de rejeição.

 Resultados esperados:

- Identificara os comportamentos de enfrentamento ineficazes e suas consequências;

- Demonstrará/planejará as mudanças necessárias no seu estilo de vida.

 Intervenções interdisciplinares:

- Conversar sobre os métodos de enfrentamento atuais e passados;

-  Determinar  a  extensão  dos  comportamentos  predispotentes  evidenciados  pelos

membros da família;

- Identificar o comportamento de sabotagem pelos membros da família;

- Identificar fatores que levaram ao afastamento dos membros da família;

- Convidar os membros da família para participarem das terapias em família;

- Tentar reestabelcer os laços de afetividade entre o paciente e seus filhos.

4. Sentimento de impotência relacionado a integração interpessoal caracterizado por

depressão relacionado à expressões de insatisfação.

 Resultados esperados:

- Expressará seu sentimento de controle sobre a situação atual e o desfecho futuro;

- Identificará as áreas as quais pode ter controle;

-  Reconhecerá  a  realidade  de  que  alguma  áreas/atividades  estão  fora  do  seu

controle.

 Intervenções interdisciplinares:

- Avaliar o grau de domínio demonstrado na vida do paciente;

- Verificar a utilização/ disponibilidade dos recursos;

-  O  enfermeiro  deve  demonstrar  preocupação  pelo  paciente  como  indivíduo  e

reservar tempo para ouvir as percepções e preocupações dele;

- Aceitar as expressões dos sentimentos, inclusive raiva e desesperança;

- Ajudar o cliente a identificar o que ele pode fazer por si mesmo e identificar o que

ele pode ou não controlar;



- Estimular o paciente a manter-se esperançoso;

- Oferecer ao paciente oportunidade de controlar o maior número de eventos que a

sua energia e limitações permitam;

- Ajudar o paciente a estabelecer metas realistas para o futuro;

- Facilitar o retorno a um papel produtivo na medida da capacidade do paciente.

5. Tristeza crônica relacionada a morte da pessoa amada evidenciado por depressão;

solidão; desesperança; baixa auto-estima.

 Resultados esperados:

- Expressará diminuição dos estados de tristeza.

 Intervenções interdisciplinares:

- Conversar sobre os métodos de enfrentamento atuais e passados;

- Estabelecer uma relação terapêutica entre o enfermeiro e o cliente;

- Estimular o paciente a reconhecer e expressar seus sentimentos;

- Encorajar a expressar seus sentimentos.

6. Insônia relacionado a depressão, ansiedade e medo caracterizado por paciente

relata  dificuldade para adormecer,  paciente relata dificuldades para permanecer

adormecido e paciente relata insatisfação com o sono (atual).

 Resultados esperados:

- Restaurará o padrão de sono normal.

 Intervenções interdisciplinares:

- Desencorajar sono diurno

- Encorajar descanso

- Identificar uso de substâncias que possam interferir no sono e repouso

- Orientar cliente sobre a fisiologia do sono

- Orientar paciente quanto ao uso de técnicas relaxantes

- Informar ao paciente sobre fatores que interferem no sono;

- Verificar a terapia medicamentosa;

- Diminuir a ansiedade.



7. Processos de pensamento perturbados caracterizados por hipervigilância.

 Resultados esperados:

- Identificará as intervenções para lidar adequadamente com a situação;

- Demonstrará comportamento/ alteraçãoes no estilo de vida evitar atenuar as alterações

da função mental;

- Manterá a orientação para a realidade.

 Intervenções interdisciplinares:

- Avaliar o alcance da atenção/grau de distração e a capacidade de tomar decisões ou

solucionar problemas;

- Testar a capacidade de receber, enviar e interpretar adequa- Desencorajar sono diurno

- Encorajar descanso

- Identificar uso de substâncias que possam interferir no sono e repouso

- Orientar cliente sobre a fisiologia do sono

- Orientar paciente quanto ao uso de técnicas relaxantes

- Informar ao paciente sobre fatores que interferem no sono;

- Verificar a terapia medicamentosa;

- Diminuir a ansiedade.damente as informações;

- O enfermeiro deve ouvir com respeito, apresentar a realidade concisa e suncitamente e

não desafiar o paciente com pensamentos ilógicos, reduzir os estímulos provocativos;

- Promover a socialização.

8. Risco de suicídio relacionado a história de tentativa anterior, transtorno psiquiátrico,

isolamento social, perda de autonomia e ruptura na vida familiar.

 Resultados esperados:

- Reconhecerá as dificuldades percebidas na situação atual;

- Identificará os fatores atuais que podem ser contornados;

- Estará envolvido no planejamento das ações voltadas para a concepção dos problemas

atuais.

