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RESUMO 

 

SOARES, F. R. R. Representações sociais de familiares sobre o atendimento 
das emergências psiquiátricas. 2014. 131 fls. Dissertação (Mestrado Acadêmico 
em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Centro de 
Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014.   
 

Os movimentos reformistas no campo da saúde mental apontaram bandeiras de 
luta, entre as quais se destaca a priorização da produção de cuidado em saúde 
mental fora do ambiente manicomial, objetivando a redução dos leitos psiquiátricos, 
maior controle sobre a internação, coparticipação da família e o resgate da cidadania 
dos atores sociais envolvidos. Com a diminuição progressiva dos leitos manicomiais, 
associada a uma série de problemas estruturais nos serviços de saúde, tem sido 
cada vez mais frequente a ocorrência de crises fora do ambiente hospitalar, dando à 
família importante papel terapêutico. Diante deste cenário, urge a necessidade de 
compreender a construção social do atendimento às emergências psiquiátricas, 
identificando os significados atribuídos pelos familiares aos seus aspectos 
constitutivos. O presente estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: 
quais as representações sociais de familiares sobre o atendimento das emergências 
psiquiátricas no município de Mossoró, Rio Grande do Norte? Portanto, objetiva-se 
analisar as representações sociais dos familiares acerca do atendimento das 
emergências psiquiátricas no município de Mossoró, Rio Grande do Norte. Trata-se 
de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem mista, utilizando-se de 
multimétodos: para coleta, a entrevista semiestruturada e a Técnica de Associação 
Livre de Palavras; para a análise dos dados, utilizou-se a Análise Temática de 
Bardin e suas etapas, com o suporte informacional dos softwares ALCESTE 
(Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte) e Iramuteq 
(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 
Questionnaires); e do suporte teórico das representações sociais. Os sujeitos 
participantes do estudo, em número de 72, foram selecionados a partir dos 
seguintes critérios: maiores de 18 anos, com grau de parentesco com usuários que 
sofram de algum transtorno mental e comportamental, e que já tenham presenciado 
alguma situação de crise, resgatado pelo SAMU ou outro meio e conduzido ao 
hospital psiquiátrico ou pronto-socorro geral. Resultados preliminares apontam: 1. 
Nota prévia do projeto de pesquisa com o objetivo divulgá-lo no meio científico e 
garantir a propriedade intelectual do trabalho; 2. A análise contextual do atendimento 
às emergências no locus do estudo. A reflexão sobre o fenômeno denomina o 
atendimento às emergências psiquiátricas como contexto imediato; os aspectos 
técnicos e operacionais que influenciam no atendimento, como contexto 
específico/geral; e as políticas de saúde mental no Brasil são identificadas como 
metacontexto; 3. A revisão sistemática a partir de ensaios clínicos randomizados nas 
bases de dados PubMed, COCHRANE, LILACS, SciELO e SCIRUS, sendo 
utilizados os descritores: ‘Restrição física’, ‘Serviços de emergência psiquiátrica’, 
‘Restraint’, ‘Physical e Emergency Services’, ‘Psychiatric’. Somente um trabalho 
atendeu aos critérios do protocolo de busca: um ensaio de curta duração que 
registra resultados limitados sobre a proporção de pessoas que estão em restrição e 
isolamento. Não apresenta resultados estatisticamente significativos em relação a 
indicações, contraindicações e riscos da utilização da restrição física; 4. As 



 
 

representações sociais do atendimento às emergências psiquiátricas. Os resultados 
do estudo apontam a presença de cinco categorias temáticas: 1. sentimento diante 
da crise/atendimento; 2. pensamento e perspectivas sobre a crise/atendimento; 3. 
centralidade do atendimento no tripé médico-medicação-internação; 4. o pensar/agir 
diante do uso da restrição física e força policial; 5. periodicidade das crises. O núcleo 
central da representação se encontra na primeira categoria, enquanto os elementos 
periféricos estão na terceira e quinta categorias. A zona de contraste está na 
segunda e quarta categorias. A tristeza é o elemento de maior destaque da 
estrutura. As representações sociais sobre o atendimento às crises psiquiátricas se 
encontram em um momento de transição entre os modelos hegemônico e reformista, 
sendo os aspectos tradicionais ainda predominantes, mas já apresentando 
elementos periféricos e de contraste que apontam para uma possível mudança no 
campo representacional. 
Palavras-Chave: Saúde Mental. Serviços de Emergência Psiquiátrica. Teoria das 
Representações Sociais. Enfermagem. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

SOARES, F. R. R. Social representations of family members about the care for 
psychiatric emergencies. 2014. 131 pages. Dissertation (Master Degree in 
Nursing) – Graduate Program in Nursing, Health Sciences Center, Federal University 
of Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014.   

 

 
The reformist movements in the field of mental health have pointed battle flags, 
among which the prioritization of production of mental health care out of the asylum 
environment should be highlighted, aiming the reduction of psychiatric beds, greater 
control over the hospitalization, family co-participation and the rescue of the 
citizenship of the social players involved. With the progressive reduction of asylum 
beds, associated with a lot of structural problems in the health services, the 
occurrence of crises outside the hospital environment has been increasingly 
frequent, thus giving the family an important therapeutic role. In face of this scenario, 
there is an urgent need to understand the social construction of the care for 
psychiatric emergencies, identifying the meanings assigned by family members to 
their constituent aspects. This study seeks to answer the following research question: 
what are the social representations of family members about the care of psychiatric 
emergencies in the city of Mossoró, Rio Grande do Norte? Therefore, the aim is to 
analyze the social representations of family members about the care of psychiatric 
emergencies in the city of Mossoró, Rio Grande do Norte. This is an exploratory and 
descriptive study, with a mixed approach, making use of multimethods: for collection, 
the semi-structured interview and the Technique of Free Association of Words; for 
data analysis, the Thematic Analysis of Bardin and its steps was used, with the 
informational support of the softwares ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d'un 
Ensemble de Segments de Texte) and Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 
Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires); and the theoretical support of 



 
 

social representations. The study participants totaled 72, and they were selected 
from the following criteria: older than18 years, with degree of kinship with users 
suffering from some mental and behavioral disorder, and who have already 
witnessed a situation of crisis, rescued by the SAMU or other means and taken to the 
psychiatric hospital or general emergency room. Preliminary results point out: 
1.Previous note of the research project with the aim to disseminate it in the scientific 
community and ensure the intellectual property of the work; 2.The contextual analysis 
of the care for emergencies in the study place. Reflection about the phenomenon 
provide a name to the care for the psychiatric emergencies, which is called 
immediate context; the technical and operational aspects that influence the care, as a 
specific/ general context; and mental health policies in Brazil are identified as 
metacontext; 3. The systematic review from randomized clinical trials in the 
databases PubMed, COCHRANE, LILACS, SciELO and SCIRUS, with the use of the 
descriptors: ‘Physical restraint’, ‘Psychiatric emergency services’, ‘Restraint’, 
‘Physical and Emergency Services’, ‘Psychiatric’. Only one work met the search 
protocol criteria: a short-term essay that records limited results about the proportion 
of people who are in restraint and seclusion. It does not show statistically significant 
results in relation to indications, contraindications and risks of the use of physical 
restraint; 4. The social representations of the care for psychiatric emergencies. The 
study results point to the presence of five thematic categories: 1. feeling in the face of 
the crisis/care; 2. thoughts and perspectives about the crisis/care; 3. centrality of care 
in the medical- medication-hospitalization triad; 4. the thinking/acting in the face of 
the use of physical restraint and police force; 5. periodicity of crises. The central core 
of the representation is in the first category, whilst the peripheral elements are in the 
third and fifth categories. The contrast zone is in the second and fourth categories. 
The sadness is the most prominent element of the structure. The social 
representations about the care for psychiatric crises are at a time of transition 
between the hegemonic and reformist models, with the traditional aspects being 
predominant, but already showing peripheral and contrast elements that point to a 
possible change in the representational field. 
Keywords: Mental Health. Psychiatric Emergency Services. Theory of Social 
Representation. Nursing.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

A construção social da loucura não é algo recente na história da 

humanidade, ao contrário, ela é tão antiga quanto à própria, respeitando-se os 

espaços de construção dos seus significados e explicações humanas ao longo do 

tempo.  

A sociedade busca, desde os seus primórdios, segregar tudo que não 

consiga ser controlado, não seguindo os padrões e normas morais e legais, 

afastando do convívio social os que não seguem a forma moral de determinada 

época. Esta marginalização está atrelada às pessoas acometidas por doenças 

físicas que não tinham seus mecanismos conhecidos e que eram constantemente 

ligadas a um castigo divino (FOUCAULT, 1972; BONFADA, 2010). 

Com o advento da Idade Média no mundo ocidental, baseado no modo de 

produção feudal, regrado economicamente pela agricultura e comércios e 

ideologicamente sob o poder progressivo da Igreja Católica e seus dogmas, o louco 

passa a ser visto como algo que atrapalha o comércio, não paga impostos e dificulta 

o desenvolvimento. Do ponto de vista ideológico, a igreja constrói um imaginário 

social da loucura, que tanto revela sentimentos de caridade quanto de prenúncio do 

mal. Nesse período, a concepção sobre loucura se reduzia a diferentes maneiras de 

atuação dos demônios sobre a vida afetiva e o conhecimento (PESSOTTI, 1994). 

Os leprosários, que durante a alta Idade Média se consolidaram como a 

mais importante e proeminente estrutura criada para excluir do seio social aqueles 

que, segundo o entendimento da época, haviam sido castigados por Deus - os 

leprosos - tornam-se ociosos por conta do progressivo desaparecimento da lepra na 

Europa e começam a ser utilizados para a segregação dos portadores de doenças 

venéreas e depois para os vagabundos, presidiários e os loucos, em determinados 

períodos históricos (TORRE; AMARANTE, 2011; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 

2014). 
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Com a queda do ‘período das trevas’, surge um novo modus operandi 

caracterizado pelo antropocentrismo e pela a primazia da liberdade de pensamento 

[“Cogito, ergo sum” (penso, logo existo)]. Do ponto de vista econômico, este período 

se caracteriza pela queda do poder dos senhores feudais, ascensão da burguesia e 

a libertação da economia de seus tradicionais embargos éticos, políticos e culturais 

(BAUMAN, 2001). 

Com o advento do Renascimento, a loucura se torna um obstáculo ao 

bom desenvolvimento social por ser improdutiva a partir da premissa da razão como 

explicação do homem no mundo. Esta concepção de racionalidade se afasta da 

concepção mítica e religiosa. A partir desta premissa social, torna-se plausível o 

internamento dos loucos através da reclusão compulsória como justificativa do 

desvio às normas e convenções sociais (FOUCAULT, 1972; SOARES; MIRANDA; 

MEDEIROS, 2014). 

Este período se caracteriza pelo surgimento das casas de internamento 

na Europa, locais para onde eram destinados os “alienados”. De fato, criou-se um 

conjunto de instituições onde a dominação e o silenciamento da loucura se 

efetivaram (PASSOS, 2009). 

A partir do advento do pensamento cartesiano, seminal ao conhecimento 

mecanicista, nos idos dos séculos XVII e XVIII, o conceito de loucura sofre uma 

reviravolta, deixando de lado o caráter de transgressão ou desvio moral e assumindo 

uma forma de doença mental (SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014).  

Este momento culmina com o nascimento da Psiquiatria Moderna e o fim 

do período chamado por Foucault (1972) de “A Grande Internação”. Nasce aí o 

tempo da clínica psiquiátrica. Este movimento não quer dizer que as internações 

acabaram, mas apenas que a elas foram atribuídas um status científico conferido 

pela ainda incipiente psiquiatria (FOUCAULT, 1977). 

Mesmo sob o abrigo da mudança conceptual referendada pela clínica 

psiquiátrica, o internamento consolidou-se como uma opção assistencial para o 

louco, tornando-o um doente mental, aumentando o espectro de intervenção médica 

com o aval da medicalização, instituindo-se o asilo e o poder da psiquiatria 

(PESSOTTI, 1994). 

No Brasil, a história da psiquiatria tem seu início com a chegada da 

Família Real em 1808. Até então, os doentes mentais perambulavam pelas vilas e 
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cidades do Império ou então viviam segregados em quartos-fortes ou solitárias nas 

casas das famílias de maior poder aquisitivo (BASTOS, 2007). Com o advento do 

novo momento político, a loucura torna-se um claro objeto de intervenção do Estado 

com vistas a proceder a um controle social1 que possibilitasse ordenar o crescimento 

das cidades (AMARANTE, 1994). 

Desde os primórdios da organização da psiquiatria brasileira que o doente 

mental perdeu seus direitos de cidadania e a credibilidade de todos ao seu redor, 

desde a família, a justiça, o poder público e a sociedade em geral (CANABRAVA et 

al., 2010). Em 1852, com a inauguração do primeiro hospício, ratificou-se a política 

de segregação social do doente mental do seio da sociedade tradicionalista 

brasileira (RIBEIRO et al., 2010; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014). 

Com o advento da República e a necessidade de manutenção de uma 

política higienista com ideários preventivistas, os hospícios continuaram a se 

expandir pelo país, sendo o ano de 1890 um marco importante do aumento do 

intervencionismo médico sobre os alienados. Neste ano, foram promulgados os 

Decretos nº 142-A, nº 206-A e nº 508 que, respectivamente, desanexava o Hospício 

de Pedro Segundo da Santa Casa de Misericórdia, criando assim o Hospital 

Nacional de Alienados; criava a assistência médica e legal dos alienados e aprovava 

o regulamento para a assistência médico-legal destes (CANABRAVA et al., 2010).  

Desde os manicômios, a política de segregação se intensificou no período 

da república, principalmente a partir da década de 1960, com a criação do Instituto 

Nacional da Previdência Social (INPS), que inicia uma nova etapa de forte 

mercantilização da atenção à saúde, em especial, da doença mental, na medida em 

que ela passa a ser objeto de obtenção de lucro, tornando a loucura uma mercadoria 

(SILVEIRA; BRAGA, 2005; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014). 

Esta lógica privatista vinha ao encontro de uma política de Estado “de 

ampliação da cobertura previdenciária aos trabalhadores brasileiros, reforçada pela 

institucionalização da loucura e da medicalização desta” (SOARES; MIRANDA; 

MEDEIROS, 2014, p. 4272). Em decorrência disto, houve um expressivo aumento 

dos leitos manicomiais, especialmente os privados (DAL-POZ; LIMA, 2012).  

                                                             
1
 A expressão ‘controle social’ tem origem na sociologia. De forma geral, é empregada para designar 

os mecanismos que estabelecem a ordem social disciplinando a sociedade e submetendo os 
indivíduos a determinados padrões sociais e princípios morais (PEREIRA; LIMA (org.), 2008, p.104) 
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1.1.1 O metacontexto: as políticas de saúde mental no Brasil e sua 

operacionalização no contexto imediato 

 

 

A atual política de saúde mental no Brasil é fruto de um constructo 

histórico e dialético envolvendo as mais diversas correntes reformistas presentes 

internamente e no mundo na segunda metade do século XX. Durante várias 

décadas, o atendimento ao doente mental no Brasil esteve fortemente alicerçado no 

modelo hospitalar, centrado na figura do manicômio ou hospício como lócus do 

processo de produção dos serviços de saúde mental (SOARES; MIRANDA; 

MEDEIROS, 2014). 

 Nos espaços manicomiais, imperava a violência e intolerância, 

promovendo a despersonalização do indivíduo portador de transtorno mental, 

retirando dele as características humanas, transformando-o em uma ‘coisa’, sem 

direitos, cidadania ou necessidades individuais (SOUSA; SILVA; OLIVEIRA, 2010). 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira é fruto da ressonância de uma série de 

movimentos reformistas internacionais emanados principalmente do período 

posterior a Segunda Grande Guerra e de uma incandescência social, cultural e 

política no seio da sociedade brasileira que lutava em um amplo processo de 

redemocratização da sociedade que refletiu no campo da saúde com o Movimento 

Sanitário Brasileiro (AMARANTE, 1994; BASTOS, 2007).  

É nesse cenário de crise paradigmática que surgem os primeiros 

movimentos de críticas ao modelo hegemônico, à falta de investimentos em 

pesquisas e estudos no campo da psiquiatria, assim como o surgimento de estudos 

no campo da medicina preventiva (PESSOA JÚNIOR, 2011) 

Com o advento dos movimentos reformistas na arena sanitária e 

especificamente no campo da saúde mental e psiquiatria, surgem suas bandeiras de 

luta, dentre as quais se destaca a priorização da produção de cuidado em saúde 

mental fora do ambiente manicomial, atentando para o objetivo de redução dos leitos 

psiquiátricos, maior controle sobre a internação, coparticipação da família e o 

resgate do espírito de cidadania dos atores sociais envolvidos (SILVA; AZEVEDO, 

2011). Com esta reestruturação dos serviços de saúde mental inclinada para o 

atendimento “extra-muros”, busca-se a reintegração do paciente na sua 
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comunidade, propiciando a reinserção e interação nos meios sociais e familiares 

(AZEVEDO; FERREIRA FILHA, 2012; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014).  

O desmonte do modelo hegemônico centrado nos hospícios não se deu 

de forma harmônica, pois havia fortes oposições de ordem política, econômica e 

ideológica contra os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Movimento da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. Isto requereu uma nova lógica de saberes, práticas 

e serviços de saúde mental, introduzindo novos atores na produção do cuidado em 

saúde mental na perspectivada reinserção social (BARROS; TUNG; MARI, 2010). 

Este novo modelo de atenção à saúde mental teve como base o Modelo 

Basagliano, ao recomendar um processo de desospitalização do indivíduo em 

sofrimento psíquico através de um arquétipo assistencial sustentado na manutenção 

do sujeito na comunidade, propiciando sua integração social, firmando, assim, um 

molde de atenção psicossocial de base comunitária (SOUSA; SILVA; OLIVEIRA, 

2010; DEL-BEM; TENG, 2010) 

 

 

1.1.2 O contexto imediato: a operacionalização da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil e os atendimentos emergenciais às crises 

 

 

Com o desdobramento dos movimentos históricos que culminaram com a 

8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) em 1986, realizou-se a I Conferência 

Nacional de Saúde Mental (CNSM) em 1987, que é considerada um marco histórico 

da psiquiatria brasileira, posto que refletia uma aspiração de toda a comunidade 

acadêmica, de profissionais e de militantes das áreas de saúde mental e direitos 

humanos na saúde. 

Esta conferência apresentou grande convergência com a 8ª CNS, 

principalmente nos aspectos relacionados à criação de um sistema público de saúde 

universal, igualitário, com participação efetiva da sociedade. Especificamente à área, 

propunha uma “reversão da tendência ‘hospitalocêntrica e psiquiatrocêntrica’, dando 

prioridade ao sistema extra-hospitalar e multiprofissional como referência 

assistencial ao paciente, inserindo-se na estratégia de desospitalização” (BRASIL, 

1988, p.18). 
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O relatório final da I CNSM já apontava pela luta antimanicomial 

intransigente e pelo direito à cidadania dos pacientes acometidos por transtornos 

mentais e comportamentais, apontando para a não instalação de novos leitos 

psiquiátricos, redução dos leitos existentes, integração dos leitos psiquiátricos aos 

hospitais gerais, criação de recursos assistenciais alternativos e a necessidade de 

um programa especial de atendimentos às emergências psiquiátricas nos hospitais 

públicos (BRASIL, 1988). 

A II CNSM, realizada em 1992, avançou em relação aos marcos 

conceituais da Reforma Psiquiátrica Brasileira ao destacar a atenção integral e a 

cidadania como direcionadores dos trabalhos. Aponta ainda para a construção de 

três aspectos:  

 

 

-mudança no modo de pensar a pessoa com transtornos mentais em sua 
existência-sofrimento, e não apenas a partir de seu diagnóstico; 
-diversificação das referências conceituais e operacionais, indo além das 
fronteiras delimitadas pelas profissões clássicas em saúde mental; 
-uma ética da autonomia e singularização que rompa com o conjunto de 
mecanismos institucionais e técnicos em saúde, que têm produzido, nos 
últimos séculos, subjetividades proscritas e prescritas. (BRASIL, 1994, p.6) 
 
 
 
 

A II Conferência não apenas aprofundou as críticas ao modelo 

hegemônico, mas formalizou um desenho de um novo modelo assistencial diferente 

não apenas nos aspectos técnicos e operacionais, mas, sobretudo, no modo 

concreto de lidar com os sujeitos em experiência de transtornos mentais a partir de 

sua condição de cidadão pleno. 

Mesmo após as duas primeiras conferências, o modelo assistencial 

centrado no médico, na medicalização e na segregação continuava hegemônico, 

não obstante as diversas experiências e iniciativas nos mais diversos campos que 

demonstravam a viabilidade do modelo substitutivo. Esta análise denotava a 

necessidade de uma avaliação de todo o transcurso da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira até então (MIRANDA et al, 2010; PESSOA JÚNIOR, 2011).  

Em seis de abril de 2001, meses antes da realização da III CNSM, é 

promulgada a Lei nº 10.216 que, oficial e legalmente, instala os preceitos reformistas 

no Brasil. Isto ocorre em atenção à avaliação de todo o processo, de todas as lutas 
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travadas na arena política e assistencial e das recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (Cuidar, sim – Excluir, não) para a implantação de legislações de 

saúde mental com vistas a promover, proteger e melhorar a vida e o bem-estar 

social dos cidadãos (BRASIL, 2002; OMS, 2005;MIRANDA et al., 2010). 

Infere-se que a reforma atingiu parcialmente seus objetivos, pois além da 

redução dos leitos psiquiátricos, criou-se uma série de serviços substitutivos que 

compõem uma rede extra-hospitalar de atenção à saúde mental, onde se destacam: 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), as unidades psiquiátricas em hospitais gerais, o Programa de Volta para 

Casa, entre outros (MIRANDA et al., 2010; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 

2014). 

Com o processo de desospitalização dos usuários em situação de 

transtornos mentais e o seu retorno ao convívio social, surgem novos desafios ao 

sistema, pois há uma crescente demanda pelos serviços substitutivos, que também 

é afetada por uma tendência mundial da psiquiatria ampliada, em que aspectos 

antes considerados comuns na vida cotidiana começam a serem objetos de 

intervenção psiquiátrica (CAPONI, 2012; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014). 

A ênfase no atendimento psicossocial na comunidade ligada a este 

desequilíbrio entre oferta e demanda de serviços substitutivos, aumenta o 

quantitativo de usuários sujeitos a descompensação de seu quadro e, assim, 

desenvolve uma crise (SOUSA; SILVA; OLIVEIRA, 2010; BRASIL, 2010). 

Com relação à realidade específica da cidade de Mossoró/RN, local de 

realização deste estudo, soma-se à problemática elencada acima, a incompletude 

da rede assistencial locorregional de saúde mental, que não apresenta as estruturas 

de CAPS III e CAPS AD III, apesar de dispor de índice populacional para tal 

(SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014). 

A atenção básica no município ainda se encontra presa a uma 

perspectiva tradicional e intervencionista em saúde mental, trabalhando muitas 

vezes apenas no cadastro e distribuição de receituários de circulação controlada e 

de psicotrópicos, denotando a expectativa medicalizadora do trabalho (RIBEIRO et 

al., 2010; CAMPOS et al., 2011; SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014). 

Observa-se como característica deste contexto imediato, um fluxograma 

burocratizado de atendimento às crises, fazendo com que o indivíduo em situação 
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de transtorno mental grave seja direcionado ao hospital geral da cidade, depois a um 

serviço ambulatorial para então ser encaminhado ao hospital psiquiátrico da cidade. 

Agrava-se a situação aos finais de semana e feriados, quando a unidade 

ambulatorial encontra-se fechada e os pacientes ficam em observação no pronto-

socorro geral até o primeiro dia útil seguinte (SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 

2014). 

 

 

1.1.3 O contexto específico/geral: os aspectos técnicos e operacionais que 

influenciam o fenômeno do atendimento às emergências psiquiátricas no local 

de estudo 

 

 

A emergência psiquiátrica, usualmente chamada de crise psiquiátrica, 

pode ser definida como “qualquer alteração de comportamento que não pode ser 

manejada de maneira rápida e adequada pelos serviços de saúde, sociais ou 

judiciários existentes na comunidade” (BARROS; TUNG; MARI, 2010, p. 72) ou 

ainda como uma alteração de pensamento ou comportamento que demande 

atendimento médico imediato com vistas a minimizar prejuízos à saúde do indivíduo 

ou eliminar riscos à sua vida ou de outrem (BARROS; TUNG; MARI, 2010). 

Nas situações de crises psiquiátricas, o sofrimento psíquico é, por vezes, 

tão intenso que a homeostase existente na relação indivíduo-indivíduo e indivíduo-

sociedade torna-se incapaz, gerando uma situação desestruturante que rompe com 

a realidade socialmente aceita (SANTOS; COIMBRA; RIBEIRO, 2011). 

O atendimento às pessoas em crises tem ganhado importante destaque 

no espaço social em virtude do processo de desospitalização, trazendo para fora 

dos muros dos manicômios situações antes segregadas. Esta situação reforça a 

representação dos estigmas que a loucura tem no imaginário social (KONDO et al., 

2011). 

Em decorrência desta dinâmica, os Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e os Serviços de Emergência Psiquiátrica (SEP) vinculados a 

hospitais gerais ganham destaque em decorrência de serem partes da rede que 

lidam diretamente com as crises. Para tanto, ambos devem incorporar uma 
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abordagem mais ampla, fugindo do reducionismo biologicista e medicalizante 

(BARROS; TUNG; MARI, 2010; BONFADA; GUIMARÃES, 2012). 

A abordagem terapêutica das pessoas em situação de crise em SEP 

ligados a hospital geral requer o entendimento do indivíduo em condição de 

sofrimento psíquico intenso como um usuário do sistema geral de atenção à saúde, 

sendo necessária uma ampla avaliação levando em conta o alto índice de 

comorbidades que fazem com que esta população morra, em média, 25 anos mais 

cedo (BRASIL, 2010). 

A ausência de equipe tecnicamente qualificada para o atendimento às 

pessoas em situação de crise no único hospital geral público da cidade local de 

estudo leva a uma série de condutas terapêuticas inadequadas e excessivas no 

manejo destas, principalmente com o uso pouco discriminado e de primeira opção 

da sedação plena, bem como da contenção mecânica e restrição física sem 

monitoração contínua (SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 2014). 

A utilização destas técnicas remete às práticas tradicionais da psiquiatria 

higienista, apresentando caráter punitivo e coercitivo, desconsiderando a condição 

de sujeitos plenos de direitos e reforçando os estigmas criados no imaginário social 

sobre a loucura. O uso indiscriminado da sedação como primeira medida de 

atendimento ao sujeito em crise impede uma avaliação mais pormenorizada tanto 

dos aspectos psíquicos quanto físicos, enquanto que a contenção mecânica pode 

provocar complicações orgânicas que vão desde a cianose, náuseas, vômitos até 

problemas graves como descompensação hemodinâmica, arritmia cardíaca e morte. 

Aliados a estes aspectos, estão os traumas psicológicos provocados nos sujeitos e 

em seus familiares por abordagens agressivas e sem consentimento (MANTOVANI 

et al., 2010; KONDO et al., 2011). 

Este aspecto denota ainda uma predominância dos aspectos da 

psiquiatria clássica, centrada no saber e poderio médico, no intervencionismo, em 

uma relação hierarquizada e linear não pautada no trabalho em equipe. Apesar dos 

preceitos reformistas já serem marcos legais, ainda há uma expressiva hegemonia 

médica no campo da saúde, em especial, na saúde mental. 
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1.1.4 A família do sujeito em crise psíquica 

 

 

A partir da implantação dos dispositivos da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

e a implantação dos serviços substitutivos ao modelo centrado no manicômio, o foco 

do atendimento em saúde mental deixou de se pautar exclusivamente no sujeito em 

situação de transtorno mental e passou a englobar também seus familiares e 

comunidade em uma perspectiva claramente psicossocial, reconhecendo-os 

enquanto agentes de cuidado, incluindo-os no projeto terapêutico e chamando-os a 

participar efetivamente do tratamento, em decorrência de seu papel singular na 

reinserção social do sujeito (MIRANDA, 2011; SANTOS; CARDOSO, 2012; 

AZEVEDO). 

A família desempenha um papel central no apoio aos usuários em 

situação de transtornos mentais. Atitudes de cuidado, zelo, atenção e carinho, enfim, 

um relacionamento afetivo saudável, proporcionam bem-estar ao tratamento. O 

despreparo familiar em lidar com o usuário, a rejeição e o sentimento de inutilidade, 

geradores da falta de apoio ao plano terapêutico são elencados como alguns dos 

fatores desencadeadores de situações de crises psiquiátricas (SILVA et al., 2012) 

O processo de desospitalização do sujeito com transtorno mental 

demanda um contínuo processo de aprendizagem por parte dos profissionais de 

saúde mas também dos familiares desses, uma vez que cabe à família a maior parte 

do tempo de convívio com o usuário. Destarte, o conhecimento da patologia e o 

modo de abordagem de seu familiar em uma situação de crise tornam-se bastante 

relevantes (BESSA; WAIDMAN, 2014). 

Apesar dos avanços, verifica-se que as famílias ainda recorrem aos 

hospitais psiquiátricos como forma de tratamento da pessoa com transtorno mental, 

contradizendo o que preconiza o modelo de atenção da desospitalização, que prima 

pela internação de curta duração em leitos de hospitais gerais (BESSA; WAIDMAN, 

2014). 

Isso demonstra que a Reforma Psiquiátrica Brasileira falhou no 

envolvimento de todos os atores da sociedade em suas bandeiras de luta. De um 

modo geral, representa avanços na esfera política e científica, mas ainda carece de 

maior interiorização no seio da sociedade. 
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Diante deste cenário, urge a necessidade de compreender a construção 

social do atendimento às emergências psiquiátricas, identificando os significados 

atribuídos pelos familiares aos aspectos constitutivos destas. Ante isso, questiona-se 

nesta pesquisa: quais as representações sociais de familiares sobre o atendimento 

das emergências psiquiátricas no município de Mossoró, Rio Grande do Norte? 

 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

 

O imaginário social da loucura é um constructo milenar. Respeitados os 

diversos períodos históricos, a loucura atravessou diversas etapas, desde os 

períodos em que era considerada uma manifestação divina e, portanto, passível de 

respeito e dogmatismo (PESSOTI, 1994), até o momento em que sua presença foi 

considerada danosa à sociedade. 

A partir da Idade Média, a loucura tornou-se objeto de segregação, 

excluindo do convívio social aqueles considerados loucos, pois de acordo com a 

concepção transmitida pela Igreja Católica, instituição extremamente forte à época, 

os comportamentos que fugiam à moral social estabelecida eram manifestações 

demoníacas sobre o comportamento e conhecimentos humanos. 

Este afastamento da figura do louco do meio social se solidificou e 

perpetuou com a institucionalização de sua permanência em reclusão, sejam nos 

antigos leprosários na Idade Média ou, mais recentemente, nas Santas Casas e nos 

manicômios. Isso se materializou de tal forma ao longo dos séculos que até os dias 

atuais a segregação do sujeito em situação de transtorno mental é largamente 

utilizada. 

Os processos reformistas na área de saúde mental são relativamente 

novos, datando de meados do século XX e a sua interiorização para os rincões 

brasileiros, no final do referido século e início do século XXI. As novas posturas 

assistenciais, conceituais e ideológicas trazidas por estes movimentos vão 

lentamente sendo inseridas no consenso coletivo, porém, dentro de uma intensa 

arena de debates entre o modelo hegemônico, centrado na internação em hospitais 
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psiquiátricos e o reformista baseado na ideia de desospitalização e atenção 

psicossocial com reintegração. 

Esta relação de conflitos de modelos é constituinte da formação das 

representações sociais que os familiares, como parte integrante da sociedade e não 

dissociada de seus movimentos, constroem. É nessa arena social que os indivíduos, 

consigo e em sociedade, ancoram uma representação.  

Diante disso, apreende-se que as representações sociais sobre o 

atendimento às crises psiquiátricas se encontram em um momento de transição 

entre os modelos hegemônico e reformista, apresentando elementos constituidores 

de ambos, todavia, tendendo ainda a uma perspectiva tradicional, centrada na 

medicalização do sujeito e sua internação. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A consolidação dos preceitos da Reforma Psiquiátrica Brasileira faz parte 

de um amplo processo de estruturação de um novo sistema de saúde baseado nos 

princípios norteadores da universalidade, equidade e integralidade da atenção, 

observando os aspectos operacionais que dizem respeito à dignidade da pessoa 

humana e sua interação no meio social permitindo sua participação nas decisões 

que envolvem o seu processo saúde-doença. 

A complexidade do processo de desospitalização e implantação de uma 

rede de serviços substitutivos em saúde mental, mudando o foco da atenção para a 

reintegração social através de atenção psicossocial, não mais centrada na figura do 

médico, mas sim, em um trabalho em equipes multidisciplinares que partilham de 

maneira horizontal, corresponsabilidades sobre o cuidado aos indivíduos em 

situação de transtornos mentais, leva à necessidade de uma maior integração dos 

mais diversos atores sociais imbuídos nesta dinâmica. 

O atendimento às emergências psiquiátricas se constitui em um dos nós 

críticos do processo de implantação das ações reformistas no campo da saúde 

mental, uma vez que ainda é realizada segundo uma ótica medicalizadora, 
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intervencionista, agressiva e repressora, muitas vezes traumática para o indivíduo, 

os familiares e até mesmo, os profissionais. 

Na realidade locorregional em que esta pesquisa aterrissa, ainda surgem 

outros problemas, principalmente ligados à incompletude da rede de atenção; pouca 

capacitação dos profissionais dos serviços de emergência psiquiátrica envolvidos na 

atenção às crises; excessiva burocratização do atendimento com fluxograma que 

impede o melhor acolhimento do indivíduo; e a falta de leitos psiquiátricos no único 

hospital geral público da região. 

A família apresenta papel preponderante, pois é a instituição social que 

conviverá a maior parte do tempo com o indivíduo em sofrimento mental, tendo 

assim, importante função na melhoria da qualidade de vida deste; na identificação 

dos aspectos predecessores de uma crise; na adequada comunicação com as 

equipes de saúde; e na reabilitação dos usuários. 

Com o reconhecimento da importância da família na produção do cuidado 

em saúde mental, surge a necessidade de integrá-la mais fortemente no processo, 

observando suas limitações, necessidades, dinâmicas e culturas. Para tanto, 

importa-se com o olhar que essa instituição tem sobre o atendimento, com vistas a 

compreender os mecanismos geradores de seu entendimento e as necessidades de 

aprimoramento decorrentes delas.  

Sendo assim, a realização deste estudo visa a apreensão das 

representações sociais dos familiares sobre o atendimento das situações de crise 

psiquiátrica no sistema local de saúde do município de Mossoró/RN se justifica, 

primeiramente, pela possibilidade de se constituir em importante passo para 

repensar e empreender um cuidado mais humanizado aos indivíduos e suas 

famílias, que não levem em consideração apenas os aspectos biológicos do 

processo saúde-doença, mas que avancem na pauta reformista de apreciar os 

aspectos socioculturais e históricos. 

Infere-se, ainda, como relevância desta pesquisa, a construção de 

elementos de avaliação das práticas em saúde mental, especialmente no que se 

refere ao atendimento às emergências psiquiátricas, uma vez que se observam os 

modos de apreensão e apropriação da realidade do serviço por parte dos familiares, 

propiciando, aos profissionais de saúde e gestores, elementos de análise, 

aprimoramento e transformação dos serviços. 
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Em decorrência da pouca disponibilidade de estudos que versem a 

respeito das representações sociais sobre o atendimento emergencial às crises 

psiquiátricas, este trabalho se constitui de relativa relevância para a comunidade 

científica e não científica de forma subsidiar uma reflexão sobre as políticas públicas 

de saúde, assistência social, educação e de direitos humanos com capacidade para 

dar maior suporte aos indivíduos em situação de sofrimento e à sua família, visando, 

com isso, a um diagnóstico da realidade com vistas à intervenção sobre o fenômeno, 

objetivando a transformação das práticas ligadas aos princípios da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar as representações sociais dos familiares de usuários em situação de 

transtornos mentais acerca do atendimento das emergências psiquiátricas no 

município de Mossoró, Rio Grande do Norte. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Descrever os conteúdos das representações sociais dos atendimentos às 

emergências psiquiátricas pelos familiares dos pacientes; 

 Caracterizar os aspectos icônicos e heurísticos presentes nas 

Representações Sociais dos familiares sobre o atendimento às emergências 

psiquiátricas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: Teoria das Representações Sociais  

 

 

O referencial teórico constitui um elemento essencial às pesquisas 

acadêmico-científicas por se constituir em um guia e em uma tábua de sustentação 

que determina o caminho que o pesquisador deve direcionar a sua pesquisa. Na 

prática, ele fornece parâmetros e balizas teóricas que implicam em uma visão do 

real mas também um método e todo um modo de produção do conhecimento 

(GOTO, 2010). 

O referencial escolhido para este estudo foi o da Teoria das 

Representações Sociais (TRS) por entender que a sua dinâmica nasce das relações 

interpessoais em consonância com as experiências individuais de cada um, o que 

gera um universo consensual sobre o atendimento das emergências psiquiátricas no 

local de estudo, trazendo à tona os sentidos e os significados dos atores envolvidos, 

especialmente dos familiares, foco deste estudo. 

A TRS tem sua gênese em 1961, com a publicação da obra La 

Psychanalyse, son image et son public (“A Representação Social da Psicanálise”, na 

sua publicação brasileira de 1978) de Serge Moscovici. Ela compreendeu uma 

revolução no aspecto conceitual e metodológico da investigação científica do senso 

comum, tornando-o relevante para o entendimento dos fenômenos sociais 

(MIRANDA, 2002; FERNANDES, 2010). 

Do ponto de vista conceitual, as Representações Sociais (RS) são uma 

modalidade de conhecimento que visa a elaboração de comportamentos e a 

comunicação interpessoal (MOSCOVICI, 1978), não sendo, em si, um conteúdo, 

mais sim, um processo, haja vista ser construída e reconstruída no contexto das 

interações sociais permeadas pelas experiências individuais. 

As RS são constructos dinâmicos estruturados pela disposição dos 

indivíduos em incorporar determinada estrutura social e pelos conteúdos históricos 

que impregnam o imaginário social, sendo nutridos pelos conhecimentos advindos 

das experiências do cotidiano e pelas apropriações de significados historicamente 

consolidados por determinado grupo social em uma época (VILLAS-BÔAS; SOUSA, 

2011). 
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Serge Moscovici (1978) elaborou o desenho de uma RS demarcando o 

campo representacional, caracterizado como a maneira com que o indivíduo 

hierarquiza e coordena os significados e as atitudes a partir de seu repertório 

simbólico a respeito do objeto da representação, composta de dois aspectos, um 

icônico e outro heurístico. 

A RS tem capacidade de transformar algo desconhecido (não familiar) em 

algo familiar através de dois mecanismos de construção: a construção conceitual, 

que efetua esta transformação atribuindo um sentido ao objeto desconhecido, 

consequentemente, simbolizando-o; e a construção figurativa que transforma algo 

abstrato em uma figura passível de entendimento (MIRANDA, 1996). 

A formação de uma representação social deriva de dois processos 

sociocognitivos muito claros que se complementam: a ancoragem e a objetivação, e 

apresentam três elementos relacionais que interagem na construção de um universo 

consensual que é o universo do senso comum, elaborado e reelaborado diariamente 

nas interações sociais e que se constitui no objeto de estudo da TRS. Os elementos 

mencionados acima são: o conteúdo, o objeto e o sujeito (MOSCOVICI, 1978; 

MIRANDA, 1996; FERNANDES, 2010). 

Na ancoragem, busca-se inserir o objeto da representação em um marco 

de referência já conhecido, ou seja, busca-se ‘ancorar’ algo que é desconhecido em 

uma memória adquirida ao longo da vida a partir de comparações (duplicar uma 

figura por um sentido). A ancoragem enraíza a representação e seu objeto em uma 

rede de significações. A objetivação, como o próprio nome expressa, é a 

materialização de algo abstrato (duplicar um sentido por uma figura), é transformar 

uma ideia ou conceito, pertencentes ao abstrato, em algo concreto. (MOSCOVICI, 

1978) 

Diante da complexidade da apreensão das RS e de sua análise, é 

necessário o entendimento das estruturas desta, buscando levar à identificação de 

quais palavras ou expressões desempenham maior grau de importância no 

significado de uma representação. 

Neste contexto, surge a Teoria da Abordagem Estrutural das 

Representações Sociais ou Teoria do Núcleo Central, cujo principal teórico e 

formulador é o francês Jean-Claude Abric (2000).  
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De acordo com a teoria, toda representação está organizada em torno de 

um núcleo central que determina, dentre outras coisas, sua significação e sua 

organização interna. Ele é o elemento mais estável da RS, sendo chamado de parte 

dura da representação, apresentando função geradora e organizadora (ABRIC, 

2000). 

O núcleo central é fortemente marcado pela memória coletiva do grupo e 

sua função é mais consensual, estando, de certa maneira, relativamente 

independente do contexto social e material imediato. Ele é basicamente influenciado 

pela natureza do objeto e pela relação entre esse com o sujeito/grupo. (SÁ, 1996) 

Os elementos periféricos da RS são mais flexíveis e sensíveis às 

características do contexto imediato. Este sistema periférico é o primeiro a absorver 

as novas informações ou eventos relacionados ao objeto ou fenômeno que gera a 

representação, sendo, portanto, responsável pela regulação e adaptação do núcleo 

central (SÁ, 1996; ABRIC, 2000). 
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A presente pesquisa tem base moscoviciana, através de uma abordagem 

estrutural da teoria das representações sociais. Esta opção teórico-metodológica 

abre ou encerra possibilidades para uma reflexão crítica sobre o espaço onde estão 

inseridos os sujeitos do estudo, conferindo aos seus sentidos e significados um valor 

influenciado pelo saber do senso comum e científico, possibilitando realizar 

intervenções alicerçadas nas realidades individuais/sociais. 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, o qual utilizou métodos 

mistos por apresentar múltiplas formas de coleta e análise de dados, associando 

técnicas de coleta de dados qualitativos e quantitativos. Este tipo de desenho 

metodológico tem sido cada vez mais utilizado nas ciências humanas e sociais com 

vistas a favorecer a elucidação de problemas de pesquisa complexos (CRESWELL, 

2007). 

A pesquisa apresenta uma abordagem mista, visto compreender um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados de caráter descritivo e 

exploratório mas também se utilizando de dados quantitativos para a apreensão do 

núcleo central e da própria RS (NEVES, 1996; MINAYO, 2010). 

 

 

4.2 CENÁRIOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Mossoró, localizado na 

mesorregião Oeste do estado do Rio Grande do Norte e pertencente à microrregião 

homônima, a uma distância de 245,6 km da capital, Natal. Ocupa uma área 

equivalente a 3,6% de toda a superfície estadual, tendo como principal acesso a BR 

304. No censo de 2010, apresentou uma população de 259.815 habitantes, com 

mais de 90% residindo na área urbana da cidade (IBGE, 2010). 
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Apresenta uma pirâmide etária de base alargada, tendenciosa ao 

envelhecimento, com predominância na faixa dos 15 aos 39 anos, sendo a 

população feminina levemente superior à masculina (IBGE, 2010). 

A rede de assistência à Saúde de Mossoró conta com 260 (duzentas e 

sessenta) Unidades de Saúde, sendo 66 unidades sob gestão municipal, 09 sob 

gestão estadual e 185 privados, conveniados e filantrópicos. Assiste uma população 

residente de 259.886 habitantes, dos quais 125.692, 48,36% do sexo masculino e 

134.192, 51,63% do sexo feminino. Destes, 241.739 estão cadastrados no Cartão 

Nacional de Saúde, correspondendo a 93,03% de cobertura.  

O município conta com quatro hospitais públicos, sendo um geral 

especializado em atendimentos de urgência; um especializado em atendimento 

obstétrico; um especializado no atendimento de doenças infectocontagiosas, todos 

gerenciados pela Secretaria Estadual da Saúde Pública; e outro psiquiátrico, de 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Existem dois hospitais 

particulares, sendo um deles ligado ao Centro de Oncologia e Hematologia de 

Mossoró e um terceiro filantrópico, onde funciona a maior maternidade da região. 

Compõem a rede de atenção às urgências do município: três Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA24h), sessenta e uma Equipes de Saúde da Família, Centros 

Clínicos, serviços ambulatoriais e SAMU. 

Dentre os serviços que compõem a rede de atenção psicossosical do 

município, têm-se entre os CAPS (adulto, infantil e AD), uma unidade ambulatorial 

especializada em saúde mental, a UISAM (Unidade Integrada de Saúde Mental), o 

Hospital Municipal Psiquiátrico, os serviços de atenção básica e o pronto-socorro 

geral do hospital público supramencionado. 

 

 

4.3 SUJEITOS  

 

Selecionou-se uma amostra simples, onde se buscou os familiares 

cuidadores principais de indivíduos em situação de transtorno mental ou 

comportamental e que declarassem haver presenciado uma situação caracterizada 

como crise ou emergência psiquiátrica e o respectivo atendimento a esta. Para efeito 

de melhor caracterização dos sujeitos da pesquisa, considerou-se ‘familiar cuidador 
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principal’ o indivíduo, com laços de parentesco consanguíneo ou por afinidade, para 

o qual caibam as responsabilidades sobre o tratamento; que seja a referência de 

contato do indivíduo em sofrimento e que conviva na mesma residência. 

Para a definição do tamanho da amostra, inicialmente, foram realizadas 

pesquisas nos serviços de saúde que prestam cuidados de emergência psiquiátrica, 

porém, os registros quanto a este tipo de atendimento eram falhos, o que 

impossibilitou o cálculo amostral por esta via.  

Optou-se então por identificar a estimativa da população, baseando-se na 

informação que indica que a proporção de atendimentos de emergências devido aos 

transtornos mentais gira em torno de 3% do total de atendimentos efetuados em um 

hospital geral de emergências (MANTONANI et al, 2010).  

Realizou-se uma pesquisa ao Serviço de Arquivo Médico (SAME) do 

hospital geral da cidade e observou-se um quantitativo de 9720 atendimentos de 

urgências durante o ano de 2012 (último dado consolidado), descartando desse total 

os atendimentos ambulatoriais. Aplicando o percentual indicado no estudo acima, 

estima-se uma média de 292 atendimentos de emergências psiquiátricas no período. 

Determinou-se o tamanho da amostra com base nessa estimativa, usando os 

seguintes parâmetros: grau de confiança de 95% e erro amostral de 10%. Utilizou-se 

o suporte online de calculadora amostral (SANTOS, 2014), chegando-se ao valor de 

72 sujeitos. 

 

 

4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 

Compuseram a amostra os seguintes sujeitos: maiores de 18 anos com 

grau de parentesco ou de convivência com usuários que sofram de algum transtorno 

mental e que já tenham presenciado alguma situação de crise, resgatados pelo 

SAMU ou outro meio e conduzidos ao hospital psiquiátrico ou pronto-socorro geral.  