 Intervenções interdisciplinares:

- Detectar comportamentos sugestivos da intenção suicida;

- Detectar o afastamento das atividades habituais e a falta de interações sociais;

- Manter uma comunicação franca;



-  Explicar  a  preocupação  com a  segurança  e  a  disposição  de  colaborar  para  que  o

paciente continue seguro;

- Dar permissão para o paciente expressar sentimentos de raiva de maneira aceitável e

deixar que ele perceba que alguém estará disponível para ajudá-lo a manter o controle;

- Ajudar o paciente a identificar soluções/comportamento mais apropriados;

-Conversar sobre as perdas que o paciente teve e seu significado;

- Promover o desenvolvimento do controle interno ajudando o paciente a encontrar novas

maneiras de lidar com os problemas.

DISCUSSÃO

Para se compreender a Saúde Mental enquanto campo de atuação e enquanto

prática profissional, bem como a sua abrangência e, ao mesmo tempo, suas dificuldades

e  limitações,  parece  ser  necessário,  inicialmente,  diferenciar  campo  de  atuação

profissional de mercado de trabalho e de área de conhecimento. A prática profissional,

sem tal distinção, pode levar a certos equívocos bastante difundidos atualmente como,

por exemplo, a noção de que as possibilidades de se exercer uma profissão são definidas

exclusivamente pelas exigências do mercado de trabalho. Este é definido, em geral, pela

oferta  de  empregos,  enquanto  que a  área de  conhecimento  refere-se  ao domínio  de

conhecimento  específico  de  cada  profissional,  adquirido  durante  a  sua  formação.  Já

campo de  atuação profissional  é  bem mais  amplo,  podendo  incluir  a  participação  de

profissionais de áreas e especialidades diferentes. (OLIVEIRA et al, 2000)

Esta conceituação de campo de atuação implica que o saber de cada disciplina

seja  orientado  para  a  busca  de  soluções  para  problemas  concretos  existentes  na

realidade social. No entanto, além de uma atuação imediata na realidade, é necessário

outro  nível  mais  sofisticado  de  intervenção,  isto  é,  o  da  atuação  preventiva  e

interdisciplinar1  .  Isto  porque,  os  problemas  apresentados  pela  realidade,  em  geral,

transcendem os limites e definições formais de um campo profissional, o que vai exigir do

profissional de um determinado campo, o conhecimento de outras áreas, além daqueles

que já domina na sua própria. (OLIVEIRA et al, 2000)

Um psicólogo,  por  exemplo,  não pode ignorar  por  completo a  rela-  ção da

Psicologia com a Antropologia que o ajuda na compreensão da historicidade humana;

com a Epidemiologia e a Sociologia para melhor compreender e lidar com as questões de

saúde pública, entre outras. (OLIVEIRA et al, 2000)

Um aspecto fundamental de organização do serviço terapêutico para pacientes



que  realizam tratamento  no  CAPS refere-se  à  perspectiva  interdisciplinar  do  cuidado.

Todos os graduandos e futuros profissionais reconheceram que, no atual momento da

política de saúde pública,  para  se fazer  a  prevenção das doenças e a promoção de

qualidade  de  vida,  o  trabalho  em  equipe  interdisciplinar  é  a  melhor  forma  possível.

Todavia, mesmo que se utilizando de abordagens do campo disciplinar da enfermagem,

que embora focado no cuidado, promovem assistências de excelente relevância para a

melhora e tratamento do paciente mental.

O núcleo central do trabalho em equipe interdisciplinar envolveu diagnóstico,

tratamento e direcionamento de cuidados essencialmente pelo traçado plano terapêutico

em Enfermagem, porém, a correlação entre as políticas públicas em debate com a saúde

mental  foram  extremamente  fortalecidas  pelas  discussões  clínicas  com  os  autores

graduandos  de  fisioterapia  e  saúde  coletiva.  Uma vez  que  o  levantamento  teórico  e

referencial  do  tratamento  com  pacientes  em  depressão  assistidos  por  profissionais

interdisciplinares se provou em todos os campos, o mais benéfico para a construção e

fortalecimento do modelo assistencial para pacientes com transtornos mentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na semana seguinte  a  crise,  a  paciente  já  se  apresentava  mais  tranquila,

comunicativa, animada. Durante a dinâmica de “Batatinha-quente” realizada na hora do

alongamento verbalizava que a neta a deixava feliz, que deseja amor a todos, uma família

feliz. Durante o “Contando Histórias” interagiu com o grupo, expressou opiniões a respeito

da história.