Não se admitiram na amostra os portadores de patologias clínicas que 

alterem a percepção e memória, como Acidente Vascular Encefálico (AVE) ou 

doença de Alzheimer e pessoas com alteração na fala que impeça a comunicação. 
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4.4 MULTIMÉTODOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Ao longo do estudo, foram utilizados dois instrumentos para a coleta dos 

dados: um roteiro para aplicação da Técnica de Associação Livre de Palavras 

(TALP) e um roteiro de entrevista semiestruturado contendo perguntas 

fundamentais, complementadas por outras questões essenciais às situações rápidas 

no momento da entrevista. Outra característica deste tipo de instrumento é combinar 

perguntas fechadas e abertas cujo entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada, expondo 

livremente suas ideias sobre o tema proposto (MINAYO, 2007). 

A TALP se configura como um tipo de técnica de coleta de dados que 

permite identificar os elementos que compõem a representação compartilhada por 

um determinado grupo sobre o objeto a ser pesquisado, permitindo apreender 

projeções mentais e, até mesmo, conteúdos implícitos ou latentes que tendem a 

serem ocultados nos conteúdos discursivos, usando uma metodologia espontânea. 

Ele visa organizar estímulos de acordo com a palavra citada para que o indivíduo 

possa descrever instantaneamente o que vem a sua cabeça com a expressão 

usada. Em decorrência disso, este teste vem sendo amplamente utilizado nas 

pesquisas sobre representações sociais (CARVALHO, 2006; VALLE et al., 2008; 

GOMES, 2009). 

Os dados da pesquisa foram analisados a partir da perspectiva teórica 

das representações sociais, utilizando-se da técnica de análise temática de 

conteúdo, que retrata uma riqueza de singularidades e clarezas enganadoras 

tornando-se algo delicado, portanto, realizado, seguindo uma ordem cronológica que 

compreende uma pré-análise, a exploração do material e a interpretação (BARDIN, 

2010).  

Utilizou-se o suporte informacional dos softwares Analyse Lexicale par 

Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) e Iramuteq (Interface de 

R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires). Trata-se 

de programas que permitem fazer análises estatísticas sobre corpus textuais e sobre 

tabelas indivíduos/palavras. 
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4.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

 

Toda a identificação dos sujeitos da pesquisa foi realizada por abordagem 

direta aos familiares em horários de visita no Hospital Municipal São Camilo de Léllis 

ou na sala de espera da Unidade Integrada em Saúde Mental, ambos os serviços 

sediados em Mossoró/RN.  

A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 

2014, inicialmente com a aplicação do TALP e, em seguida, com uma entrevista 

semiestruturada audiogravada com os sujeitos que autodeclararam experiência em 

ter acompanhado o atendimento a uma emergência psiquiátrica de um familiar, do 

qual seja cuidador principal. Em decorrência das características de cada um dos 

métodos mencionados, o TALP foi realizado sempre a priori com vistas a impedir 

que o diálogo direcionado pelo roteiro de entrevista interferisse nos resultados.  

Para a coleta realizada a partir do TALP, utilizou-se o estímulo indutor, 

verbal e escrito, “ATENDIMENTO DA CRISE PSIQUIÁTRICA”, com a finalidade de 

obter, espontaneamente, respostas sobre o objeto em estudo. 

Os registros das respostas às entrevistas audiogravadas foram transcritas 

e formatadas para atender as exigências de preparação do corpus para ser 

trabalhado no ALCESTE. As respostas selecionadas para análise dos dados devem 

segundo, Marconi; Lakatos (2010), atender aos critérios de validade, relevância, 

especificidade e clareza, profundidade e extensão. 

 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Submeteu-se o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte sob CAAE: 

31264914.7.0000.5294, sendo aprovado pelo parecer Nº 748.109.  
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Todos os preceitos éticos contidos na Resolução Nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde e demais convenções bioéticas foram respeitados. A 

privacidade do sujeito pesquisado foi assegurada, dando-lhes total liberdade de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento, garantindo, ainda, a 

confidencialidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, avalizando a não 

utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, sendo 

atribuído, em caso de divulgação, a cada participante, um nome fictício. 

A obtenção do Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

realizada pelo pós-graduando que coletou todos dados, o qual também se 

responsabilizará pela manutenção e guarda, em arquivo físico e digital, dos dados 

da pesquisa por um período não inferior a cinco anos a contar da data de término da 

pesquisa (BRASIL, 2012).  

Considerando que toda pesquisa com seres humanos envolve riscos, os 

pesquisadores assumiram a responsabilidade de dar assistência integral às 

complicações e danos decorrentes dos riscos previstos; de suspender a pesquisa 

imediatamente ao observar risco ou dano à saúde do sujeito participante da 

pesquisa e de garantir o direito ao ressarcimento e/ou indenização em situação de 

gasto ou dano por participar da Pesquisa (BRASIL, 2012).  
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

 

 

A curiosidade é condição primordial para o desenvolvimento das 

pesquisas científicas, pois desperta no pesquisador o desejo da descoberta do novo, 

o ímpeto do desbravamento. Para isso, demanda-se um olhar sobre a realidade em 

busca de algo inquietante para o qual se procura uma resposta: um olhar a procura 

de um problema de pesquisa. 

No mundo das pesquisas científicas, cabe-se sempre utilizar-se de meios 

para garantir a propriedade intelectual de algum trabalho. Com este objetivo, 

submeteu-se uma nota prévia a uma revista científica indexada na área da 

enfermagem. As notas prévias cumprem com este papel por divulgar no meio 

científico os resultados preliminares de um estudo ou mesmo o projeto de pesquisa, 

como no presente trabalho. 

Os problemas de pesquisa não podem ser dissociados de seus contextos, 

sob o risco de inscrever um importante viés ao estudo. Desta forma, a 

contextualização do objeto gerador da curiosidade se faz imprescindível. Sem 

embargo, esse processo no campo da ciência não pode ser feito de maneira 

aleatória, mas sim, seguindo métodos claros e objetivos, caracterizadores deste 

ramo do conhecimento. 

Um dos métodos possíveis para realizar esta contextualização do 

problema é a análise contextual proposta por Hinds, Chaves e Cypress (1992), que 

utiliza o contexto como uma fonte dinâmica e produtora de dados à medida que 

apresenta uma natureza intersetorial e interfacetada.  

 

 

Nessa modalidade conceitual, o contexto subdivide-se em quatro 
camadas que se interagem, mas que se diferenciam entre si pela 
extensão, cujo significado é compartilhado, pelo tempo que enfoca e 
pela rapidez com que a mudança em cada camada pode ocorrer e 
ser percebida: imediato, específico, geral e metacontexto. (SOARES; 
MIRANDA; MEDEIROS, 2014, p. 4272) 
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A apreensão das dimensões do contexto envolve uma visão progressiva 

do objeto de estudo, desde os aspectos que descrevem o acontecimento do 

fenômeno, avançando para o estudo do passado mais imediato, seus ares culturais, 

sociais e econômicos, até chegar às vertentes de natureza política e conceptual. 

Como proposta de aperfeiçoar a problematização da pesquisa, optou-se 

pela redação e publicação de uma análise contextual a partir do referencial teórico 

supramencionado, possibilitando melhor caracterização do espaço-tempo histórico e 

social que reflete sobre o fenômeno objeto de estudo. 

Outro aspecto imprescindível a se destacar em qualquer pesquisa 

científica é a busca pelo estado da arte de determinado tema, seja ele o central ou 

os temas secundários ao estudo e importantes para a discussão e análise dos 

resultados. A prática baseada em evidências e, por conseguinte, a enfermagem 

baseada em evidências, é o ramo que busca aglutinar as melhores evidências 

clínicas para aperfeiçoar o cotidiano dos serviços de saúde e a assistência 

propriamente dita.  

Dessa forma e a partir da análise prévia do material coletado, em que se 

identificou um percentil considerável de utilização do recurso de restrição física nos 

atendimentos às emergências psiquiátricas no contexto em tela, acima inclusive do 

que a literatura apresenta, optou-se pela realização de uma revisão sistemática de 

literatura a partir de ensaios clínicos randomizados sobre a utilização desta prática 

com vistas a oferecer subsídios à análise dos dados. 

Para a efetivação do estudo, seguiram-se as recomendações da 

Colaboração Cochrane: formulação da pergunta norteadora do estudo; localização 

dos estudos; avaliação crítica dos estudos; coleta dos dados; análise e 

apresentação dos dados e interpretação dos dados.  

Utilizou-se das seguintes bases indexadoras: PubMed, Cochrane, Lilacs, 

Scielo e SCIRUS. Buscou-se os artigos com os seguintes descritores, disponíveis 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e no Medical Subject Headings 

(MESH): Restrição física, Serviços de emergência psiquiátrica, Restraint, Physical  e 

Emergency Services, Psychiatric. A análise dos resultados desta busca se encontra 

descrito em um dos artigos abaixo.  
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A análise dos dados da entrevista e das evocações livres apontaram os 

sentimentos perante a crise e o atendimento como Núcleo Central da representação 

social, apontando a tristeza como elemento de maior destaque da estrutura.  

A Zona Periférica apresenta elementos da psiquiatria clássica como a 

centralidade do cuidado em saúde mental na figura do médico e do intervencionismo 

caracterizado pela medicalização e internação no hospital psiquiátrico. Já a Zona de 

Contraste aponta para o entendimento dos sujeitos de que há uma necessidade de 

revisão das práticas, avançando para além da violência das intervenções clássicas e 

que se pautem, sobretudo, na humanização, diminuindo a agressividade do cuidado 

atual. 

 

 

5.1 ANEXAÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS 

 

  

5.1.1 SOARES, F. R. R.; MIRANDA, F. A. N. Social representations of family 
members on the care provided by the emergency psychiatric sector: a 
descriptive study. Online Brazilian Journal of Nursing, Rio de Janeiro, v.13, 
suplemento I, p.461-463, 2014. Disponível em: 
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/5068  
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5.1.2 SOARES, F. R. R; MIRANDA, F. A. N.; MEDEIROS, S. M. Análise contextual 

do atendimento a emergências psiquiátricas. Revista de Enfermagem UFPE 

Online, Recife, v.7, n. especial, p.4269-4277, 2013.  Disponível em: 

<http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/4

350/pdf_2656> 
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RESUMO 

Objetivo: analisar os aspectos contextuais do atendimento às emergências psiquiátricas na 

rede de saúde do município de Mossoró/RN. Método: ensaio crítico e analítico 

fundamentado no aporte teórico da análise de contextos, a saber: imediato, específico, 

geral e metacontexto. Resultados: a reflexão sobre o fenômeno denomina o atendimento 

às emergências psiquiátricas como contexto imediato; os aspectos técnicos e operacionais 
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que influenciam no atendimento, como contexto específico/geral; e as políticas de saúde 

mental no Brasil são identificadas como metacontexto. Identificaram-se aspectos 

relevantes da história do movimento da reforma psiquiátrica e sua influência na construção 

e consolidação, no espaço micro, da operacionalização locorregional de uma rede de 

atenção à saúde mental. Conclusão: urge a reflexão sobre o modo de organização dos 

serviços substitutivos e dos serviços de atendimento geral à população em respeito aos 

preceitos da reforma, reconhecendo que alguns desafios precisam ser superados no que diz 

respeito ao atendimento das emergências psiquiátricas. Descritores: Serviços de 

Emergência Psiquiátrica; Saúde Mental; Enfermagem. 

ABSTRACT 

Objective: to analyze the contextual aspects of the care of psychiatric emergencies in the 

health care network from the municipality of Mossoró/RN/Brazil. Method: It is a critical 

and analytical essay based on the theoretical contribution of the context analysis, namely: 

immediate, specific, general and metacontext. Results: the reflection on the phenomenon 

denominates the care of psychiatric emergencies as the immediate context; the technical 

and operational aspects that influence with the care, as the specific/general context; and 

the Brazilian mental health policies are identified as metacontext. We have identified 

important aspects of the history of the Psychiatric Reform and its influence with the 

construction and consolidation, in the micro-space, of the local and regional 

operationalization of a mental health care network. Conclusion: it requires a reflection on 

the mode of organization of replacement services and general care services to the 

population with respect to the reform precepts, by recognizing that some challenges need 

to be overcome with respect to the care of psychiatric emergencies. Descriptors: 

Psychiatric Emergency Services, Mental Health, Nursing. 

RESUMEN 

Objetivo: analizar los aspectos contextuales de la atención a Urgencias psiquiátricas en la 

red de salud de la ciudad de Mossoró/RN. Método: ensayo crítico y analítico: basado en el 

aporte teórico de análisis de contexto: inmediata, específico, General y meta contexto. 

Resultados: la reflexión sobre el fenómeno limita la asistencia a Urgencias psiquiátricas 

como contexto inmediato; los aspectos técnicos y operacionales que influyen en la 

asistencia, como contexto de generales y concretos; y políticas de salud mental en Brasil 

se denominará meta contexto. Identificar aspectos relevantes de la historia del 

movimiento de reforma psiquiátrica y su influencia en la construcción y consolidación en el 

micro del espacio, la puesta en marcha de local en una red de atención de salud mental. 

Conclusión: instar a la reflexión sobre la organización de servicios de sustitución y 

servicios generales a la población con respecto a los preceptos de la reforma, 

reconociendo que algunos desafíos necesitan ser superados con respecto a la atención de 

Urgencias psiquiátricas. Descriptores: Urgencias psiquiátricas; Salud mental; Enfermería. 

 

Considera-se o estudo da loucura em forma sistematizada e sumarizada relativamente 

novo na área da medicina moderna, datando do início do século XIX, tendo em Phillipe 

Pinel o seu principal marco. Porém, a construção social da loucura é tão antiga quanto à 

própria humanidade, respeitando-se as diferentes maneiras ao longo dos tempos, dos 

espaços de construção e das explicações humanas. O chamado “grau zero” da história da 

INTRODUÇÃO 
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loucura se caracteriza pela indiferenciação entre a loucura e a razão que tinha como 

marco o uso de uma linguagem comum aos dois estágios da psiqué humana.1   

Na antiguidade, a loucura não era compreendida como uma doença, mas como uma 

manifestação do poder e da vontade das divindades como um recurso usado pelos deuses 

para que os homens não contestassem suas vontades. O fato de estar vinculado a uma 

manifestação divina fazia com que, ao invés de segregar e marginalizar o louco, a 

sociedade mantivesse uma atração respeitosa, tolerante e, por vezes, dogmática sobre 

aquilo que era manifestado.2 

Com o advento da Idade Média no mundo ocidental, do ponto de vista socioeconômico, 

baseado no modo de produção feudal, regrado economicamente pela agricultura e 

comércios e ideologicamente sob o poder progressivo e dominante da Igreja Católica e seus 

dogmas, os loucos e as manifestações da loucura passam a ser vistos como pesos 

econômicos, por serem sujeitos que atrapalham o comércio, portanto, não pagam impostos 

e, por conseguinte, dificultam o desenvolvimento. Do ponto de vista ideológico, a igreja 

vai construindo um imaginário social da loucura, que tanto revela sentimentos de caridade 

quanto de prenúncio do mal. Nesse período, a concepção sobre a loucura se reduzia a 

diferentes maneiras de atuação dos demônios sobre a vida afetiva e o conhecimento.2 

No final da Idade Média, o desaparecimento da lepra na Europa, não resultante das 

práticas médicas, mas da segregação e da ruptura com os focos orientais de infecção no 

pós-cruzadas, consequente, leva a uma ociosidade das estruturas dos leprosários. A 

sociedade e seus governos destinaram esses espaços para exclusão dos portadores de 

certas doenças, respeitados os períodos históricos, mas com certa linearidade, onde a 

lepra foi inicialmente substituída pelas doenças venéreas e, posteriormente, transferiram 

esses espaços para aos vagabundos, presidiários e os loucos. Eles assumem assim o papel 

abandonado pelo lazarento.1,3,4  

Nos períodos do Renascimento, caracterizados pelo antropocentrismo e a primazia da 

liberdade de pensamento [“Cogito, ergo sum” (penso, logo existo)] eleitas como as únicas 

formas do homem resolver os seus problemas existenciais e de sobrevivência em um mundo 

em transformação, a loucura torna-se um obstáculo por ser improdutiva e impeditiva do 

bom desenvolvimento social a partir da razão como explicação do homem no mundo. Nesta 

concepção de racionalidade, afasta-se da concepção mítica e religiosa, tornando-se objeto 

da “desrazão”, sendo plausível o internamento através da reclusão compulsória como 

justificativa do desvio às normas e convenções sociais.1 

O internamento dos loucos, agora, denominados alienados, torna-se a estrutura 

predominante, que mais perdura de forma secular e por ser a mais marcante da história da 

loucura. Dissemina-se, difunde-se e se populariza nas sociedades europeias e em escala 

mundial esse modelo. Institui-se, como uma prática predominante na sociedade desde os 

hospitais gerais nascidos na França, no século XVII, até as casas de correção na Inglaterra 

do século XVI. O internamento se configura menos como uma estrutura médica e de saúde 

para os alienados, e mais como uma estrutura “semijurídica, uma espécie de entidade 

administrativa que, ao lado dos poderes já constituídos, e além dos tribunais, decide, julga 

e executa”.1:57 

Nos séculos XVII e XVIII, o progresso científico baseado no conhecimento mecanicista 

seminal ao pensamento de Descartes, também chamado Cartesiano, provoca uma 

reviravolta no conceito da loucura para o abrigo dos novos saberes e práticas na sociedade. 
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A loucura foi redefinida conceitualmente; não mais era uma forma de desvio moral ou 

transgressão, mas sim uma doença mental.  

A loucura deixa de ser explicada pela concepção mágico-religiosa e abriga-se no campo 

da ciência, particularmente, no campo psiquiátrico, consequentemente, da medicalização 

dos corpos. Mesmo sob o abrigo da mudança conceptual, a visão mitológica e positivista da 

ciência, referendada pelo tradicionalismo da clínica psiquiátrica como especialidade 

médica, o internamento consolidou-se como opção assistencial para o louco, na 

perspectiva da institucionalização e do saber hegemônico da medicina, tornando-o doente 

mental, ampliando assim o raio de intervenção psiquiátrica, intra e extramuros, com o aval 

da medicalização. Assim, institui-se a medicalização, o asilo e o poder da psiquiatria.2 

No Brasil, a psiquiatria surge com a chegada da Família Real em uma medida de 

saneamento da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Reino, que incluiu um 

diagnóstico dos loucos. Em 1852, inaugura-se o primeiro hospício que ratifica a política 

oficial de tutela estatal e segregação do doente mental.3,5  

Durante a República, sob a égide de exclusão e segregação dos loucos, vários 

manicômios são criados, consolidando-os como Políticas de Estado, que se intensificaram 

na década de 1960, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que 

inicia e inaugura a mercantilização da loucura com a compra dos serviços de assistência 

médica, inclusive psiquiátrica, pelas entidades privadas. Dessa forma, institui-se a 

medicalização da loucura, à medida que a doença mental passa a ser objeto de obtenção 

de lucro e a loucura uma mercadoria.3,5 

Na década seguinte, ou seja, nos anos de 1970, emerge uma crescente insurgência 

contra o modelo de atenção à saúde vigente no país, decorrente das reformas e propostas 

de tratamentos ocorridos em alguns países ocidentais. Acrescenta-se a pressão da 

sociedade para a abertura à democracia. No afã democrático, nasce a Reforma Sanitária 

Brasileira conjuntamente com a crítica e a busca da Reforma Psiquiátrica. Esse 

entusiasmo, posteriormente creditado ao Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 

como embrião, foi inspirado pelo movimento da Psiquiatria Democrática Italiana que se 

questionava também acerca do modus operandi do tratamento em hospícios do país, bem 

como a própria política de saúde mental e o modelo de psiquiatria vigente, centrado na 

institucionalização/hospitalização e na medicalização dos pacientes.5,6,7  

Com caráter reformista e conotação socialista e social-democrática, o movimento 

propunha um novo modelo de intervenção que possibilitasse a desinstitucionalização do 

doente mental, com a desconstrução do aparato manicomial, construção de uma 

concepção diversa de doença mental e reinvenção da prática assistencial dos enfermos, de 

modo a possibilitar o resgate de sua cidadania e promover a sua reinserção social.6:544 

O processo de desospitalização implantado no Brasil, a partir da Lei 10.216, de 6 de 

abril de 2001, resulta na progressiva substituição dos grandes hospitais psiquiátricos por 

diferentes modalidades de tratamento na comunidade, porém estes serviços substitutivos 

ainda se encontram aquém da demanda social por eles.  

Pode-se inferir que o movimento da reforma atingiu parcialmente seus objetivos, uma 

vez que, além da redução dos leitos psiquiátricos, um arsenal de propostas substitutivas foi 

disponibilizado e exemplificadas no Programa de Volta para Casa, os Serviços de 

Residências Terapêuticas, entre outros dispositivos de base psicossocial.  

Uma vez resolvida parcialmente a questão da desinstitucionalização, pois enfrenta 

resistência na oferta de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, surgem novos desafios e 
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demandas em função do retorno ao convívio social, por exemplo, recrudescem os casos de 

AIDS e hepatites virais, a comorbidade, o uso problemático de álcool e outras drogas, 

agravado pelo consumo do crack, que desestabilizam o modelo adotado na Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. O acesso a equipamentos sociais também foi fortalecido pelos 

benefícios previdenciários auferidos pelos portadores de transtornos mentais.  

Destarte, com a redução do tempo de permanência hospitalar associada à carência de 

alternativas assistenciais, a garantia da dispensação e distribuição dos psicofármacos, 

entre outros, torna-se não menos incomum o aparecimento de crises.8  

Observa-se a existência de uma lacuna operacional na atenção às crises na política de 

saúde mental brasileira, o que tem levado a situações de desgaste do processo de 

produção de um cuidado humanizado em saúde mental, tendo em vista que os pacientes 

são muitas vezes atendidos de forma improvisada, em serviços não especializados, ou até 

mesmo em abordagens não médicas, como serviços policiais.9  

 

 Analisar os aspectos contextuais do atendimento das emergências psiquiátricas na 

rede de saúde do município de Mossoró/RN.  

  

Ensaio crítico e analítico fundamentado no aporte teórico da análise de contexto. 

Dentre as várias perspectivas de análise contextual disponíveis na literatura, como a lógica 

policontextual ou a metodologia da descontextualização, optou-se pelo uso da análise 

contextual por entendê-la capaz esclarecer-nos (críticos) e de melhorar o entendimento e 

a compreensão de um dado fenômeno.10-11-12  

Na situação particularizada da análise contextual, utilizar-se-á o contexto como uma 

fonte dinâmica e produtora de dados à medida que sua natureza intersetorial e 

interfacetada, busca-se descrever, analisar e correlacionar o portador de transtornos 

mentais e comportamentais com os aspectos envolvidos. Dessa forma, a análise do 

contexto não serve apenas de fundo para a discussão, mas, sobretudo, permite incorporar 

diretamente os contextos, as interpretações dos resultados do estudo.12 

Nessa modalidade conceitual, o contexto subdivide-se em quatro camadas que se 

interagem, mas que se diferenciam entre si pela extensão, cujo significado é 

compartilhado, pelo tempo que enfoca e pela rapidez com que a mudança em cada 

camada pode ocorrer e ser percebida: imediato, específico, geral e metacontexto.12  

A apreensão dessas dimensões, em seus níveis explicitados, envolve uma visão 

progressiva do fenômeno, que vai desde os aspectos mais contíguos que descrevem como 

ele acontece no presente, avançando sobre o estudo das circunstâncias relevantes 

presentes no passado mais imediato ao acontecimento, suas inserções culturais, sociais e 

econômicas até atingir o aspecto mais abrangente, de natureza macro, circunscrevendo-o 

às vertentes de natureza política e conceptual do objeto de estudo.  

Desse entendimento, abordou-se o atendimento às emergências psiquiátricas no 

município de Mossoró/RN, como o contexto imediato; os aspectos técnicos e operacionais 

que influenciam no atendimento, como o contexto específico/geral; e as políticas de saúde 

mental no Brasil como o metacontexto. 

 O CONTEXTO IMEDIATO: o fenômeno da atenção às emergências psiquiátricas 

OBJETIVO 

MÉTODO 
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O processo de privatização da saúde implantado a partir da década de 1960 e 

intensificado nas décadas seguintes caracteriza-se com a compra, pelo Instituto Nacional 

de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), de serviços de saúde com vistas à 

garantia da cobertura previdenciária às classes trabalhadoras, que, por sua vez, também 

se refletiram na psiquiatria. A lógica privatista propunha a ampliação da cobertura 

previdenciária aos trabalhadores brasileiros, reforçada pela institucionalização da loucura 

e da medicalização desta, gerou a mercantilização da loucura, transformando-a em um 

rentável negócio geradora de lucro certo a baixos custos. Nesse período, houve um 

significativo crescimento de leitos manicomiais, em especial os privados.13  

Não menos diferente do transcurso histórico da psiquiatria nacional, aconteceu, pari 

passu, no Nordeste, particularmente no Rio Grande do Norte e, de forma similar, no 

município de Mossoró, com a fundação, em 1968, da Casa de Saúde São Camilo de Lellis, 

sob o paradigma do modelo biologicista e tecnicista de intervenção em saúde, centrado na 

psiquiatria clássica, a qual defendia a exclusão e a segregação social a partir de longos 

períodos de confinamento. 

Concorda-se que, paulatinamente, efetuou-se o desmonte deste modelo, apesar das 

grandes resistências de ordem política e econômica, além do descrédito nos preceitos 

ideológicos e operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Movimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, as quais requeriam a reorganização dos serviços, das práticas e 

saberes do setor saúde, introduzindo novos atores na arena dos processos de cuidar na 

saúde mental na perspectiva da reinserção social a partir “uma rede de serviços extra-

hospitalares de crescentes complexidades”.9:13  

Inaugura-se um novo modelo de atenção à saúde mental, baseado no Modelo Basagliano 

(Franco Basaglia) ou italiano (Reforma Psiquiátrica Italiana), ao propor a 

desistitucionalização e desospitalização dos portadores de transtornos mentais e 

comportamentais através de um novo modelo assistencial pautado na manutenção e 

integração do paciente na comunidade. Logo, introduz-se o modelo de atenção psicossocial 

de base comunitária.14,15 

Destaca-se que apesar das conquistas advindas da Reforma Psiquiátrica, a rede de 

serviços substitutivos encontra-se sobrecarregada, pois outros problemas se somam à rede 

de saúde mental, exemplificados pelo crescente uso problemático de álcool e outras 

drogas; da vulnerabilidade em DST/AIDS; da crescente procura por atendimento pelos 

pacientes afetados pela desospitalização, pela não adesão ao tratamento de uso contínuo 

e prolongado, pela carência de cuidadores e familiares, entre outros, e o acréscimo da 

demanda afetada por uma tendência mundial da psiquiatria ampliada em que aspectos 

antes considerados comuns da vida cotidiana passaram a serem objetos de intervenção da 

psiquiatria.16  

Infere-se que a ênfase no tratamento extra-hospitalar, associada ao desequilíbrio entre 

a oferta e demanda por serviços de saúde mental substitutivos, tem aumentado o número 

de pacientes sujeitos a descompensação do seu quadro e consequente surgimento de crises 

em nível de comunidade.8,14 Aliado a este fator, tem-se o fato de que as demais estruturas 

da rede SUS no município e região não estão sensibilizadas e organizadas para integrar a 

rede de atenção à saúde mental.  

Observa-se in loco que a alta demanda por serviços de saúde mental e de emergências 

psiquiátricas, tem, preferencialmente, como foco de entrada o único hospital geral público 

do município de Mossoró/RN, que, por sua vez, também contribui para este problema, por 
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não dispor de equipe qualificada, nem de estrutura adequada para a constituição dos leitos 

de atenção integral.  

Adicione-se à problemática, a incompletude da rede locorregional, a qual não dispõe de 

CAPS III ou CAPS AD III, apesar de dispor de índice populacional que justifica a implantação 

como forma de dar suporte a este serviço de retaguarda.17 Acrescente-se a isso o fato da 

atenção primária atrelada a uma perspectiva medicalizadora e intervencionista da saúde 

mental, usando de abordagens clínicas tradicionais, ficando responsável muitas vezes 

apenas pelo cadastro de usuários, distribuição de psicotrópicos e receituários de circulação 

controlada.18,5  

Ainda como característica deste contexto imediato, observa-se a burocratização do 

atendimento às emergências psiquiátricas identificadas a partir de um fluxograma imposto 

para o atendimento das crises. As situações que se caracterizem como emergências são 

inicialmente encaminhados ao hospital geral da cidade, onde o paciente geralmente é 

excessivamente sedado para, em seguida, ser encaminhado para uma unidade ambulatorial 

de saúde mental para realizar a avaliação psiquiátrica e, finalmente, ser encaminhado ao 

hospital especializado. 

Agrava-se a situação quando, nos finais de semana, frente à indisponibilidade de 

atendimento da unidade ambulatorial, os pacientes permanecem no hospital geral durante 

todo o período legalmente estabelecido. Tal descompasso é creditado à falta da 

especialidade médica de psiquiatria nos quadros da instituição, bem como profissionais 

qualificados e estrutura adequada para receber esses pacientes em crise; é comum o 

paciente ficar sedado ou em contenção mecânica total durante o período de permanência 

na instituição geral. 

 O CONTEXTO ESPECÍFICO/GERAL: os aspectos técnicos e operacionais que 

influenciam o fenômeno 

As emergências psiquiátricas basicamente podem ser definidas de duas maneiras 

diferentes. A primeira se caracteriza como um “distúrbio de pensamento, emoções ou 

comportamento, na qual um atendimento médico se faz necessário imediatamente, 

objetivando evitar maiores prejuízos à saúde psíquica, física e social do indivíduo ou 

eliminar possíveis riscos à sua vida ou à de outros”.9:72 

Já a segunda, como “qualquer alteração de comportamento que não pode ser manejada 

de maneira rápida e adequada pelos serviços de saúde, sociais ou judiciários existentes na 

comunidade”.9:72  

Em psiquiatria, utiliza-se o termo “crise psiquiátrica” para caracterizar as urgências e 

emergências psiquiátricas que englobam diversas situações, desde psicoses, ideações, 

tentativas de suicídio, depressões e síndromes cerebrais orgânicas. Ela é assinalada por 

momentos em que o sofrimento psíquico torna-se tão intenso que o indivíduo ou o sistema 

fica incapaz de manter a homeostase, gerando desestruturação da vida social, familiar e 

psíquica do sujeito, havendo uma ruptura com a realidade socialmente aceita.19 

A razão dos atendimentos por emergências psiquiátricas em relação ao total de 

atendimentos realizados em um hospital geral no Brasil gira em torno de 3%, sendo um 

quarto destas admissões relacionadas a comportamentos agitados ou violentos, enquanto 

nos EUA este índice chega a 5%.20 

O atendimento às crises psiquiátricas, antes isolado da sociedade e escondido atrás dos 

muros dos manicômios, tem ganhado mais notoriedade no espaço social, em face ao 
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processo de desospitalização. Isso gerou a necessidade de se reorganizar a rede de serviços 

de saúde mental, criando novos serviços e dando novas incumbências a outros já 

existentes. Reconhece-se que a crise psiquiátrica tem sido considerada um dos nós críticos 

da Reforma Psiquiátrica, por sua proximidade e manifestação de estigma e preconceito, 

ambos ligados à loucura e que refletem no atendimento a estas situações emergenciais.19,21  

A utilização dos prontos-socorros dos hospitais gerais como Serviços de Emergência 

Psiquiátrica (SEP) tem amparo na Política Nacional de Saúde Mental, ao passo que se evita 

o isolamento da psiquiatria ao mesmo tempo em que se tenta diminuir a discriminação e a 

estigmatização da doença mental.14 Neste contexto, os SEPs ligados a hospitais gerais 

devem incorporar a proposta de uma abordagem mais ampla que não envolva apenas os 

aspectos psicológicos, mas que busquem o manejo de comorbidades clínicas.9 

Essa abordagem terapêutica requer, de um lado, um espaço comum de oferta de 

serviços hospitalares, integrando a avaliação do clínico geral e, do outro, entender o 

doente mental como um paciente do sistema geral de atenção à saúde. Isso posto, faz-se 

necessária uma cuidadosa avaliação, levando em conta o alto índice de comorbidades que 

tem levado esses pacientes a morrerem, em média, 25 anos mais cedo. Atribui-se, em 

parte, às dificuldades de acesso aos cuidados de saúde.8  

A ausência de psiquiatras nos SEPs ligados a hospitais gerais tem ocasionado a uma série 

de condutas terapêuticas inadequadas ou, até mesmo, excessivas no manejo das crises, 

especialmente, aquela que diz respeito à sedação plena do paciente em crise. Outrora 

recomendada no manejo de pacientes agitados, atualmente, considera-se um efeito 

colateral indesejado, pois interfere “na avaliação médica inicial, no estabelecimento de 

aliança terapêutica, na formulação do diagnóstico primário e na observação da evolução 

do quadro clínico”.20:99  

Ressalta-se outro aspecto controverso no campo da saúde mental, ou seja, as práticas 

de restrições físicas e contenções mecânicas amplamente utilizadas nos SEPs, 

principalmente aqueles ligados a hospitais gerais e serviços pré-hospitalares móveis. O uso 

destas técnicas remete à história da psiquiatria no modelo higienista. Portanto, são de 

caráter coercitivo/punitivo. Em alguns países europeus, essas práticas são proibidas por 

lei, enquanto nos EUA a associação destas juntamente com a intervenção farmacológica 

são usadas de forma criteriosa.20,19  

A aplicação das técnicas de restrição física e contenção mecânica só devem ser 

utilizadas quando as estratégias de comunicação terapêutica, mudanças no ambiente, 

eliminação de fatores externos que podem influenciar negativamente o comportamento, a 

escuta e a aproximação com o sujeito em crise não surtirem efeito e as manifestações 

comportamentais do sujeito continuarem exacerbadas, apresentando riscos para si ou 

outrem. Os procedimentos devem ser feitos em equipes de, no mínimo, quatro 

profissionais (preferencialmente cinco) e, a todo instante, um dos integrantes deve 

tranquilizar e explicar ao paciente o motivo pelo qual está sendo contido.21,22  

O uso de condutas terapêuticas, tais como sedação, restrição física e contenção 

mecânica, exige dos profissionais e dos serviços de saúde uma monitorização constante, a 

fim de serem verificados sinais clínicos que indiquem complicações, como: cianose, 

pressão em áreas corporais, garroteamento de membros e vômitos, pois podem resultar em 

graves problemas clínicos, incluindo a morte. Alie-se a estes efeitos terapêuticos, o trauma 

psicológico provocado por uma abordagem agressiva e sem consentimento.20,21  
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Frequentemente, atribui-se estes agravos a condições e situações de crises na realidade 

do contexto imediato dos hospitais gerais. As estruturas físicas e funcionais são 

insuficientes para uma alta demanda por atendimentos de urgência, fazendo com que 

estes cuidados técnicos de monitorização sejam relegados a um segundo plano. 

 O METACONTEXTO: as políticas públicas de saúde mental no Brasil e sua 

operacionalização do contexto imediato 

O processo de construção e consolidação da atual política pública de saúde mental 

brasileira é fruto de uma construção social, histórica e dialética que envolve as mais 

diversas correntes reformistas presentes no mundo a partir da segunda metade do século 

XX. 

Durante décadas, o atendimento ao doente mental no Brasil esteve alicerçado em um 

modelo hospitalocêntrico, onde a figura do manicômio ou do hospício era emblemática no 

processo de produção de serviços de saúde mental. Nesses locais “reinavam a violência, a 

despersonalização do indivíduo e a intolerância, transformando-o em uma coisa e, como 

tal, sem necessidades individuais ou direitos. Portanto, este deixava de ser visto como 

cidadão”.14:797 

A partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a política de saúde mental se alicerça na 

construção e consolidação de uma ampla rede de serviços de saúde, centrada 

principalmente no atendimento fora do ambiente manicomial, tendo como principais 

metas a redução dos leitos psiquiátricos, o maior controle sobre a internação, 

coparticipação da família e o resgate da autonomia dos sujeitos, promovendo assim o 

exercício da cidadania.24 Dessa reorganização do sistema de saúde mental, objetiva-se a 

manutenção e a integração do paciente na comunidade, possibilitando a sua reinserção nos 

meios sociais e familiares, assim como no próprio mercado de trabalho.25 

Credita-se a essa nova dinâmica um papel relevante dos serviços de emergência 

psiquiátrica quanto à tomada de decisões que interferem diretamente no desenvolvimento 

da terapêutica ao longo do transcurso da crise. Some-se às funções do SEP a de triador de 

casos novos, dando resolubilidade e direcionamento dos casos para os demais serviços da 

rede de saúde mental, além de uma função de retaguarda, quando os pacientes já estão 

incluídos no sistema de atenção à saúde mental.15 

Ressalta-se a importante função dos hospitais gerais neste contexto, que serve, na 

grande maioria dos casos, e no contexto imediato de estudo deste trabalho, de porta de 

entrada para os pacientes em crise. Ademais, destaca-se a necessidade de adequar leitos 

para receber esta parcela da população, ao mesmo tempo em que se deve investir em 

educação permanente em saúde para que o cuidado produzido esteja respaldado nos 

princípios da humanização da assistência.26  

 

A análise dos níveis contextuais do objeto de estudo identificou aspectos relevantes da 

história do movimento da Reforma Psiquiátrica, no que diz respeito aos processos de 

cuidar na atuação psiquiátrica, bem como aos aspectos humanos e operacionais frente às 

políticas públicas de saúde mental e sua influência na construção e consolidação, no 

espaço micro, da operacionalização locorregional de uma rede de atenção à saúde mental.  

Reconhece-se e constata-se que alguns desafios precisam ser superados no que diz 

respeito ao atendimento das emergências psiquiátricas, a partir do processo de redução 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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dos leitos hospitalares e do monitoramento e controle dos internamentos. Observa-se 

ainda, importantes lacunas, principalmente no que diz respeito à organização da rede de 

atenção à saúde mental, a burocratização do fluxo de pacientes, a falta de estrutura dos 

hospitais gerais para atendimento dos portadores de transtornos mentais e 

comportamentais em situação de crises e a falta de conhecimento e habilidade dos 

profissionais em lidar com estas situações. 

Chama-se a atenção para novos estudos sobre o fenômeno, levando em consideração o 

modo de organização dos serviços substitutivos e dos serviços de atendimento geral à 

população em situações de crise, a partir de uma agenda terapêutica e mecanismos de 

acolhimento e manejo das manifestações psicopatológicas de forma adequada e 

humanizada, eliminando procedimentos coercitivos-punitivos, tais como: sedação plena, 

restrição física e contenção mecânica.  
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5.3 ARTIGOS SUBMETIDOS 

 

 

5.3.1 Revisão sistemática (Online Brazilian Journal of Nursing) 

 

 

Restrição física nos serviços de emergência psiquiátrica: revisão 

sistemática 

 

 
RESUMO  

Objetivo: analisar a produção científica nacional e internacional relacionada à restrição 

física em emergências psiquiátricas. Método: revisão sistemática de literatura a partir de 

ensaios clínicos randomizados buscados nas seguintes bases: PubMed, Cochrane, Lilacs, 
Scielo e Scirus, utilizando os descritores: Restrição física, Serviços de emergência 

psiquiátrica, Restraint, Physical e Emergency Services, Psychiatric. Resultados: somente 

um ensaio de curta duração atendeu aos critérios do protocolo de busca, registrando 

resultados limitados sobre a população. Não apresenta resultados estatisticamente 
significativos em relação a indicações, contraindicações e riscos da utilização da restrição 

física. Discussão: a opção pelas medidas menos restritivas parece consenso na 

literatura, mesmo não havendo ensaios clínicos que indiquem tal presunção. Conclusão: 

ressalta-se a importância de estudos experimentais para avaliar rigorosamente a eficácia 

dos cuidados, assim como de seus riscos e contraindicações, com vistas a fornecer 
evidências para orientar a prática. 

Descritores: Restrição Física; Serviços de Emergência Psiquiátrica; Saúde Mental; 

Enfermagem; Enfermagem Baseada em Evidências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A ênfase no atendimento psicossocial na comunidade ligada ao desequilíbrio entre 

oferta e demanda de serviços substitutivos aumenta o quantitativo de pessoas sujeitas a 

descompensação de seu quadro e, assim, desenvolver uma crise(1,2).  

A emergência psiquiátrica, usualmente chamada de crise psiquiátrica, pode ser 

definida como “qualquer alteração de comportamento que não pode ser manejada de 
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maneira rápida e adequada pelos serviços de saúde, sociais ou judiciários existentes na 

comunidade”(3:72) ou ainda como uma alteração de pensamento ou comportamento que 

demande atendimento médico imediato a fim de minimizar prejuízos à saúde do 

indivíduo ou eliminar riscos à sua vida ou de outrem(3). 

A ausência de uma cultura organizacional e de uma equipe tecnicamente 

qualificada para o atendimento às crises leva a uma série de condutas terapêuticas 

inadequadas e excessivas no manejo destas, principalmente com o uso pouco 

discriminado da sedação plena, bem como da contenção mecânica e restrição física sem 

monitoração contínua, práticas clássicas da psiquiatria tradicional(4,5,6).  

A restrição física é uma intervenção usada no tratamento e gestão de 

comportamentos perturbadores e violentos em situações de emergências psiquiátricas e 

envolvem medidas destinadas a limitar os movimentos do corpo do sujeito em crise 

visando prevenir lesões e reduzir a agitação, porém podendo ocasionar efeitos 

psicológicos não desejáveis em todos os envolvidos(7).  

A utilização dessas técnicas remete às práticas tradicionais da psiquiatria 

higienista, apresentando caráter punitivo e coercitivo, desconsiderando a condição de 

sujeitos plenos de direitos e reforçando os estigmas criados no imaginário social sobre a 

loucura. O uso indiscriminado da restrição física provoca, geralmente, complicações 

orgânicas que vão desde a cianose, náuseas e vômitos até problemas graves, como 

descompensação hemodinâmica, arritmia cardíaca e morte. Aliam-se a estes aspectos os 

efeitos psicológicos deletérios provocados nos sujeitos e em seus familiares por 

abordagens agressivas e sem consentimento(8-7).  

Estudos apontam que entre 8% e 24% dos sujeitos em emergência psiquiátrica 

estão sujeitos à restrição física ou isolamento, sob a alegação de possíveis riscos físicos e 

psicológicos aos indivíduos, porém fatores de risco para essas intervenções no ambiente 

de emergência carecem de evidências científicas(9).  

Observa-se, após superficial análise da literatura científica nacional e 

internacional, poucas evidências para a prática clínica confiável no que se refere à 
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utilização de restrição física em situações/serviços de emergência psiquiátrica. Diante 

disso, a pergunta norteadora do estudo foi: “Quais as melhores evidências científicas 

para a utilização da técnica de restrição física, bem como seus critérios de indicação, 

contraindicação e riscos?”. 

O presente trabalho objetiva analisar a produção científica nacional e internacional 

relacionada à restrição física em usuários em situação de emergências psiquiátricas. 

Busca-se os resultados de ensaios clínicos randomizados para propor novas práticas mais 

seguras e eficazes no atendimento das emergências psiquiátricas.  

 

 

MÉTODO 

 

 

A necessidade por qualidade do cuidado em saúde, associada à demanda do uso 

racional de recursos, tanto público quanto privado, tem contribuído para aumentar a 

pressão sobre os profissionais de saúde no sentido de assegurar a implantação de uma 

prática baseada em evidências científicas. Neste sentido, a revisão sistemática da 

literatura constitui um método moderno para a avaliação de um conjunto de dados de 

pesquisas científicas com alto nível de evidência, preferencialmente Ensaios Clínicos 

Randomizados(10). 

Para a efetivação do estudo, foram seguidas as recomendações da Colaboração 

Cochrane: formulação da pergunta norteadora do estudo; localização dos estudos; 

avaliação crítica dos estudos; coleta dos dados; análise e apresentação dos dados e 

interpretação dos dados.  

Utilizou-se as seguintes bases indexadoras: PubMed, Cochrane, Lilacs, Scielo e 

Scopus. Buscou-se os artigos com os seguintes descritores, disponíveis nos Descritores 

em Ciências da Saúde (DECS) e no Medical Subject Headings (MESH): Restrição física, 
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Serviços de emergência psiquiátrica, Restraint, Physical  e Emergency Services, 

Psychiatric. 

Definiu-se de um lado os critérios de inclusão, tais como artigos originais com 

resultados de Ensaios Clínicos Randomizados: temática convergente com a questão 

norteadora; sem seleção de período para que se pudesse identificar todas as publicações 

em qualquer tempo, nas línguas inglesa, portuguesa e espanhola. Do outro, os critérios 

de exclusão: estudos que não abordassem a temática relevante para o alcance do 

objetivo da pesquisa; artigos duplicados e publicações do tipo: dissertações, teses, 

editoriais e notas ao editor. 

Após a busca inicial, realizada no dia 22 de junho de 2014, foram identificados 

735 trabalhos, que tiveram seus títulos e resumos lidos exaustivamente por dois dos 

autores, de forma independente e cega, para assegurar maior rigor na seleção dos 

estudos em atenção à questão norteadora e os critérios de inclusão e exclusão. Após esta 

análise prévia, selecionou-se 38 artigos para a leitura na íntegra. Estes distribuídos nas 

bases de dados: 21 artigos na Pubmed; 1 artigo na Cochrane; 1 na Lilacs; 15 na Scopus. 

Não se registrou artigos adequados ao estudo na Scielo. 

Ao finalizar a leitura integral desta amostra, selecionou-se dois trabalhos 

originários de Ensaios Clínicos Randomizados e somente um se enquadrava nos quesitos 

estabelecidos no protocolo de busca deste estudo, constante da base Pubmed. 

Os artigos foram avaliados de acordo com as seguintes variáveis que compuseram 

um quadro sinóptico utilizado pelos autores para a adequada e sistematizada extração 

dos dados para posterior análise: base de dados; origem da publicação e do estudo; 

critérios de indicação, contraindicação e riscos do procedimento.  

Na sequência, agrupou-se e analisou-se os dados com vistas a responder à 

questão de estudo, sendo estabelecida uma categoria para análise que diz respeito às 

orientações gerais para a realização do procedimento. 
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RESULTADOS 

 

 

O artigo que atendeu a todos os critérios de inclusão e exclusão desta pesquisa 

localizou-se na base de dados PubMed. Estudo desenvolvido em um Hospital 

Universitário no Brasil e publicado no periódico Psychological Medicine, no ano de 2012.  

O estudo selecionado e analisado resulta-se de outros estudos realizados por uma 

equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho (RJ) e da Fundação Oswaldo Cruz. A investigação de 

novos procedimentos para o cuidado em situações de crise no que se refere à contenção 

e isolamento tem sido alvo deste grupo de pesquisadores em decorrência da falta de 

apoio em provas de alto grau de confiança científica para as práticas vigentes. 

Os resultados apresentados no artigo selecionado tem sido parte central das 

atividades das salas de emergência do Instituto Philippe Pinel, Rio de Janeiro, Brasil, 

desde o ano de 2003, com a pesquisa TREC-SAVE (Tranquilização Rápida - Ensaio 

Clínico).  

Constitui-se em um pequeno ensaio de curta duração que registra resultados 

limitados sobre a proporção de pessoas que estão em restrição e isolamento até mesmo 

dentro da instituição locus da pesquisa. Os próprios autores enunciam tal limitação(11). 