A família é parte importante e crucial antes, durante e depois do tratamento, e

isso está bem retratado no caso da paciente. O tratamento psicossocial envolve todos os

aspectos da vida do paciente, que devem ser levados em consideração e investigados

pelos profissionais, portanto, a sua reinserção social  que é o objetivo, envolve toda a

equipe  multiprofissional  e  a  família,  que  deve  abranger  todos  os  setores  da  vida  do

paciente, identificando riscos, investigando problemas, planejando soluções e intervindo

nas diversas situações para o alcance dos resultados esperados.

Os  profissionais  da  saúde,  de  qualquer  unidade,  devem estar  atentos  aos

sintomas de sofrimento psicológico, aos pensamentos de morte e orientar a esse cliente a

buscar auxílio nos locais corretos, dessa forma vários incidentes poderia ser evitados.

O plano assistencial de enfermagem é uma das assistências terapêuticas que



fortalecem o vínculo profissional-paciente e precisa estar pautada em uma abordagem

holística, considerando a individualidade do ser humano, o contexto de saúde em que ele

está inserido, a doença e o relacionamento, permeando a coparticipação no processo de

reabilitação e promoção do autocuidado. E que, promove, sobretudo, uma interação entre

a  equipe  interdisciplinar  favorecendo  a  discussão  de  uma  assistência  que  visa  não

apenas o bem-estar físico, mas também o emocional e o social.

REFERÊNCIAS

AME. Dicionário de Administração de Medicamentos na Enfermagem. 9ª Ed. Petrópolis,

RJ: EPUB, 2011.

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria-Executiva.  Subsecretaria  de  Planejamento  e

Orçamento.  Plano  Nacional  de  Saúde  –  PNS  :  2012-2015  /  Ministério  da  Saúde.

Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. – Brasília: Ministério

da Saúde, 2011. Pg 48, 49.

CANDIDO, M. C. F. S.; FUREGATO, A. R. F. Atenção da Enfermagem ao   Portador de

Transtorno Depressivo: Uma Reflexão.  Revista eletrônica de saúde mental, álcool e

drogas, n. 2, v. 7, 2005. 

DEL PORTO, José Alberto. Conceito e diagnóstico. Rev. Bras. Psiquiatr.,  São Paulo,  v.

21, supl. 1, Maio 1999. 

FLECK, M. P. A.; BERLIM, M. T.; LAFER, B.; SOUGEY, E. B.; PORTO, J. A.;  BRASIL, M.

A.;  JURUENA,  M.  F.;  HETEM,  L.  A.  Revisão  das  diretrizes  da   Associação  Médica

Brasileira para o tratamento da depressão.  Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 31, n.

(Sul I), p.S7-17, 2009.

GONÇALVES, C. A. V.; MACHADO, A. L. Depressão, o mal do século: de que século?

Revista de Enfermagem UERJ, v. 15. n. 2, p 298-304, 2007.

NANDA.  North  American  Nursing  Diagnosis  Association  -  2009/2011.  Manual  de

diagnósticos de Enfermagem, editora Artme: 2009.

ANDRADE,  L.H.S.G.;  VIANA,  M.C.;  SILVEIRA  C.M.;  Epidemiologia  dos  transtornos

psiquiátricos na mulher. Revista de Psicologia Clínica. 33 (2); 43-54, 2006.



PAULA, Casiana Tertuliano Chalegre. Perfil Epidemiológico dos Usuários de um Centro de

Atenção Psicossocial  na  Cidade de Recife.  Cadernos Brasileiros de Saúde Mental,

ISSN 1984-2147, Florianópolis, V. 2, n.4-5, p.94 -105.

SANTOS, Élem Guimarães dos Santos; SIQUEIRA, Marluce Miguel de. Prevalência dos

transtornos mentais na população adulta brasileira: uma revisão sistemática de 1997 a

2009. J Bras Psiquiatr. 2010;59(3):238-246. 

PINHO,  Miriam  Ximenes;  CUSTODIO,  Osvladir;  MAKDISSE,  Marcia.  Incidência  de

depressão  e  fatores  associados  em  idosos  residentes  na  comunidade:  revisão  de

literatura. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, 2009. 

OLIVEIRA, Luiz Carlos de, et al. O Campo da saúde mental: algumas reflexões sobre

interdisciplinaridade e trabalho integrado. Salusvita, Bauru, v. 19, n. 2, p. 89-100, 2000.


	XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.
	GT 54. AGENCIAMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: CRUZANDO E CONFRONTANDO PERSPECTIVAS