O estudo não apresenta resultados estatisticamente significativos em relação aos 

aspectos buscados por esta revisão no que se trata de indicações, contraindicações e 

riscos da utilização da restrição física. Limita-se a enunciar que cuidados menos 

restritivos, como a reclusão em detrimento da contensão física, não aumentam o tempo 

de restrição(11). 
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DISCUSSÃO 

 

 

Levando-se em conta a necessidade de se obter menores e mínimos danos com a 

assistência em saúde, a opção pelas medidas menos restritivas e coercitivas parece 

consenso na literatura, mesmo que não haja ensaios clínicos que indiquem tal presunção. 

Vários estudos, desde revisão de literatura, opinião de especialistas, estudos 

observacionais prospectivos e retrospectivos, assim como qualitativos, têm indicado esse 

caminho(12,13,14,15).  

Apesar de não ter atingido significância estatística, os autores mencionam o fato 

de os usuários em crise apresentarem menor satisfação com a restrição física em 

comparação com o uso de sala de isolamento. É uma informação relevante para quem 

deseja desenvolver um cuidado mais centrado na pessoa, em uma perspectiva mais 

humana e centrada em tecnologias leves(16).  

Ainda não se tem evidências, a partir de ensaios clínicos, sobre quando usar 

restrições, que tipo utilizar, a duração de restrição, o nível de observação e técnicas de 

manuseio e por isso carecem de estudos que ampliem as perspectivas para a prática 

clínica, principalmente pelo fato de haver relatos e notificações de eventos adversos ao 

seu uso(7,12,15,17,18). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

As limitações desta revisão sistemática relacionam ao próprio estudo: amostra 

insuficiente, limitações metodológicas pelas questões de ética em pesquisa com seres 
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humanos e pouca abrangência nos objetivos. Ressalta-se a importância de estudos 

experimentais para avaliar rigorosamente a eficácia dos cuidados, bem como de seus 

riscos e contraindicações visando fornecer uma base de evidências mais definitivas para 

orientar a clínica prática. 

Estudos futuros devem buscar novos modelos de estudos experimentais, de modo 

a reduzir o risco de vieses durante sua realização, aumentando a capacidade de 

identificar efeitos de facto das intervenções restritivas na prática de cuidados em 

emergências psiquiátricas. Deve-se definir claramente as populações de estudo a partir 

de um diagnóstico ou perspectiva de atendimento clínico e avaliar a intervenção 

específica a cada caso.  

Faz-se mister relacionar as dificuldade de realização de estudos desta natureza 

pelas peculiaridades da população de estudo, principalmente no que concerne aos 

aspectos éticos no tocante à possibilidade do consentimento livre e esclarecido para 

participar da pesquisa, assim como para a aplicação de randomização de isolamento e 

contenção. Por outro lado, continuar a utilizar um conjunto pouco investigado de técnicas 

altamente restritivas em número muito significativo de pessoas pode parecer igualmente 

questionável. 

Além disso, as pesquisas em saúde mental, sobretudo em situações de crise, 

devem determinar os modelos mais relevantes no cuidado em saúde, buscando 

resultados centrados na pessoa a fim de fornecer uma base de evidência relevante e 

viável. 
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entrevista semiestruturada e a técnica de associação livre de palavras. Realizou-se a análise 

temática de conteúdo, com o auxílio dos softwares Iramuteq e Alceste. O cenário de estudo 

engloba dois serviços de saúde mental do município de Mossoró/RN com familiares do 

usuário em situação de crise e que tenham presenciado ao menos uma situação caracterizada 

como emergência psiquiátrica. Resultados: os dados das entrevistas permitiram apontar a 

divisão em cinco categorias temáticas: sentimento diante da crise/atendimento; pensamento e 

perspectivas sobre a crise/atendimento; centralidade do atendimento no tripé médico-

medicação-internação; o pensar/agir diante do uso da restrição física e força policial; 

periodicidade das crises. O núcleo central da representação se encontra na primeira categoria. 

Conclusão: há um momento de transição da representação entre os modelos hegemônico e 

reformista, mas apresenta elementos periféricos e de contraste que apontam para uma 

mudança no campo representacional. Urge intensificar o processo de implantação da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira nos aspectos estrutural e de construção de tecnologias leves, 

humanizando o cuidado e promovendo melhorias no atendimento às emergências 

psiquiátricas. 

Descritores: Saúde Mental; Serviços de Emergência Psiquiátrica; Enfermagem. 

Descriptors: Mental health; Emergency services, psychiatric; Nursing. 

Descriptores: Salud mental; Servicios de urgencia psiquiátrica; Enfermería. 

Introdução 

Os movimentos reformistas no campo da saúde mental apontaram bandeiras de luta, 

entre as quais se destacam a priorização da produção de cuidado em saúde mental fora do 

ambiente manicomial objetivando a redução dos leitos psiquiátricos, maior controle sobre a 

internação, coparticipação da família e o resgate da cidadania dos atores sociais envolvidos
(1)

.  
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O processo de desospitalização dos sujeitos com transtornos mentais e seu retorno ao 

convívio social geraram novos desafios ao sistema, com crescente demanda pelos serviços 

substitutivos, também afetados por uma tendência mundial da psiquiatria ampliada
(2)

. 

O atendimento às emergências psiquiátricas se constitui em um dos nós críticos do 

processo de implantação das ações reformistas no campo da saúde mental, uma vez que ainda 

é realizada segundo uma ótica medicalizadora, intervencionista, agressiva e repressora, muitas 

vezes traumática para os profissionais, indivíduo e familiares
(3,4)

, tendo esta um papel 

essencial, pois é a instituição social que conviverá a maior parte do tempo com o indivíduo 

em sofrimento mental, tendo assim importante função na melhoria da qualidade de vida deste; 

na identificação dos aspectos predecessores de uma crise; na adequada comunicação com as 

equipes de saúde e na reabilitação dos usuários
(5)

. 

Dar voz e reconhecer as representações sociais dos familiares mais imbrincados no 

cuidado com os sujeitos em crise se constitui em importante passo para repensar e empreender 

um cuidado mais humanizado aos indivíduos e suas famílias.  

Buscou-se responder à seguinte questão de pesquisa: Quais as representações sociais 

construídas pelos familiares de indivíduos com transtornos mentais e comportamentais a 

respeito do atendimento de emergências psiquiátricas no município de Mossoró/RN?  

Considerando-se a necessidade de conhecer os modos como os familiares pensam, 

sentem e agem diante dos atendimentos às crises com vistas a subsidiar mudanças no modus 

operandi dos profissionais e serviços, o presente estudo teve por objetivo analisar as 

representações sociais dos familiares de sujeitos com transtornos mentais e comportamentais 

acerca do atendimento de emergências psiquiátricas no município de Mossoró. 

Método 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem mista, 

fundamentada na abordagem estrutural da Teoria das Representações Sociais (TRS). Essa 
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teoria define a representação social como sendo um conhecimento elaborado e compartilhado 

socialmente que contribui para a construção de uma realidade comum a um grupo social
(6,7)

. 

O cenário da pesquisa é o município de Mossoró, especificamente em dois serviços: 

uma unidade de atendimento ambulatorial em saúde mental e um hospital psiquiátrico. 

Definiu-se a amostra formada por familiares cuidadores principais de indivíduos em situação 

de transtorno mental ou comportamental e que tivessem presenciado pelo menos uma situação 

caracterizada como emergência psiquiátrica e seu atendimento, a partir de um grau de 

confiança de 95% e margem de erro de 10%, chegando-se a um quantitativo de 72 sujeitos.  

Foram respeitados os seguintes critérios de inclusão: maiores de 18 anos com grau de 

parentesco consanguíneo ou por afinidade com usuários que sofram de algum transtorno 

mental que tenham presenciado alguma situação de crise, resgate pelo SAMU ou outro meio e 

condução ao hospital psiquiátrico, pronto-socorro geral ou outros serviços de saúde. Foram 

excluídos portadores de doenças clínicas que alterem a percepção e a memória. 

Convidou-se os usuários a participar da pesquisa de forma aleatória, nas salas de 

espera dos dois serviços, enquanto aguardavam a consulta médica de rotina ou o horário de 

visitas. Após o aceite, apresentava-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

e se colhia a assinatura como condição prévia para a realização da coleta. 

Optou-se por dois instrumentos para a coleta dos dados: um roteiro para aplicação da 

Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) e um roteiro de entrevista semiestruturado. 

Realizou-se a coleta nos meses de setembro e outubro de 2014, inicialmente com a aplicação 

da TALP e, em seguida, com uma entrevista semiestruturada audiogravada com os sujeitos 

que atendessem aos critérios de inclusão e exclusão.  

Transcreveu-se os dados da aplicação da TALP e da entrevista para o preparo dos 

corpus, trabalhados, respectivamente, nos softwares Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Iramuteq) e Analyse Lexicale par 
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Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (Alceste), sendo depois submetidos à análise 

temática de conteúdo. 

A apresentação das falas dos sujeitos do estudo, por ocasião deste estudo, deu-se a 

partir das Unidades de Contexto Elementares (UCE) geradas pelo Alceste, sendo numeradas 

inclusive a partir do próprio relatório do software. 

Foram respeitados os aspectos éticos da pesquisa conforme Resolução CNS nº 

466/2012, com protocolo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UERN e aprovado 

sob o nº 748.109 e CAAE 31264914.7.0000.5294. 

 

Resultados 

Dos familiares que se submeteram à coleta, 3 (4,2%) têm idade entre 20 e 30 anos; 17 

(23,6%) encontram-se na faixa etária de 31 a 40 anos, 22 (30,5%) com idade entre 41 e 50 

anos e 30 (41,7%) com mais de 50 anos, revelando uma maior prevalência destes familiares 

nas faixas de adultos e idosos, o que corrobora com as informações relativas ao grau de 

parentesco, haja vista serem 36 (50%) destes familiares os pais dos sujeitos em crise, tanto 

biológicos quanto adotivos; 12 (16,7%) são irmãos, 15 (20,8%) cônjuges ou companheiros e 9 

(12,5%) são filhos. 

Em relação ao sexo, 25 (34,7%) são do sexo masculino e 47 (65,3%) do sexo 

feminino. No quesito escolaridade, há bastante heterogeneidade, sendo 8 (11,1%) analfabetos, 

9 (12,5%) com ensino fundamental incompleto, 17 (23,6%) com ensino fundamental 

completo, 2 (2,8%) com ensino médio incompleto, 24 (33,3%) com ensino médio completo, 2 

(2,8%) com ensino superior incompleto e 10 (13,9%) com uma graduação concluída.  

Mais da metade da população estudada (37/51,4%) apresenta alguma relação com a 

zona rural, seja por ter sido criado em tal ambiente, seja por ainda residir. Em relação à renda, 

40 (55,5%) possuem renda mensal média de 1 a 2 salários mínimos, 27 (37,5%) ganhando 
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entre 3 e 5 salários mínimos e uma pequena parcela, apenas 5 indivíduos (7%), com renda 

acima de 5 salários. A restrição física esteve presente em 53 casos que correspondem a 73,6% 

e o uso de força policial em 22 (30,6%) casos.  

O relatório gerado a partir do Alceste obteve um aproveitamento de 97,92%, com 

geração de cinco classes e 899 formas de Unidades de Contexto Elementar analisadas. O 

número médio de palavras analisadas por cada UCE é de 7,75. A Figura 1 apresenta a 

repartição das UCE por classes hierárquicas. 

 
Figura 1 – Repartição das UCE por classes hierárquicas. Resultados do Alceste, Mossoró, 

RN, 2014. 

 

Após a definição das classes pelo programa, realizou-se uma leitura flutuante das falas 

formadas pelas UCE de cada classe para a definição das categorias de análise e sua nomeação 

para serem apresentadas, discutidas e analisadas obedecendo à sequência dos conteúdos 

léxicos que, em ordem decrescente, mais contribuíram para a composição da classificação.  

Foram definidas cinco categorias, são elas: Categoria 1, denominada Sentimento 

diante da crise/atendimento composta pela classe 2 (32%); Categoria 2, nomeada Pensamento 
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e perspectivas sobre a crise/atendimento formada pela classe 3 (30%); Categoria 3, designada 

Centralidade do atendimento no tripé médico-medicação-internação, correspondendo à 

classe 5 (17%);  Categoria 4, O pensar/agir diante do uso da restrição física e força policial 

formada pela classe 4 (13%); e a Categoria 5, composta pela classe 1 (8%), denominada 

Periodicidade das crises. 

Na categoria Sentimento diante da crise/atendimento, nota-se a presença de 

sentimentos negativos em relação à crise e ao atendimento desta. A alta frequência de radicais 

como desesper, sofrimen (Phi=0,12), vergonha (Phi=0,21), trist (Phi=0,45) aponta tal 

característica do conteúdo das UCE contidas nesta classe: eu (sinto) (muita) (tristeza). É um 

sofrimento (muito) (grande) para uma (mãe). (A) (gente) já (sofre) (de) acompanhar todo dia (a) pessoa com 

problema desses, então na hora piora (a) (gente) já está fraco então (a) (dor) no (coração) e (maior) (UCE 

360). 

Identifica-se ainda uma forte ancoragem do atendimento às crises em vivências 

prévias dos sujeitos relativas ao tratamento dado a animais e à delinquência, conforme pode 

ser apreciado pela frequência dos termos animal, ladrão, bandido e burro ‘brabo’ nas UCE 

desta classe: (senti) (muita) (tristeza). (Não) tem (como) (não) (ficar) (mal) (vendo) (seu) (pai) (sendo) 

amarrado (feito)(um) (animal). Parte o (coração) (UCE 448). Ah! (a) (gente) (fica) (triste). É (meu) sangue. 

(Ver) (um) (filho) amarrado (como) (animal) (não) e (fácil) (não) (UCE 493).  (Fico) (muito) (triste) com (a) 

(cena). (Dá) uma (pena) (grande) (de) (ver) (seu) (pai) (naquela) (situação) (sendo) amarrado, (sendo) 

segurado como um (ladrão) (UCE 336). 

A categoria Pensamento e perspectivas sobre a crise/atendimento expressa dois 

subtemas: o que os familiares pensam sobre o atendimento às crises e o entendimento sobre a 

necessidade de mudança de posturas e práticas profissionais.  

No primeiro subtema, nota-se uma confluência das expressões dos sujeitos sobre o uso 

da violência no atendimento às crises, apreendidas pela alta frequência de radicais como 
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agressiv (Phi=0,13), violent (Phi=0,10), med (Phi=0,13) e gross (Phi=0,07) nesta classe. 

Esta característica pode ser vista nas UCE a seguir: eu (achei) muito ruim. (as) (pessoas) não (sabem) 

(tratar) uma (pessoa) (direito) não. (tratam) com grosseria, com arrogância. não (sabem) (falar) baixo (UCE 

134); (fazem) (as) (coisas) na brutalidade como se (tivesse) com raiva de estar (atendendo) (a) (pessoa),(sabe). 

É difícil (achar) uma (coisa) dessa (boa) (UCE 135). 

No segundo subtema desta categoria, os familiares indicam a necessidade de 

mudanças no atendimento, buscando sua melhoria, requerendo maior humanização do 

cuidado e diferenciação no atendimento. A UCE a seguir denota estas informações: eu (penso) 

que (deveria) ser mais humanizado para (atender) essas (coisas) (assim). A (pessoa) que tem um (problema) na 

(cabeça) (deveria) ser (tratada) (diferente) (UCE 578). Eu (acho) que o (pessoal) que (trabalha) com (isso) 

(deveria) ser mais humano com a gente. Ninguém tem culpa de ter essas doenças não (UCE 525). 

A categoria Centralidade do atendimento no tripé médico-medicação-internação 

indica uma forte influência da psiquiatria clássica e do modelo biomédico no atendimento das 

urgências. A centralidade das falas nas figuras do médico, da medicação e da internação 

expressa esta característica, demonstrada pela forte presença dos radicais doutor (Phi=0,15), 

medic (Phi=0,41), remédio (Phi=0,35), injeç (Phi=0,17), soro (Phi=0,15), intern (Phi=0,22) 

e hospit (Phi=0,22).  Nota-se novamente a presença de falas que denotam a desumanização 

do cuidado: o (médico) (nem) (olhou) (para) (ele). Só (fez) (mandar) a (enfermeira) (aplicar) um (negócio) 

(lá). Só (veio) (melhorar) (depois), que deu (para) (levar) (ele) (para) o (São_Camilo) [hospital 

psiquiátrico] (UCE 731). 

A medicalização, nas falas desta classe, dizem respeito àquilo que leva o sujeito a 

dormir (dorm – Phi=0,24; dormindo – Phi=0,19). Apreende-se então que é bastante forte na 

construção desta representação a restrição química e sedação plena, aspectos preponderantes 

da psiquiatria clássica e do intervencionismo da medicina sobre o sujeito. 
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A categoria O pensar/agir diante do uso da restrição física e força policial mostra a 

influência dessas medidas na formação da representação. Os radicais que mais expressam esta 

categoria são amarr (Phi=0,46); segur (Phi=0,58) e forç (Phi=0,37). As UCE desta classe 

demonstram que os familiares, apesar de sentirem tristeza, medo e até vergonha com a 

utilização de tais medidas, por vezes violentas, ainda as consideram essenciais ao cuidado 

com o sujeito em crise, como se pode notar em: (o) sofrimento (é) mais para (poder) dar a mediação, 

mas para (conseguir) (é) ruim (segura), (amarram), batem (o) (braço) (dele) (na) (maca). (Eu) vejo a hora 

(eles) quebrarem meu (menino) (UCE 810); (É) ruim, mas se (eles) não (amarrassem) não iam (conseguir) 

nada. (O) (cabra) (usa) essas coisas fica (vê) um boi (brabo). Tem (forca) por três (homens) (UCE 433). (É) 

uma grosseria só. A (policia) (vem) do (jeito) (deles), metendo o sarrafo para (cima), couro come solto. mas se 

(eles) amaciassem, (eles) (apanhavam) (UCE575). 

A última categoria diz respeito à periodicidade das crises. Os sujeitos do estudo têm 

essa frequência como elemento mais maleável da representação social, compondo a zona 

periférica que ajuda a dar sustentação ao campo representacional.  

A elaboração da Representação Social demarca um campo figurativo que se baseia no 

modo como os sujeitos coordenam e hierarquizam os significados e as atitudes em relação ao 

seu repertório simbólico sobre o objeto/fenômeno
(8)

. Como parte da busca pelo Núcleo 

Central da RS, foca-se a análise na representação imagética das figuras produzidas a partir da 

Análise Fatorial de Correspondência (AFC) do corpus trabalhado no Alceste, que exibe as 

relações entre as classes hierárquicas em um plano fatorial, dividido em quadrantes, conforme 

Figura 2. 
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Figura 2 - Esquema figurativo e conformação dos quadrantes, a partir da Análise Fatorial de 

Correspondência (AFC) em coordenadas perante as Representações Sociais dos familiares 

sobre o atendimento às emergências psiquiátricas. Resultados do Alceste, Mossoró, RN, 2014. 

 

De acordo com a Teoria do Núcleo Central, as palavras localizadas no quadrante 

superior esquerdo (QSE) caracterizam o possível NC da representação devido à sua maior 

frequência. Esses elementos caracterizam a parte dura da representação, menos sensível a 

mudanças, em função do contexto externo ou das práticas cotidianas dos sujeitos (9,10). 

Os radicais contidos no QSE – trist, situaç, sinto, mãe, ver – constantes na Classe 2 

que correspondem à Categoria 1 (sentimento diante da crise/atendimento) representam 

portanto o núcleo central da representação. Ele expressa um sentimento negativista em 

relação à crise e ao atendimento e apresenta elementos que indicam uma forte relação 

imagética com aspectos do cotidiano desses sujeitos, principalmente a relação com o 

tratamento animal, não humano, ou mesmo com a perspectiva de tratamento de 

contraventores ou delinquentes. 

O conteúdo dos quadrantes superior direito (QSD) e inferior direito (QID) 

representam, respectivamente, a primeira e a segunda periferias da representação. Este 
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sistema periférico tem a característica de se organizar em torno do NC, constituindo uma 

interface entre este e o fenômeno sobre o qual se constrói uma representação. Esta parte da 

estrutura da representação é mais flexível em relação às situações corriqueiras, abrangendo 

aspectos presentes no cotidiano. O núcleo central é, neste contexto, o essencial e a periferia o 

circunstancial
(9,10)

. 

Notam-se nos QSD e QID a presença de elementos constantes das classes 1 e 5, 

correspondendo, respectivamente, às categorias 5 (periodicidade das crises) e 3 (centralidade 

do atendimento no tripé médico-medicação-internação). Infere-se com isso que aspectos 

presentes no intervencionismo médico nas situações de crise são preponderantes na 

sustentação do NC. 

O quadrante inferior esquerdo (QIE) corresponde à chamada Zona de Contraste que é 

a estrutura que comporta elementos que demonstram variações da centralidade da 

representação em função das características de subgrupos na população estudada
(11)

. No caso 

em tela, esta zona engloba as classes 3 e 4 que compõem as categorias 2 (pensamento e 

perspectivas sobre a crise/atendimento) e 4 (o pensar/agir diante do uso da restrição física e 

força policial). 

Em relação aos dados advindos da aplicação da TALP e analisados com o apoio do 

Iramuteq, identificou-se 503 Unidades de Contexto Iniciais (UCI), apresentando 169 formas 

diferentes, sendo que 90 (53,25%) apareceram somente uma vez nas evocações livres. 

As dez maiores frequências de evocações correspondem a aproximadamente 39% de 

todas as apresentações e são: tristeza, sofrimento, animal, desumano, violência, descontrole, 

amarrar, respeito, cuidado, vergonha, brutalidade, dor, força, grosseria e paciência.  

A utilização do Iramuteq possibilitou identificar o grau de conexidade dos elementos 

identificados como integrantes da estrutura da representação. Visa-se com isso averiguar os 

laços e conexões de um dado elemento com os demais da representação a partir da análise de 
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frequências das principais coocorrências, permitindo a visualização de elementos de maior 

centralidade
(12)

. A Figura 3 apresenta a árvore máxima de similitude das evocações dos 

familiares sobre o atendimento da emergência psiquiátrica. 

 
Figura 3 - Árvore máxima de similitude das evocações dos familiares sobre o atendimento da 

emergência psiquiátrica. Resultados do Iramuteq, Mossoró, RN, 2014. 

 

É possível identificar, no campo comum, que a experiência do atendimento a uma 

emergência psiquiátrica a um ente dos sujeitos não é positiva, pois se visualiza a centralidade 

da palavra tristeza e sua intensa conexão com: sofrimento, descontrolo, animal, amarrar, 

violência e desumano, o que corrobora com os dados das entrevistas trabalhados no Alceste. 

A forte associação entre as evocações supramencionadas analisadas em conjunto com as 

entrevistas nos mostra a relação entre o NC e as zonas periférica e de contraste.  

É possível notar que os processos de ancoragem e objetivação presentes nesse caso 

dizem respeito diretamente à utilização das técnicas de restrição física e/ou utilização de força 

física como forma de controle, conforme observa-se nas relações: tristezaamarrar, 

tristezaanimal e tristezadesumano, que confirmam o caráter de elemento de contraste da 
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representação, também identificado nas entrevistas, que aponta as variações da RS entre os 

grupos. 

 Observa-se que o grupo âncora o fenômeno da restrição física a uma experiência 

prévia vivenciada em algum momento de suas vidas que seja a amarração de algum animal 

(zona rural) ou o atendimento a um ladrão ou bandido (zona urbana). Com isso, parte do 

grupo considera o atendimento às crises como algo ‘não humano’ ou ligado à marginalização. 

Por outro lado, esta atitude que ora se ancora como algo próprio dos irracionais é 

objetivada como sendo, para humanos, algo passível de críticas, por ser violento, 

descontrolado e gerar vergonha e sofrimento. 

 

Discussão 

 

No que se refere à questão da heterogeneidade da amostra em relação à escolaridade, 

tal desigualdade não é uma realidade exclusiva do município em tela, mas, sim, um fato 

nacional, como se pode observar no Relatório de Observação “As Desigualdades na 

Escolarização no Brasil”
(12)

. A maior presença feminina também é uma característica bastante 

comum nos serviços de saúde de uma maneira geral, o que infere o seu papel nuclear no 

grupo familiar no cuidado à saúde
(13)

. 

O fato de mais da metade da população do estudo ter algum grau de ligação com a 

Zona Rural é importante, haja vista os processos de ancoragem e objetivação sofrerem 

influências muito fortes dos meios sociais em que estão inseridos, pois é a partir das 

experiências individuais em relação com o convívio social que nascem as RS
(9)

. As redes 

sociais construídas pelos sujeitos que moram nas comunidades rurais são mais intensas, 

permitem maior troca de experiências e saberes e apresentam maior caráter colaborativo, 

operando de forma mais potente no sentido da vivência do cuidado aos sujeitos em crise
(14)

. 
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Em relação ao uso da restrição física, nota-se no estudo uma incidência bastante 

elevada (73,6%) quando se compara com os relatados na literatura que aponta que entre 8% e 

24% dos sujeitos em emergência psiquiátrica estão sujeitos à restrição física ou isolamento
(15)

.  

A utilização desta técnica remete às práticas tradicionais da psiquiatria higienista, 

apresentando caráter punitivo e coercitivo, desconsiderando a condição de sujeitos plenos de 

direitos e reforçando os estigmas criados no imaginário social sobre a loucura. O uso 

indiscriminado da restrição física provoca efeitos psicológicos deletérios nos sujeitos e em 

seus familiares por abordagens agressivas e sem consentimento
(16,17)

. 

O núcleo central da representação, expresso pela categoria 1 (sentimento diante da 

crise/atendimento) dos dados da entrevista ou mesmo pela centralidade do termo tristeza na 

TALP, aponta que a RS se estrutura a partir de sentimentos negativos em relação à crise e ao 

atendimento a esta. 

Nota-se que este sentimento, parte dura da representação, sustenta-se principalmente 

na violência com que ocorre o cuidado a seu familiar, especialmente nas situações de uso de 

restrição física e força policial, práticas essas que não condizem com as novas perspectivas de 

cuidado em saúde mental vislumbradas desde o início dos movimentos reformistas. Ademais, 

a técnica de restrição física carece de melhor embasamento científico, haja vista não 

apresentar evidência científica clara e confiável
(17)

. 

A periferia da representação aponta elementos importantes, dentre eles a necessidade 

de mudança nas práticas de saúde com vistas a avançar nas transformações propostas pela 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, superando as práticas centradas na doença e no 

intervencionismo para ações que criem sentidos para a crise psiquiátrica, transformando os 

modos de se cuidar em situações de emergência psiquiátrica mais pautadas no diálogo do que 

na violência
(18)

. 
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Outro importante elemento presente na zona periférica é a centralidade dos processos 

de cuidar em emergências psiquiátricas nas figuras no médico, da medicação e da internação. 

Isso representa ainda um forte apego à segregação e ao intervencionismo médico, 

característico da psiquiatria clássica e que os movimentos reformistas tentam vencer
(19-16)

. 

Já na Zona de Contraste da RS, começa-se a notar a presença de elementos que 

apontam para uma alteração, em alguns subgrupos da população do estudo, da centralidade da 

representação quando apontam para necessidade da humanização e da equidade do cuidado 

aos sujeitos em crise. Identificou-se este avanço de concepção principalmente nos grupos de 

maior escolaridade e renda, mas que já apontam para perspectivas de novos olhares mais 

pautados nos preceitos reformistas. 

 

Conclusão 

 

A análise dos dados da entrevista e das evocações livres apontaram os sentimentos 

perante a crise e o atendimento como Núcleo Central da representação social, apontando a 

tristeza como elemento de maior destaque da estrutura.  

A Zona Periférica apresenta elementos da psiquiatria clássica como a centralidade do 

cuidado em saúde mental na figura do médico e do intervencionismo caracterizado pela 

medicalização e internação no hospital psiquiátrico. Já a Zona de Contraste aponta para o 

entendimento dos sujeitos de que há uma necessidade de revisão das práticas, avançando para 

além da violência das intervenções clássicas e que se pautem, sobretudo, na humanização, 

diminuindo a agressividade do cuidado atual. 

Diante disso, apreende-se que as representações sociais sobre o atendimento às crises 

psiquiátricas se encontram em um momento de transição entre os modelos hegemônico e 

reformista, sendo aquele ainda predominante, consensual, mas já apresentando elementos 
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periféricos e de contraste que apontam para uma possível mudança no campo 

representacional. 

Os resultados apontam para a necessidade de intensificar o processo de implantação da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, tanto do ponto de vista estrutural, visando à consolidação dos 

serviços substitutivos, quanto, sobretudo, do ponto de vista da construção de tecnologias 

leves, de relacionamento, intensificando as possibilidades de diálogos entre trabalhadores e 

usuários, humanizando o cuidado e promovendo melhorias no atendimento às emergências 

psiquiátricas. 

 

Referências 

 

1 Elias ADS, Tavares CMM, Cortez EA. Nursing care to psychiatric patients in general 

emergency: sociopoetic inspiration. Online braz j nurs [internet]. 2012 [acesso em: 24 set 

2014]; 11(Suppl 1):424-7. Disponível em: 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3606  

2 Soares FRR, Miranda FAN, Medeiros SM. Contextual analysis of the care of psychiatric 

emergencies. Rev enferm UFPE on line [internet]. 2013 [acesso em: 24 set 2014] 

7(spe):4269-76. Disponível em: 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/4350/pdf_2658  

3 Perkins E, Prosser H, Riley D, Whittington R. Physical restraint in a therapeutic setting; a 

necessary evil? Int J Law Psychiatry [internet]. 2012 [acesso em: 22 jun 2014] 35:43-9. 

Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22178072  

4 Oliveira CM, Fontana RT. Violência psicológica: um fator de risco e de desumanização ao 

trabalho da enfermagem. Cienc Cuid Saude [internet]. 2012 [acesso em: 08 jul 2014], 

http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3606
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/4350/pdf_2658
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22178072


81 
 

11(2):243-9.  Disponível em: 

http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/11951/pdf  

5 Bessa JB, Waidman MAP. Família da pessoa com transtorno mental e suas necessidades na 

assistência psiquiátrica. Texto & contexto enferm [internet]. 2013 [acesso em: 08 jul 2014].  

22(1): 61-70. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n1/pt_08.pdf  

6 Jodelet D. As Representações Sociais. Rio de Janeiro (RJ): EdUERJ; 2001. 420 p. 

7 Gomes AMT, Silva EMP, Oliveira DC. Social representations of AIDS and their quotidian 

interfaces for people living with HIV. Rev Latino-Am Enfermagem [internet]. 2011 [acesso 

em: 22 nov 2014]. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n3/06.pdf    

8 Moscovici S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar Editores; 1978. 

9 Sá CP. Núcleo central das representações sociais. Petrópolis (RJ): Editora Vozes; 1996. 

10 Pontes APM, Oliveira DC, Gomes AMT. The principles of the Brazilian Unified Health 

System, studied based on similitude analysis. Rev Latino-Am Enfermagem [internet]. 2014 

[acesso em: 22 nov 2014]. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n1/0104-1169-

rlae-22-01-00059.pdf  

11 Oliveira DC. Construction and transformation of social representations of AIDS and 

implications for health care. Rev. Latino-Am. Enfermagem [internet]. 2013 [acesso em: 22 

nov 2014]. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21nspe/34.pdf  

12 Brasil. Presidência da República. Observatório da Equidade. As desigualdades na 

escolarização no Brasil. Brasília (DF): Presidência da República, Observatório da Equidade; 

2009. Disponível em: http://www.cdes.gov.br/documento/1494516/as-desigualdades-na-

escolarizacao-no-brasil-relatorio-de-observacao-n-3-062009-2009.html 

13 Reis RS, Coimbra LC, Silva AAM, Santos AM, Alves MTSSB, Lamy ZC et al. Acesso e 

utilização dos serviços na Estratégia Saúde da Família na perspectiva dos gestores, 

http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/11951/pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v22n1/pt_08.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n3/06.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n1/0104-1169-rlae-22-01-00059.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n1/0104-1169-rlae-22-01-00059.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v21nspe/34.pdf
http://www.cdes.gov.br/documento/1494516/as-desigualdades-na-escolarizacao-no-brasil-relatorio-de-observacao-n-3-062009-2009.html
http://www.cdes.gov.br/documento/1494516/as-desigualdades-na-escolarizacao-no-brasil-relatorio-de-observacao-n-3-062009-2009.html


82 
 

profissionais e usuários. Ciênc saúde coletiva [internet] 2013 [acesso em: em 25 out 2014]. 

18(11):3321-31. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n11/22.pdf 

14 Silva VHF, Dimenstein M, Leite JF. O cuidado em saúde mental em zonas rurais. Mental 

[internet]. 2013 [acesso em: em 25 out 2014]: 10(19):267-285. Disponível em: 

http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/54-

_O_cuidado_em_sa%C3%BAde_mental_em_zonas_rurais.pdf  

15 Simpsom AS, Joesch JM, West II, Pasic J. Risk for physical restraint or seclusion in the 

psychiatric emergency service (PES). Gen Hosp Psychiatry [internet]. 2014 [acesso em: 25 

out 2014]. 36:113-8. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2013.09.009 

16 Kondo EH, Vilella JC, Borba LO, Paes MR, Maftum MA. A nursing team’s approach to 

users of a mental health emergency room. Rev Esc Enferm USP [internet] 2011 [acesso em: 

25 out 2014]. 45(2):501-7. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n2/en_v45n2a27.pdf 

17 Sailas EES, Fenton M. Seclusion and restraint for people with serious mental llnesses. 

[Cochrane Database of Systematic Reviews] 2012 [acesso em: 25 out 2014] 6(CD001163):1-

9. Disponível em:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796606  

18 Gama CAP, Campos RTO, Ferrer AL. Saúde mental e vulnerabilidade social: a direção do 

tratamento. Rev latinoam psicopat fund [internet]. 2014 [acesso em: 25 out 2014]: 17(1):69-

84. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v17n1/v17n1a06.pdf  

19 Foucault M. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Editora Perspectiva; 1972. 

 
  

http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n11/22.pdf
http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/54-_O_cuidado_em_sa%C3%BAde_mental_em_zonas_rurais.pdf
http://www.observasmjc.uff.br/psm/uploads/54-_O_cuidado_em_sa%C3%BAde_mental_em_zonas_rurais.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2013.09.009
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n2/en_v45n2a27.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10796606
http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v17n1/v17n1a06.pdf


83 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O sentimento diante da crise e do seu atendimento corresponde ao 

Núcleo Central da Representação, sendo a tristeza o seu elemento de maior 

destaque.  

Os elementos da Zona Periférica apontam para os aspectos mais comuns 

ao modelo hegemônico da psiquiatria clássica: a centralidade do cuidado em saúde 

mental na figura do médico e do intervencionismo caracterizado pela medicalização 

e internação no hospital psiquiátrico.  

Na Zona de Contraste, estrutura em que se encontram variações na 

centralidade da RS em decorrência de características dos subgrupos da população 

de estudo, encontram-se elementos ligados aos pensamentos e às perspectivas dos 

familiares diante da crise e do atendimento dos sujeitos, assim como diante do uso 

de restrição física e força policial. 

Enquanto os elementos periféricos que dão sustentação ao núcleo central 

são balizados pelo modelo hegemônico, a zona periférica aponta para mudanças 

neste indicando a necessidade da humanização e da equidade do cuidado aos 

sujeitos em crise, diminuindo a violência no atendimento. 

Nota-se, portanto, a presença de elementos dos modelos reformista e 

hegemônico – psiquiatria clássica -, sendo este central na representação, porém já 

indicando uma direção de transição, haja vista o apontamento, por parte de 

subgrupos da população, de aspectos ligados à humanização e à equidade. 

Os pressupostos do estudo se confirmaram com a análise dos dados 

coletados, acrescentando-se a eles a centralidade da representação nos 

sentimentos diante da crise e atendimento aos sujeitos. 

A realização do estudo apresentou limitações que decorreram 

principalmente dos fatos ligados à organização dos serviços, por exemplo, a 

ausência de registros claros e completos e a falta de comunicação entre os serviços 

que compõem a rede de atenção psicossocial do município de Mossoró. 
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APÊNDICE A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM 
ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
 

Prezado (a) Senhor (a), 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que tem como 

título: “Representações sociais de familiares sobre o atendimento das emergências 
psiquiátricas” realizada pelo aluno do Curso de Mestrado Acadêmico do Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem – PGENF da Universidade do Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, Francisco Rafael Ribeiro Soares e pelo Orientador Prof. 
Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as representações sociais dos 
familiares de usuários em situação de transtornos mentais e comportamentais 
acerca do atendimento das emergências psiquiátricas no município de Mossoró, Rio 
Grande do Norte. Como específicos: Realizar uma análise contextual do 
atendimento às emergências psiquiátricas no município de Mossoró, Rio Grande do 
Norte; descrever os conteúdos das representações sociais dos atendimentos às 
emergências psiquiátricas pelos familiares dos pacientes e caracterizar os aspectos 
icônicos e heurísticos presentes nas Representações Sociais dos familiares sobre o 
atendimento às emergências psiquiátricas. 

Para isso, contamos com seu apoio para participar de uma entrevista 
semiestruturada que consiste em uma conversa direcionada por um roteiro, bem 
como tomar parte de um Teste de Associação Livre de Palavras que é uma técnica 
interrogativa de aplicação rápida e fácil aplicação que permite ao entrevistado 
evocar respostas afetivas sobre o tema proposto, aqui chamado de estímulo indutor.  
Ambas as estratégias visam identificar os seus sentidos e os significados que você 
atribui ao atendimento recebido por seu familiar em uma situação de crise 
psiquiátrica.  Caso concorde participar desta pesquisa, faremos algumas perguntas 
sobre a referida temática. Durante a entrevista não existe nada que venha a lhe 
oferecer desconforto e somente farei a entrevista se você aceitar.  

 A sua participação é voluntária, logo você pode se retirar do estudo, a 
qualquer momento, se assim desejar. Não ocorrendo em nenhum gasto para você, e 
também não receberá pagamentos pela participação. Qualquer dúvida relacionada a 
essa pesquisa poderá ser esclarecida com os pesquisadores, tanto pessoalmente 
como através dos telefones constantes neste termo de consentimento. 

Os riscos que você corre envolve apenas a questão de sentir-se constrangido 
em responder alguma questão ou falar sua opinião sobre a qualidade da assistência 
prestada pelos serviços de saúde de Mossoró/RN nos casos de urgência e 
emergência psiquiátrica, por isso, respeitaremos e seremos discretos com todas as 
informações.  Asseguramos o sigilo, como também será assegurando a guarda dos 
dados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 
identificar os voluntários. 

Ao participar desta pesquisa, você estará ajudando na reflexão sobre a 
qualidade dos serviços de saúde que atendem crises psiquiátricas, propiciando a 
melhoria do atendimento a usuários acometidos por urgência e/ou emergências 
psiquiátricas.  
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As informações coletadas a partir deste estudo serão utilizadas única e 
exclusivamente em caráter científico, e será assegurada a sua privacidade. As 
informações coletadas podem ser divulgadas por meio de trabalhos científicos, mas 
a sua identidade será preservada. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 
você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 
dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você receberá a 2ª via deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito 
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o professor Dr. Francisco 
Arnoldo Nunes de Miranda, no endereço Avenida Ayrton Senna, 16, Residencial 
Santa Clara, ap. 22 – Capim Macio – 59.080-100 Natal/RN. Cel: (84) 8710-1851. E-
mail: farnoldo@gmail.com 

Dúvidas a respeito da ética da pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da UERN no endereço Rua Miguel Antônio da Silva Neto S/N, 
Bairro Aeroporto, 3º Pavimento da Faculdade de Ciências da Saúde, Mossoró/RN. 
CEP: 59607-360. Tel.: (84) 33182596. E-mail: cep@uern.br. 
Consentimento Livre e Esclarecido: 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 
concordo em participar da pesquisa “Representações sociais de familiares sobre o 
atendimento das emergências psiquiátricas” e autorizo a divulgação das informações 
por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 
dado possa me identificar. 

 
____________________________________ 
Prof. Esp. Francisco Rafael Ribeiro Soares 

Pesquisador responsável 
 

______________________________________ 
Participante da Pesquisa 

 
Nome por extenso:____________________________________________________ 
 

_________________________________________ 

1
 Pesquisador Responsável: Francisco Rafael Ribeiro Soares. 

Endereço profissional do Pesquisador: Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, Mossoró/RN. CEP: 

59610-090. Faculdade de Enfermagem/Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Fone de contato profissional: (84) 3315-2154 E-mail do pesquisador: soares@gmail.com 

 
2
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Miguel Antônio da Silva Neto, S/N, Aeroporto. 3° 

Pavimento da Faculdade de Ciências da Saúde   Tel.: (84) 3318-2596. e-mail: cep@uern.br  CEP 
59607 360  
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
Título: “Representações sociais de familiares sobre o atendimento das emergências 

psiquiátricas” 
 

Entrevista nº ______     Data de realização/Horário: ____/____/____  ____:____ 
 

Parte I – Caracterização do cuidador  

1. Idade: ___                                     

2. Gênero: (   ) M   (   ) F 

3. Estado Civil: ___________ 

4. Escolaridade:___________ 

5. Local de Residência: (   ) ZONA URBANA  (   ) ZONA RURAL 

6. Local onde foi criado (a) a maior parte da vida: (   ) ZONA URBANA  (   ) 

ZONA RURAL 

7. Grau de parentesco com o usuário do serviço: _____________________ 

8. Quantas situações de crise do usuário do qual és cuidador você já 

presenciou? ________ 

9. Há quanto tempo mora com o usuário do qual és cuidador? (ano/meses) 

_______ 

10. Quem é o responsável pela renda da casa (grau de parentesco)? 

___________ 

11. Qual a renda média mensal da família? 

(   ) < 1 salário mínimo   (   )1-2 salários mínimos   (   ) 3-5 salários mínimos    

(   ) 5 salários mínimos ou mais. 

12. Há outros familiares responsáveis pelo cuidado diário do usuário do qual 

és cuidador principal? (   ) SIM  (   ) NÃO  Quem são? ____________ 

 

 

Parte II – Roteiro de Entrevista Semiestruturado 
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1. O que significa crise psiquiátrica para você? 

2. Como foi o tratamento que seu familiar recebeu dos serviços de saúde 

quando sofreu uma crise?  

3. Você seria capaz de relembrar quantas crises ele apresentou no último ano? 

Nos últimos cinco anos? 

4. O que você sentiu/sente quando presencia o atendimento em seu familiar em 

situação de crise? 

5. Houve uso de força policial? 

 (    ) SIM       

 (    ) NÃO 

6. Você acha que foi necessário o uso de força policial? 

 (    ) SIM       

 (    ) NÃO 

 (    ) EM PARTE 

7. O que você sentiu observando o uso de força policial no atendimento em seu 

familiar em situação de crise? 

8. Houve uso de contenção física (amarrado)?  

 (    ) SIM       

 (    ) NÃO 

9. Você acha que foi necessário o uso de contenção física (amarrado)? 

 (    ) SIM       

 (    ) NÃO 

 (    ) EM PARTE 

10. O que você sentiu observando o uso de contenção física (amarrado)? 

11. O que você pensa sobre o modo como foi realizado o atendimento em seu 

familiar em situação de crise? 

12. Como você agiu diante do atendimento em seu familiar em situação de crise? 

13.  descreva o atendimento ou conte como foi o atendimento em seu familiar em 

situação de crise. A partir deles você analisa como humanizado ou violento. 

14. Você gostaria de falar mais alguma coisa? (medos, angústias, reclamações, 
revolta, alívio, desânimo, descrédito, sugestões).  
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

  CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
 
 

ROTEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DO TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE 
PALAVRAS 

Título: “Representações sociais de familiares sobre o atendimento das emergências 
psiquiátricas” 

 
TALP  nº ______     Data de realização/Horário: ____/____/____  ____:____ 

 

 

1. ESTÍMULO INDUTOR: ATENDIMENTO DA CRISE PSIQUIÁTRICA 

 

Que palavras vêm na sua cabeça quando digo expressão “ATENDIMENTO DA 

CRISE PSIQUIÁTRICA”?  

Diga-me 5 palavras (colocar na ordem que ela disser)  

1a ____________________________________________  

2a ____________________________________________  

3a ____________________________________________  

4a ____________________________________________  

5a ____________________________________________  

Dessas palavras que você me disse, coloque na ordem da mais importante para a 

menos importante para você (escrever na ordem que ela disser).  

1a ____________________________________________  

2a ____________________________________________  

3a ____________________________________________  

4a ____________________________________________  

5a ____________________________________________  

Escolha 2 palavras que melhor definem expressão “ATENDIMENTO DA CRISE 

PSIQUIÁTRICA” para você?  

1a ____________________________________________  

2a ____________________________________________  
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ANEXO 1 – NORMAS DA OBJN 

 

 

Diretrizes para Autores 

Ao marcar os itens abaixo, eu, na qualidade de autor responsável pela submissão, e 

porta-voz de todos os autores, declaro total anuência com as normas do periódico e, 

que obtive todas as informações necessárias para uma submissão que siga o rigor 

de formato, mérito, método e ética preconizado pelo Online Brazilian Jornal of 

Nursing. Entendo que a inobservância a quaisquer das orientações poderão implicar 

em arquivamento do processo de submissão, sem ressarcimento de qualquer 

investimento de qualquer natureza, não sem antes conhecer o(s) motivo(s) 

determinante(s) para eventual arquivamento. Foram observados aspectos quanto a: 

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 

submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. 

1. FORMATAÇÃO: respeito ao número máximo de palavras por seção; não 

utilização dos recursos nota de rodapé e notas de fim do processador de 

texto; idiomas aceitos incluem o Português, Inglês e Espanhol, considerando 

o idioma pátrio do primeiro autor; as figuras deverão possuir título e fonte, 

serem editáveis e limitadas a 6 (seis), precedidas de chamada, incorporadas 

ao texto, bem como anexadas como documento suplementar; fotografias com 

resolução mínima de 300 dpi em formato Tagged Image File Format (TIFF); 

combinação de gráfico e imagem na mesma figura deve possuir resolução 

mínima de 500 dpi e formato TIFF ou Encapsulated Post Script (EPS). 

2. SEÇÕES: verificadas as seções aceitas pelo Online Brazilian Jornal of 

Nursing. 

3. ANEXOS: Anexado como documento suplementar e assinado 

digitalmente (Guia rápido para assinatura digital) pelo total de autores, 

limitado a 6 (seis) a DECLARAÇÃO ÚNICA DE DECLARAÇÕES DE ÉTICA, 

contemplando: a) Declaração de Cessão de Direito de Imagem para artigos 

aprovados; b) Declaração de Autoria segundo o International Comitee Medical 

http://www.objnursing.uff.br/normas/NORMAS_DE_FORMATACAO_pt_13-06-13.pdf
http://www.objnursing.uff.br/normas/secoes_objn_pt_16-06-2012.pdf
http://www.objnursing.uff.br/normas/DUDE_final_13-06-2013.pdf
http://www.objnursing.uff.br/normas/Tutorial_Como_assinarPDF_OBJN_09-12-2013.pdf
http://www.objnursing.uff.br/normas/Tutorial_Como_assinarPDF_OBJN_09-12-2013.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
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Journal Editors (ICMJE); c) Declaração de Ausência de Conflito de Interesses; 

d) Declaração de Transferência de Direitos Autorais; e) Responsabilidade 

Exclusiva por utilização de software; f) Declaração de Utilização Ética de 

animais (se aplicável). Para pesquisas realizadas no Brasil, anexar 

documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa e/ou CONEP, quando for o caso (Item XII.2 da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde). Em se tratando de 

pesquisas internacionais, anexar documentação de ética da legislação 

vigente no país de origem, em consonância co o preconizado pela Declaração 

de Helsinki. 

4. PRAZOS: taxa de submissão (3 dias após notificação); taxa de publicação (7 

dias após notificação); resposta de parecer (7 dias após notificação); coleta 

de dados no dia da submissão (até 3 anos); referências do manuscrito (até 5 

anos); leitura de prova após o recebimento do material revisado em 

português, vertido em inglês e espanhol (3 dias após recebimento). 

RETIFICAÇÕES após a publicação serão acatadas por um período de até 10 

dias após a publicação e, implicam em reatribuição do DOI e geração de 

custos para o autor, posto que exerce a função de leitor de prova. O não 

cumprimento de qualquer prazo poderá determinar o arquivamento do artigo 

sem direito a reclamações posteriores. 

5. DA REVISÃO POR PARES: compreendido de que se trata de um processo 

de avaliação por pares e cegado. Para garantir o cegamento é 

responsabilidade do autor a retirada de toda informação que permita a 

identificação de autoria / afiliação, seja no corpo do texto ou propriedades do 

arquivo antes do carregamento do arquivo (Passo 2 – transferência do 

manuscrito). 

6. FLUXO EDITORIAL: compreendido que existem diversos fatores que 

impactam no tempo médio para resolução do manuscrito, como qualidade, 

temática, desenho, nível de evidência, disponibilidade de revisores entre 

outros. Em geral, o tempo para aceite é inversamente proporcional à 

qualidade do manuscrito. 

Declaração de Direito Autoral 

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
http://www.objnursing.uff.br/normas/DAS_TAXAS_pt-30_09_13.pdf
http://www.doi.org/
http://www.objnursing.uff.br/normas/Fluxo_objn_pt_13-06-2012.pdf
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a. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira 

publicação, com o trabalho licenciado simultaneamente sob uma Licença Creative 

Commons Attribution perpétua após a publicação, permitindo o compartilhamento do 

trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta 

revista 

b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: 

publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento 

de autoria e publicação inicial nesta revista. 

c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho 

online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer 

ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações 

produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O 

Efeito do Acesso Livre). 

 Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para 

os propósitos da revista, não estando disponíveis para outros fins ou para qualquer 

outra parte. 

Adicionais restrições de acesso ao site e artigos 

1 - Os usuários devem ser registrados e logados para visualizar o conteúdo de 

acesso aberto. 

2 - Os usuários podem registrar-se com o jornal em uma ou mais seguintes formas: 

Leitores * (receberão notificações e serão considerados equivalentes a um 

assinante); 

Autores * (podem submeter material para a revista); 

Revisores * (disponíveis para analisar submissões). 

Taxas para autores 

Este periódico cobra as seguintes taxas aos autores. 

TAXA DE SUBMISSÃO: 165.00 (BRL) 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA Banco do Brasil (001) AG. 2907-6 C/C: 51359-

8 CNPJ: 03.438.229/0001-09 ou Paypal 

http://www.objnursing.uff.br/normas/DAS_TAXAS-pt-14_07_14.pdf 

Para SHORT REPORTS a taxa de submissão é de 85.00 (BRL) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
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TAXA DE PUBLICAÇÃO: 275.00 (BRL) 

FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA Banco do Brasil (001) AG. 2907-6 C/C: 51359-

8 CNPJ: 03.438.229/0001-09 ou Paypal 

http://www.objnursing.uff.br/normas/DAS_TAXAS-pt-14_07_14.pdf 

Para SHORT REPORTS a taxa de publicação é de 135.00 (BRL) 

  

A cada 2 (duas) revisões anuais com score 4 ou 5, o referee obterá prioridade na 

avaliação de artigo submetido, do qual ele seja autor, além de obtenção de isenção 

de uma taxa de publicação. Publicação a convite. Premiações oferecidas pela 

revista. 
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ANEXO 2 – E-MAIL/ACEITE DE ARTIGO DE NOTA PRÉVIA 

 

Dalmo Valério Machado de Lima 
 

23 de out (Há 3 

dias) 

 

 
 

 

para Ms, mim, Francisco 

 
 

Ms Francisco Rafael Ribeiro Soares. Foi tomada uma decisão sobre o artigo 

submetido à revista Online Brazilian Journal of Nursing: "Representações sociais de 

familiares sobre o atendimento das emergências psiquiátricas: estudo descritivo". 

A decisão é: ACEITAR 

***************************************************** 

Uma vez que foram atendidas às recomendações dos revisores, seu manuscrito 

está pronto para ser encaminhado para a fase de edição. Seguindo a política de 

difusão de conhecimento do OBJN se faz necessário a REVISÃO COMPLETA DE 

PROTUGUÊS DO TEXTO FINAL APROVADO, bem como a confecção de versão 

integral nos idiomas INGLÊS e ESPANHOL, NECESSARIAMENTE por empresa 

habilitada pela revista: 

Alinea Assessoria Academica Ltda alinea.assessoria@gmail.com 

Skype: alinea.assessoria +55 (16) 3621-5681 

Laikos Servicos Ltda contato@laikos.net 

Skype: laikos.servicos www.laikos.net +55 (21) 4127-0145 

American Journal Experts http://www.aje.com/ 

 

Encaminhando em anexo os seguintes documentos: 

1 - Guia de remessa preenchido disponível em: http://goo.gl/IUuA7 

2 - Formulário de metadados disponível em (PREENCHER NO DOCUMENTO 

disponível no website): 

(http://www.objnursing.uff.br/normas/formulario.metadados-pt.doc) 

devidamente preenchido segundo instruções fornecidas pela OBJN 

disponíveis em: (http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3633); 

3 - Versão final do artigo em português aprovado pelo editor, acrescido 

mailto:alinea.assessoria@gmail.com
tel:%2B55%20%2816%29%203621-5681
mailto:contato@laikos.net
http://www.laikos.net/
tel:%2B55%20%2821%29%204127-0145
http://www.aje.com/
http://goo.gl/IUuA7
http://www.objnursing.uff.br/normas/formulario.metadados-pt.doc
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3633
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após o título o NOME COMPLETO e AFILIAÇÃO DOS AUTORES NA MESMA 

ORDEM DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE METADADOS. Adicionar ao 

fim das referências bibliográficas a participação de cada um dos autores na 

pesquisa; 

4 - Fotografia de um dos autores com as seguintes especificações: 

extensão jpeg, jpg ou png; resolução MÍNIMA de 500 X 500 pixels; 

•       Enviar as seguintes informações no corpo do e-mail, para emissão de 

nota fiscal: 

o       Se Pessoa Jurídica: Número de CNPJ, Nome completo da empresa, 

Telefone para contato, E se a empresa CONTRATANTE reterá o ISS ou ficará a 

cargo da Empresa Credenciada contratada. 

o       Se Pessoa Física: Número de CPF, Nome Completo, Endereço Completo.  

IMPRESCINDÍVEL o envio de toda documentação à empresa, com vistas a 

cotação. 

O correto preenchimento do formulário de metadados, bem como a 

disponibilização da fotografia na especificação preconizada é 

atribuição do AUTOR e NÃO da empresa. Contudo, esses serviços podem ser 

contratados entre as partes. 

 

SERÁ TRANSCRITO IPSIS LITERS O CONTEÚDO E ORDEM DE AUTORIA COM 

BASE NO FORMULARIO DE METADADOS DEVOLVIDO. O texto enviado para 

cotação deverá refletir o conteúdo do formulario de metadados quanto a: 

1 – Título  

2 - Nome e ordem de autoria 

3 – Resumo 

4 – Descritores 

 

Informar ao financeiroobjn@enf.uff.br qual(is) a(s) empresa(s) realizarão o 

vosso serviço. 

Ressalta-se que o processo de submissão ainda pode ser interrompido nessa fase 

sem ônus. Assim, tem-se o prazo de 7 (sete) dias, a contar de hoje 

para manifesto acerca da concordância ou discordância da continuidade do 

processo através do endereço eletrônico descrito anteriormente. 

mailto:financeiroobjn@enf.uff.br
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Por outro lado, o processo de tradução para línguas estrangeiras perdura 

em média 30 dias, dessa forma, há que se considerar a periodicidade da 

revista e as demandas do autor quanto à publicação. 

Caso não haja manifestação acerca da continuidade do processo de edição 

no prazo estipulado, o manuscrito será automática e definitivamente 

ARQUIVADO. 

************************************************** 

Like our fan page https://www.facebook.com/objnursing and follow us on 

twitter @OBJN 

----- 

Dalmo Machado, RN, PhD, Editor  

editorobjn@enf.uff.br 

Online Brazilian Journal of Nursing 

http://www.objnursing.uff.br 

old issues: www.uff.br/nepae/siteantigo/objnursing.htm 

The OBJN is indexed at: SCOPUS, LILACS/BIREME, CINAHL, LATINDEX, OASIS, 

CUIDEN, HINARI-WHO, Periodica, EBSCO, Rev@Enf INFO, etc 

Qualis B1- CAPES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/objnursing
mailto:editorobjn@enf.uff.br
http://www.objnursing.uff.br/
http://www.uff.br/nepae/siteantigo/objnursing.htm
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ANEXO 3 – NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REUOL 

 

 

Diretrizes para Autores 

Revista de Enfermagem UFPE on line/REUOL/Journal of Nursing UFPE on 

line/JNUOL 

Prof. Dr. Ednaldo Cavalcante de Araújo (Editor-Chefe) 

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 / Bl. A do Hospital das Clínicas 

CEP: 50670-901 - Cidade Universitária - Recife (PE), Brasil 

CELULARES: (TIM) 041(83) 9646-3153 / 041(81)9740-3045 / (CLARO) 

021(83)9323-8580 / (OI) 031(81)8626-1841 / (VIVO) 015(83)8118-5954 

E-mail: reuol.ufpe@gmail.com 

POLÍTICA EDITORIAL  

AVALIAÇÃO DUPLO CEGA PELOS PARES (Double blind peer review) 

Previamente à publicação, todos os artigos enviados à Reuol passam por processo 

de revisão e arbitragem, como forma de garantir seu padrão de qualidade e a 

isenção na seleção dos trabalhos a serem publicados. Inicialmente, o artigo é 

avaliado pelo Editor-Chefe para verificar se está de acordo com as normas de 

publicação e completo. Todos os trabalhos são submetidos à avaliação pelos pares 

(Double blind peer review) por pelo menos três revisores selecionados dentre os 

membros da Equipe Editorial. A aceitação é baseada na originalidade, significância, 

conteúdo, adequação bibliográfica e contribuição científica. Os revisores preenchem 

o formulário da Reuol 

[http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/INSTRUMENTO_DE_AVALIACA

O_MAR_2013.doc], no qual fazem a apreciação rigorosa de todos os itens que 

compõem o trabalho. Ao final, farão comentários gerais sobre o trabalho e opinarão 

se o mesmo deve ser publicado, corrigido segundo as recomendações. De posse 

desses dados, o editor toma a decisão final. Em caso de discrepâncias entre os 

avaliadores, pode ser solicitada uma nova opinião para melhor julgamento. Quando 

são sugeridas modificações pelos revisores, as mesmas são encaminhadas ao autor 

principal e, a nova versão encaminhada aos revisores para verificação se as 

sugestões/exigências foram atendidas. Em casos excepcionais, quando o assunto 

do manuscrito assim o exigir, o Editor poderá solicitar a colaboração de um 

mailto:reuol.ufpe@gmail.com
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/INSTRUMENTO_DE_AVALIACAO_MAR_2013.doc
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/INSTRUMENTO_DE_AVALIACAO_MAR_2013.doc
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profissional que não conste da relação do Conselho Editorial para fazer a avaliação. 

Todo esse processo é realizado por meio do sistema de submissão e gerenciamento 

da publicação on line. O sistema de avaliação é o duplo cego, garantindo o 

anonimato em todo processo de avaliação. A decisão sobre a aceitação do artigo 

para publicação ocorrerá, sempre que possível, no prazo de três meses a partir da 

data de seu recebimento. As datas do recebimento e da aprovação do artigo para 

publicação são informadas no artigo publicado com o intuito de respeitar os 

interesses de prioridade dos autores. 

IDIOMA/TRADUÇÃO 

Os artigos podem ser redigidos nos idiomas Português/Inglês/Espanhol, 

obedecendo à ortografia oficial de cada idioma, empregando a linguagem fácil e 

precisa e evitando-se a informalidade da linguagem coloquial. O artigo com a 

aprovação para publicação deverá ser encaminhado para um ou mais dos tradutores 

indicados em uma lista pela Revista + empresas, sendo o custo financeiro de 

responsabilidade dos autores. No entanto, não será aceita a tradução feita por 

outro/s tradutor/es, apenas dos que estão indicados com o envio da “declaração de 

tradução” + cópia duplicada do artigo para o autor x editor. 

PESQUISA COM SERES HUMANOS E ANIMAIS 

Os autores devem, no item Método, declarar que a pesquisa foi aprovada pela 

Comissão de Ética em Pesquisa de sua Instituição (enviar declaração assinada que 

aprova a pesquisa), em consoante à Declaração de Helsinki revisada em 2000 

[World Medical Association (www.wma.net/e/policy/b3.htm)] e daResolução nº 

466/2012  do Conselho Nacional de Saúde 

(http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf). Também, faz-se 

obrigatório o envio de cópia de aceitação do projeto no CEP como documento 

suplementar ou anexo ao final do artigo. 

Na experimentação com animais, os autores devem seguir o CIOMS (Council for 

International Organization of Medical Sciences) Ethical Code for Animal 

Experimentation (WHO Chronicle 1985; 39(2):51-6) e os preceitos do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal - COBEA (www.cobea.org.br). O Corpo 

Editorial da Revista poderá recusar artigos que não cumpram rigorosamente os 

preceitos éticos da pesquisa, seja em humanos ou animais. Os autores devem 

identificar precisamente todas as drogas e substâncias químicas usadas, incluindo 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
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os nomes do princípio ativo, dosagens e formas de administração. Devem, também, 

evitar nomes comerciais ou de empresas. 

POLÍTICA PARA REGISTRO DE ENSAIOS CLÍNICOS 

A Reuol, em apoio às políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 

Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e 

divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto, 

somente aceitará para publicação, a partir de julho de 2010, os artigos de pesquisas 

clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos Registros de 

Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, 

disponível no endereço: http://clinicaltrials.gov ou no site do Pubmed, no item. O 

número de identificação deve ser registrado ao final do resumo. 

DIREITOS AUTORAIS E DE RESPONSABILIDADE 

O autor responsável pela submissão do artigo deverá encaminhar pelo sistema on 

line da Reuol, como documento suplementar, a DECLARAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL E DE RESPONSABILIDADE assinada por todos os autores, acessada 

pelo link:http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/authorship_responsibility.doc 

CRITÉRIOS DE AUTORIA  

Que sejam adotados os critérios de autoria dos artigos segundo as recomendações 

do International Committee of Medical Journal Editors. Assim, apenas aquelas 

pessoas que contribuíram diretamente para o conteúdo intelectual do trabalho 

devem ser listadas como autores. 

Os autores devem satisfazer a todos os seguintes critérios, de forma a poderem ter 

responsabilidade pública pelo conteúdo do trabalho: 

1. Ter concebido e planejado as atividades que levaram ao trabalho ou interpretado 

os resultados a que ele chegou, ou ambos; 

2. Ter escrito o trabalho ou revisado as versões sucessivas e tomado parte no 

processo de revisão; 

3. Ter aprovado a versão final. 

A responsabilidade pelo conteúdo de artigos submetidos à REUOL é dos autores. 

Embora as informações nesta Revista sejam consideradas verdadeiras e precisas 

ao serem publicadas, nem o editor nem os membros da equipe editorial podem 

aceitar qualquer responsabilidade legal por quaisquer erros ou omissões que 

http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/authorship_responsibility.doc
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possam ser feitas. A editoria não oferece nenhuma garantia, expressa ou implícita, 

com relação ao material publicado. 

Pessoas que não preencham tais requisitos e que tiveram participação puramente 

técnica ou de apoio geral, podem ser citadas na seção Agradecimentos. 

CONFLITOS DE INTERESSES e DECLARAÇÃO 

Os conflitos de interesses podem ser da esfera política, acadêmica, comercial, 

pessoal e financeira. Portanto, solicitamos que o autor, ao submeter artigos à 

REUOL, que copie e cole no local apropriado da submissão cada DECLARAÇÃO: 

"Eu, autor responsável pela submissão do artigo, certifico que não possuo quaisquer 

conflitos de interesse relacionado ao artigo." 

"Eu, autor responsável pela submissão do artigo, certifico que este autor não possui 

quaisquer conflitos de interesse relacionado ao artigo." 

O Conselho Editorial da REUOL não rejeitará artigos em função de conflitos de 

interesse, pois reconhece que são inevitáveis. 

PREPARO PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO 

♦ LAYOUT DA PÁGINA: 

1) PAPEL OFÍCIO (21,59 x 35,56 cm) 

2) MARGENS DA PÁGINA: de 2,0 cm em cada um dos lados 

♦ LETRA: Trebuchet MS de 12-pontos 

♦ NÃO USAR rodapé/notas/espaçamento entre parágrafos/não separar as seções 

do artigo 

♦ ESPAÇAMENTO DUPLO ENTRE LINHAS em todo o ARTIGO 

♦ IDIOMAS: Português e/ou Inglês e/ou Espanhol. Em se tratando de tradução* o 

artigo o ORIGINAL deve ser encaminhado também como documento suplementar 

ou em arquivo único (ORIGINAL + TRADUÇÃO). *A Reuol indica por meio de LISTA 

REVISORES/TRADUTORES BI e TRILÍNGUES. Consulta ao Editor deve ser feita 

antes da TRADUÇÃO. 

♦ TEXTO: sequencial e justificado sem separar as seções (página inicial e as que se 

seguem). 

♦ NÚMERO DE PÁGINAS: 

1) 20 PÁGINAS (excluindo-se página inicial, agradecimentos e referências); 

2) PÁGINAS NUMERADAS no ângulo superior direito a partir da página de 

identificação; 
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3) MARGENS LATERAIS DO TEXTO: 1,25 cm. 

♦ NÚMERO DE REFERÊNCIAS: 30 no máximo (atualizadas nos últimos 5 anos, 

quando convier) 

♦ NÃO APRESENTAR, de preferência, referências de monografias, dissertações e 

teses (exceto quando a pesquisa incluir Banco de dissertações/teses em pesquisas 

de Revisões), APRESENTAR os ARTIGOS ORIUNDOS. 

♦ TÍTULOS: Português/Inglês/Espanhol, com 10 a 15 palavras; NÃO EMPREGAR: 

siglas e elementos institucional, do universo geográfico, de dimensão regional, 

nacional ou internacional. Apresentar apenas os elementos do OBJETO DE 

ESTUDO ou dos DESCRITORES DeCS: http://decs.bvs.br 

♦ AUTORES:  06 (seis) no máximo.  

Abaixo dos títulos (NÃO USAR rodapé), texto sequencial e justificado após o/s 

nome/s completo/s do/s autor/es: 

1) Formação, maior titulação, principal instituição a que pertence, cidade, estado 

(sigla), país e E-mail. 

2) Para o autor responsável para troca de correspondência: endereço completo 

(Rua; Av.; Bairro; Cidade; Estado; CEP, telefone e fax). 

♦ RESUMOS: Português/Inglês/Espanhol, NÃO MAIS que 150 palavras. Deve-se 

iniciar e sequenciar o texto com letra minúscula após os seguintes 

termos: Objetivo: Método: Resultados: Conclusão: **Descritores/Descriptors/Descript

ores:  

*Devem ser extraídos do vocabulário "Descritores em Ciências da Saúde" (DeCS: 

http://decs.bvs.br), quando acompanharem os resumos em português, e do Medical 

Subject Headings (MeSH), para os resumos em inglês. Se não forem encontrados 

descritores disponíveis para cobrirem a temática do manuscrito, poderão ser 

indicados termos ou expressões de uso conhecido. 

♦ TEXTO: os textos de manuscritos originais, estudos de casos clínicos, de revisões 

de literatura sistemática e integrativa devem apresentar: 1) Introdução; 2) Objetivo/s; 

3) Método; 4) Resultados; 5) Discussão; 6) Conclusão; 

7) Agradecimentos (opcional); 8) Referências (Estilo 

Vancouver:http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). As demais 

categorias terão estrutura textual livre, porém as REFERÊNCIAS são obrigatórias. 

http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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♦ TABELAS (conjunto TABELAS + FIGURAS = 05): devem ser elaboradas para 

reprodução direta pelo Editor de Layout, sem cores, inseridas no texto, com a 

primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte superior, numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que foram citadas no 

texto, conteúdo em fonte 12 com a primeira letra em maiúscula, apresentadas em 

tamanho máximo de 14 x 21 cm (padrão da revista) e comprimento não deve 

exceder 55 linhas, incluindo título. Se usar dados de outra fonte, publicada ou não, 

obter permissão e indicar a fonte por completo. Não usar linhas horizontais ou 

verticais internas. Empregar em cada coluna um título curto ou abreviado. Colocar 

material explicativo em notas abaixo da tabela, não no título. Explicar em notas 

todas as abreviaturas não padronizadas usadas em cada tabela. 

♦ ILUSTRAÇÕES (conjunto FIGURAS + TABELAS = 05): fotografias, desenhos, 

gráficos e quadros são considerados Figuras, as quais devem ser elaboradas para 

reprodução pelo editor de layout de acordo com o formato da REUOL, sem cores, 

inseridos no texto, com a primeira letra da legenda em maiúscula descrita na parte 

inferior, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que 

foram citadas no texto. As figuras devem ser elaboradas no programa Word ou Excel 

permitindo acesso ao conteúdo e não serem convertidas em figura do tipo JPEG, 

BMP, GIF, etc. Os dados devem estar explícitos (n e %). Enviar as planilhas do 

Excel. 

♦ CITAÇÕES: as citações serão identificadas no texto por suas respectivas 

numerações sobrescritas, sem a identificação do autor e ano, sem uso do 

parênteses e colocado após o ponto final, quando convier (vide exemplo)*. Números 

sequenciais devem ser separados por hífen; números aleatórios, por vírgula. 

*Ex: (1). deixá-lo sem o parêntese, sobrescrito e colocado após o ponto final. .1 

Nas citações diretas até três linhas incluí-las no texto, entre aspas (sem itálico) e 

referência correspondente conforme exemplo: 13:4 (autor e página); com mais de 

três linhas, usar o recuo de 4 cm, letra tamanho 12 e parágrafo 2,0 linhas (sem 

aspas e sem itálico), seguindo a indicação de autor e data. 

Depoimentos: na transliteração de comentários ou de respostas, seguir as mesmas 

regras das citações, porém em itálico, com o código que representar cada depoente 

entre parênteses. 
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♦ REFERÊNCIAS: de acordo com o Comitê Internacional de Editores de Revistas 

Médicas ― Estilo Vancouver: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

• Os títulos de periódicos devem ser referidos abreviados, de acordo com o Index 

Medicus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals. 

• Para abreviatura dos títulos de periódicos nacionais e latino-americanos, consultar 

o site: http://portal.revistas.bvs.br eliminando os pontos da abreviatura, com exceção 

do último ponto para separar do ano. 

• Na lista de referências, as referências devem ser numeradas consecutivamente, 

conforme a ordem que forem mencionadas pela primeira vez no texto. 

• Referenciar o(s) autor(e)s pelo sobrenome, apenas a letra inicial é em maiúscula, 

seguida do(s) nome(s) abreviado(s) e sem o ponto. 

• Quando o documento possui de um até seis autores, citar todos os autores, 

separados por vírgula; quando possui mais de seis autores, citar todos os seis 

primeiros autores seguidos da expressão latina “et al”. 

• Com relação a abreviatura dos meses dos periódicos consultar: 

http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/ (não 

considerar o ponto, conforme o Estilo Vancouver recomenda: Jan Feb Mar Apr May 

June July Aug Sept Oct Nov Dec 

EXEMPLOS: 

1. Castro SS, Pelicioni AF, Cesar CLG, Carandina L, Barros MBA, Alves MCGP et al. 

Uso de medicamentos por pessoas com deficiências em áreas do estado de São 

Paulo. Rev saúde pública [Internet]. 2010 [cited 2012 June 10];44(4):601-10. 

Available from: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v44n4/03.pdf 

2. Rozenfeld M. Prevalência, fatores associados e mau uso de medicamentos entre 

os idosos: uma revisão. Cad saúde pública [Internet]. 2003 [cited 2012 May 

10];19(3):717-24. Available from: http://www.scielosp.org/pdf/csp/v19n3/15875.pdf 

3. Loyola Filho AI, Uchoa E, Guerra HL, Firmo JOA, Lima-Costa MF. Prevalências e 

fatores associados à automedicação : resultados do projeto Bambuí. Rev saúde 

pública [Internet]. 2002 [cited 2011 Nov 12];36(1):55-62. Available 

from: http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n1/8116.pdf 

4. Mendes Z, Martins AP, Miranda AC, Soares MA, Ferreira AP, Nogueira A. 

Prevalência da automedicação na população urbana portuguesa. Rev bras ciênc 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=journals
http://portal.revistas.bvs.br/
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/
http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/abreviaturas-dos-meses/
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v44n4/03.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csp/v19n3/15875.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n1/8116.pdf
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farm [Internet]. 2004 [cited 2011 Jun 15];40(1):21-5. Available 

from: http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n1/05.pdf 

5. Vilarino JF, Soares IC, Silveira CM, Rodel APP, Bortoli R, Lemos RR. Perfil da 

automedicação em município do Sul do Brasil. Rev saúde pública [Internet].1998 

[cited 2011 Dec 13];32(1):43-9. Available 

from: http://www.scielo.br/pdf/rsp/v32n1/2390.pdf 

O TEMPO DE PUBLICAÇÃO... 

A prioridade é publicar artigos na CATEGORIA ORIGINAL depois de três (03) 

meses assim que o processo de avaliação for finalizado. Assim as demais 

categorias, ficam com o prazo além dos três (03) meses ou será publicado em 

edições especiais.  

Itens de Verificação para Submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 

submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 

autores. 

Checklist preenchido, disponivel 

em: http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/MODELO_CHECKLIST_MAR

_2013.doc ; 2) Cópia de aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética em 

Pesquisa com seres Humanos ou Animais, conforme a pertinência; 3) Arquivo do 

artigo em Microsoft Word; 4) Formulário de declaração. Download 

em:  http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/authorship_responsibility.doc 

►Em havendo pendência por incompletude ou inadequação, será solicitada 

correção/adequação. Caso não seja atendida, a submissão será arquivada. 

 Declaração de Direito Autoral 

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos os direitos autorais do 

manuscrito bi(tri)lingue (TÍTULO DO ARTIGO) à Revista de Enfermagem UFPE on 

line/Reuol. 

O(s) signatário(s) garante(m) que o artigo é original, que não infringe os direitos 

autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, que não foi enviado 

para publicação em nenhuma outra revista e que não foi publicado anteriormente. 

http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v40n1/05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v32n1/2390.pdf
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/MODELO_CHECKLIST_MAR_2013.doc
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/files/MODELO_CHECKLIST_MAR_2013.doc
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/authorship_responsibility.doc
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O(s) autor(es) confirma(m) que a versão final do manuscrito foi revisada e aprovada, 

pois os seguintes critérios foram atendidos, de modo a poderem ter responsabilidade 

pública pelo conteúdo do trabalho: 

1. Ter concebido e planejado as atividades que levaram ao trabalho ou interpretado 

os resultados a que ele chegou, ou ambos; 

2. Ter escrito o trabalho ou revisado as versões sucessivas e tomado parte no 

processo de revisão; 

3. Ter aprovado a versão final. 

Concordo/amos que o manuscrito bi(tri)lingue, uma vez publicado, torna-se 

propriedade permanente da Revista de Enfermagem UFPE on line/Reuol e não pode 

ser publicado sem o consentimento por escrito do Editor-Chefe. 

 Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados na REUOL serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros. 
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ANEXO 4 – NORMAS DE PUBLICAÇÃO DA REVISTA LATINO-AMERICANA DE 

ENFERMAGEM 

 

Instruções para preparação e submissão dos manuscritos 

Política editorial 

A Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) tem como missão contribuir para 

o avanço do conhecimento científico e da prática profissional da enfermagem e de 

outras áreas da saúde por meio da publicação de artigos de relevância, interesse, 

qualidade e originalidade. A revista recebe artigos nos idiomas inglês, português ou 
espanhol, nas categorias Artigo Original, de Revisão e Cartas ao Editor, sendo 

prioritários os Originais. Sua periodicidade é bimestral e os números especiais são 

publicados a critério do Conselho de Editores. O processo de avaliação adotado é o de 

revisão por pares, preservado o anonimato dos autores e revisores. 
A RLAE apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 

reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 

internacional de informação sobre estudos clínicos em acesso aberto. 
Assim como o ICMJE e a Rede EQUATOR, a RLAE defende as iniciativas destinadas ao 

aperfeiçoamento da apresentação dos resultados de pesquisa por meio do estímulo à 

utilização de guias internacionais pelos autores na preparação dos artigos de ensaios 

clínicos randomizados, revisões sistemáticas, metanálises, estudos observacionais em 
epidemiologia e estudos qualitativos. Os guias internacionais são compostos por 

checklists e fluxogramas disponíveis nas declarações CONSORT, PRISMA, STROBE e 

COREQ. 

. Ensaio clínico randomizado - CONSORT (checklist e fluxograma). 

. Revisões sistemáticas e metanálises - PRISMA (checklist e fluxograma). 

. Estudos observacionais em epidemiologia - STROBE (checklist) 

. Estudos qualitativos - COREQ (checklist). 

A RLAE desencoraja fortemente a submissão artigos multipartes e resultados parciais 

de uma mesma pesquisa, bem como a submissão de artigos cujos dados foram 
coletados há mais de 3 anos. 

Categorias de artigos 

Artigos originais 

São contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original e inédita, que 
possam ser replicados e/ou generalizados. 

São também considerados artigos originais as formulações discursivas de efeito 

teorizante e as pesquisas de metodologia qualitativa, de modo geral. 

Artigos de revisão 

Estudos avaliativos críticos, abrangentes e sistematizados, resultados de pesquisa 
original e recente. Visam estimular a discussão e introduzir o debate sobre aspectos 

relevantes e inovadores. Apresentam o método de revisão, o processo minucioso de 

busca e os critérios utilizados para a seleção e classificação dos estudos primários 

incluídos. Devem ser sustentados por padrões de excelência científica e responder à 
pergunta de relevância para a enfermagem e/ou outras áreas da saúde. Dentre os 

métodos utilizados estão: metanálise, revisão sistemática e revisão integrativa. 

Cartas ao Editor 

Incluem cartas que visam discutir artigos recentemente publicados pela revista ou 
relatar pesquisas originais e achados científicos significativos. 

Processo de julgamento 

Os artigos submetidos, se encaminhados de acordo com as normas de publicação, são 

enviados à pré-análise do Editor Científico Chefe e, posteriormente, ao Editor 
Associado para seleção de consultores. Após a avaliação dos consultores, o Editor 

http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=2964
http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=2966
http://prisma-statement.org/2.1.1%20-%20PRISMA%202009%20Checklist.doc
http://prisma-statement.org/2.1.3%20-%20PRISMA%202009%20Flow%20Diagram.doc
http://strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/T1.expansion.html
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Associado realiza uma recomendação para o Editor Científico Chefe que decidirá pela 
aprovação, reformulação ou recusa do artigo. 

Autoria 

O conceito de autoria adotado pela RLAE está baseado na contribuição substancial de 

cada uma das pessoas listadas como autores, no que se refere, sobretudo, à 

concepção e planejamento do projeto de pesquisa, obtenção ou análise e 
interpretação dos dados, redação e revisão crítica. A quantidade de autores é limitada 

a seis e, excepcionalmente, para estudos multicêntricos será examinada a 

possibilidade de inclusão de mais autores, considerando as justificativas apresentadas 

pelos mesmos. 
Não se justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se enquadre nos 

critérios acima, podendo, nesse caso, figurar na seção Agradecimentos (consultar 

Preparo dos manuscritos). 

Os conceitos emitidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), 
não refletindo obrigatoriamente a opinião dos Editores e do Conselho Editorial. 

Direitos autorais 

Os direitos autorais são de propriedade exclusiva da revista, transferidos por meio da 

Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais assinada pelos 

autores (Download no site da revista). Para a utilização dos artigos, a RLAE adota a 
Licença Creative Commons, CC BY-NC Atribuição não comercial. Com essa licença é 

permitido acessar, baixar (download), copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e 

distribuir os artigos, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, 

conferindo os devidos créditos autorais à RLAE. Nesses casos, nenhuma permissão é 
necessária por parte dos autores ou dos editores. 

Custos de publicação 

Os custos de publicação na RLAE são compostos pelo pagamento da taxa de 

submissão e dos serviços de tradução para a publicação em três idiomas. 
Taxa de submissão 

A taxa de submissão é solicitada no ato da submissão do artigo e não será devolvida 

aos autores dos artigos recusados, seja na pré-análise ou na avaliação por pares, bem 

como aos autores dos artigos cujas correções foram solicitadas pela revista e não 
atendidas pelos autores. 

Valor: R$150,00 

Forma de pagamento: depósito bancário 

Banco do Brasil 

Favorecido: Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto. 
CNPJ: 01.084.089/0001-84 

Agência: 2665-4 

Conta Corrente: 29.701-1 

As orientações de como enviar o comprovante de pagamento da taxa de submissão 
estão descritas em Preparo do artigo. 

Traduções 

As traduções são solicitadas aos autores após a aprovação do artigo. Nesse momento, 

o texto original é traduzido para mais dois idiomas, diferentes daquele de origem da 
submissão. O custo das duas traduções é de responsabilidades dos autores. Para 

garantir a qualidade das traduções, as mesmas somente serão aceitas acompanhadas 

do certificado de tradução de umas das empresas credenciadas pela RLAE. 

  

Preparo do artigo 

Estrutura 

. Título somente no idioma do artigo 

. Resumo somente no idioma do artigo 

. Descritores em português 

. Descritores em inglês 

. Descritores em espanhol 

. Introdução 
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. Método 

. Resultados 

. Discussão 

. Conclusão 

. Referências 

Os Agradecimentos deverão constar apenas na Title Page. 
Embora se respeite a criatividade e estilo dos autores a revista sugere o uso das seções 

convencionais Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. 

Papel 

. A4 

. Margens superiores, inferiores e lateriais de 2,5cm 

Quantidade de páginas 

. Artigos Originais: 17 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências) 

. Artigos de Revisão: 25 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências) 
Formatação 

. Fonte Times New Roman 12 (em todo o texto, inclusive nas tabelas) 

. Espaçamento duplo entre linhas desde o título até as referências, com exceção das 

tabelas 

. Formatação não permitida no meio do texto: negrito, sublinhado, caixa alta, 
marcadores do MS Word. Para destaques utilizar itálico. Obs: entende-se por meio do 

texto os parágrafos e não o título do artigo, seções e subseções. 

Título 

. Conciso e informativo com até 15 palavras. Excepcionalmente poderão conter até 25 
palavras. 

. Somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas 

. Negrito 

. Itens não permitidos: caixa alta, siglas e localização geográfica da pesquisa 
Resumo 

O resumo é um item de apresentação do artigo e de fundamental importância na 

decisão do leitor em acessar o texto completo e o referenciar, por isso, especial 

atenção deve ser direcionada à sua apresentação. 
O resumo deve ser a versão condensada do texto completo e suas informações devem 

assegurar a clareza do texto e a fidedignidade dos dados, jamais apresentando dados 

divergentes do texto. 

O Objetivo deve ser claro, conciso e descrito no tempo verbal infinitivo. Exemplos: 

analisar, relacionar, comparar, conhecer. 
O Método deve conter informações suficientes para que o leitor possa entender a 

pesquisa. Os estudos descritivos devem apresentar o tipo de estudo, amostra, 

instrumento e o tipo de análise. Os estudos analíticos também devem acrescentar o 

número de sujeitos em diferentes grupos, desfecho primário, tipo de intervenção e o 
tempo do estudo. 

Os Resultados devem ser concisos, informativos e apresentar principais resultados 

descritos e quantificados, inclusive as características dos sujeitos e análise final dos 

dados. 
As Conclusões devem responder estritamente aos objetivos, expressar as 

considerações sobre as implicações teóricas ou práticas dos resultados e conter três 

elementos: o resultado principal, os resultados adicionais relevantes e a contribuição 

do estudo para o avanço do conhecimento científico. 

Os Ensaios clínicos devem apresentar o número do registro de ensaio clínico ao final do 
resumo. 

Itens não permitidos: siglas, exceto as reconhecidas internacionalmente, citações de 

autores, local do estudo e ano da coleta de dados. 

. Somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas 

. Estruturado em Objetivos, Método, Resultados e Conclusão 

. Redigido em um único parágrafo 

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento duplo entre linhas 
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. Até 200 palavras 
Descritores 

. Descritores em português 

. Descritores em inglês 

. Descritores em espanhol 

. Selecionados da lista de Descritores em Ciências da Saúde ou Mesh  

. Mínimo de 3 e máximo de 6 

. Separados entre si por ponto e vírgula 

. Primeiras letras de cada palavra do descritor em caixa alta, exceto artigos e 

preposições 
Nome das Seções Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusão 

. Negrito 

. Caixa alta somente na primeira letra 

. Itens não permitidos: excessivas subseções, subseções com nomes extensos e em 
itálico, marcadores do MS Word 

Introdução 

Deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua importância e 

as lacunas do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional 

e internacional. 
Método 

Deve informar o método empregado, a população estudada, a fonte de dados e os 

critérios de seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. 

Resultados 
Devem estar limitados somente a descrever os resultados encontrados sem incluir 

interpretações ou comparações. O texto complementa e não repete o que está descrito 

em tabelas e figuras. Para artigos quantitativos é necessário apresentar os resultados 

separados da discussão. 
Discussão 

A Discussão deve enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões 

que advêm deles. Não repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos 

nas seções: Introdução ou Resultados. Para os estudos experimentais, é útil começar a 
discussão com breve resumo dos principais achados, depois explorar possíveis 

mecanismos ou explicações para esses resultados, comparar e contrastar os resultados 

com outros estudos relevantes. 

Conclusão 

A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados 
encontrados. Evitar afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o 

artigo contenha os dados e análise econômica apropriada. Estabelecer novas hipóteses 

quando for o caso, mas deixar claro que são hipóteses. Não citar referências 

bibliográficas. 
Tabelas 

Título informativo, claro e completo indicando o que se pretende representar na tabela. 

Conter: 

. a distribuição "do que / de quem" 

. de acordo com "o que" ela foi realizada 

. cidade, sigla do Estado, país, ano da coleta de dados 

Exemplo: Tabela 1 - Distribuição das mulheres submetidas à quimioterapia para câncer 

de mama, segundo idade, cor, estado civil e escolaridade. Fortaleza, CE, Brasil, 2010 

. Localizado acima da tabela 
Formatação 

. Elaboradas com a ferramenta de tabelas do MS Word 

. Dados separados corretamente por linhas e colunas de forma que cada dado esteja 

em uma célula  
. Traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e na parte inferior tabela 

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas 

Formatação não permitida 

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
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. Quebras de linhas utilizando a tecla Enter 

. Recuos utilizando a tecla Tab 

. Espaços para separar os dados 

. Caixa alta 

. Sublinhado 

. Marcadores do MS Word 

. Cores nas células 

Cabeçalho 

. Negrito 

. Sem células vazias 
Tamanho 

. Evitar tabelas com mais de uma página 

. Tabelas de apenas uma ou duas linhas devem ser convertidas em texto 

Quantidade 
. Até 5 itens entre tabelas e figuras 

Menção no texto 

. Obrigatória. Ex: conforme a Tabela 1 

Inserção no texto 

. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos 
separados 

Notas de rodapé 

. Restritas ao mínimo necessário 

. Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡, apresentando-os tanto no 
interior da tabela quanto na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois 

lugares. 

Siglas 

. Restritas ao mínimo necessário 

. Descritas por extenso em nota de rodapé da tabela utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

Valores monetários 

Podem ser apresentados em dólares ou em salários mínimos da época e do país da 
pesquisa. Se apresentados em dólares deve-se informar a cotação e a data da cotação 

em nota de rodapé da tabela, se apresentados em salários mínimos deve-se informar o 

valor do salário mínimo, a data e o país também em nota de rodapé. 

Figuras 

São figuras: 
Quadros, gráficos, desenhos, esquemas, fluxogramas e fotos. 

Título 

. Localizado abaixo da figura 

Quadros 
. São semelhantes as tabelas, porém contém dados textuais e não numéricos, são 

fechados nas laterais e contém linhas internas 

. Quando construídos com a ferramenta de tabelas do MS Word poderão ter o tamanho 

máximo de uma página, e não somente 16x10cm como as demais figuras. 
. Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas.. 

 Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de 

rodapé da figura 

Gráficos 

. Não devem repetir os dados representados nas tabelas 

. Plenamente legíveis e nítidos 

. Tamanho máximo de 16x10cm 

. Em tons de cinza e não em cores 

. Vários gráficos em uma só figura só serão aceitos se a apresentação conjunta for 
indispensável à interpretação da figura 

Desenhos, esquemas, fluxogramas 

. Construídos com ferramentas adequadas, de preferência com a intervenção de um 
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profissional de artes gráficas 
. Lógicos e de fácil compreensão 

. Plenamente legíveis e nítidos 

. Em tons de cinza e não em cores 

. Tamanho máximo de 16x10cm 

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de 
rodapé da figura 

Fotos 

. Em alta resolução (mínimo de 900 dpi) 

. Plenamente legíveis e nítidas 

. Tamanho máximo de 16x10cm 

. Em preto e branco e não em cores 

. Fotos contendo pessoas devem ser tratadas para que as mesmas não sejam 

identificadas 
Quantidade 

. Até 5 itens entre tabelas e figuras 

Menção no texto 

. Obrigatória. Ex: conforme a Figura 1 

Inserção no texto 
. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos 

separados 

Siglas 

. Restritas ao mínimo necessário 

. Descritas por extenso em nota de rodapé da figura utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

Formato e resolução para publicação 

Poderá ser solicitado pela revista o reenvio da figura em alta resolução (mínimo de 900 
dpi) e em formato de arquivo TIFF (sugere-se a intervenção de um profissional de artes 

gráficas). 

  

Citações no texto 
 

Formatação 

. Números arábicos, sobrescritos e entre parênteses. Ex: (12) 

. Ordenadas consecutivamente, sem pular referência 

Citações de referências sequenciais 
. separadas por traço e não por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (1-2), (4-5), (5-9) 

Citações de referências intercaladas 

. separadas por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (8,14), (10,12,15) 

Local de inserção 
. quando inseridas ao final do parágrafo ou frase devem estar antes do ponto final e 

quando inseridas ao lado de uma vírgula devem estar antes da mesma 

Citações "ipsis literes" 

. entre aspas, sem itálico, tamanho 12, na seqüência do texto. 
Itens não permitidos 

. espaço entre a citação numérica e a palavra que a antecede 

. indicação da página consultada 

. nomes de autores, exceto os que constituem referencial teórico 

. citações nas Conclusões 
Siglas 

. No texto: descritas por extenso na primeira vez em que aparecem 

. Nas tabelas e nas figuras: o mínimo necessário, descritas por extenso em nota de 

rodapé utilizando os símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 
. Não são permitidas no título do artigo e no resumo 

Falas de sujeitos 

. Itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto 
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. Identificação da fala: obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre 
parênteses e sem itálico 

Notas de Rodapé 

. No texto: indicadas por asterisco, iniciadas a cada página, restritas ao mínimo 

necessário 

. Nas tabelas e figuras: indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 
apresentando-os tanto no interior da tabela quanto na nota de rodapé, e não somente 

em um dos dois lugares. 

. Nas figuras que são imagens deverão estar em formato de texto e não no interior da 

imagem 
Referências 

. Estilo Vancouver 

. Artigos Originais: até 25 referências 

. Artigos de Revisão: sem limite máximo 

. Referências com mais de 6 autores: seis primeiros seguidos de et al. 

. Referências da RLAE citadas em inglês 

 Modelo de referências 

 

PERIÓDICOS 

1 - Artigo padrão  

Figueiredo EL, Leão FV, Oliveira LV, Moreira MC, Figueiredo AF. Microalbuminuria in 

nondiabetic and nonhypertensive systolic heart failure patients. Congest Heart Fail. 
2008;14(5):234-8. 

2 - Artigo com mais de seis autores  

Silva ARV, Damasceno MMC, Marinho NBP, Almeida LS, Araújo MFM, Almeida PC, et al. 

Hábitos alimentares de adolescentes de escolas públicas de Fortaleza, CE, Brasil. Rev. 
bras. enferm. 2009;62(1):18-24. 

3 - Artigo cujo autor é uma organização  

Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-

treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO study. Arch 
Neurol. 2005;62(2):241-8. 

4 - Artigo com múltiplas organizações como autor  

Guidelines of the American College of Cardiology; American Heart Association 2007 for 

the Management of Patients With Unstable Angina/Non-ST-Elevation Myocardial 

Infarction. Part VII. Kardiologiia. 2008;48(10):74-96. Russian. 
5 - Artigo de autoria pessoal e organizacional  

Franks PW, Jablonski KA, Delahanty LM, McAteer JB, Kahn SE, Knowler WC, Florez JC; 

Diabetes Prevention Program Research Group. Assessing gene-treatment interactions at 

the FTO and INSIG2 loci on obesity-related traits in the Diabetes Prevention Program. 
Diabetologia. 2008;51(12):2214-23. Epub 2008 Oct 7. 

6 - Artigo no qual o nome do autor possui designação familiar  

King JT Jr, Horowitz MB, Kassam AB, Yonas H, Roberts MS. The short form-12 and the 

measurement of health status in patients with cerebral aneurysms: performance, 
validity, and reliability. J Neurosurg. 2005;102(3):489-94. 

Infram JJ 3rd. Speaking of good health. Tenn Med. 2005 Feb;98(2):53. 

7- Artigo com indicação de subtítulo  

El-Assmy A, Abo-Elghar ME, El-Nahas AR, Youssef RF, El-Diasty T, Sheir KZ. Anatomic 
predictors of formation of lower caliceal calculi: Is it the time for three-dimensional 

computed tomography urography? J Endourol. 2008;22(9):2175-9. 

8 - Artigo sem indicação de autoria  

Dyspnea and pain in the left lower limb in a 52-year-old male patient. Arq Bras Cardiol 

2000;75(6):28-32. 
9 - Artigo em idioma diferente do português  

Grimberg M. [Sexualidade, experiências corporais e gênero: um estudo etnográfico 

entre pessoas vivendo com HIV na área metropolitana de Buenos Aires, Argentina]. Cad 

Saúde Pública 2009;25(1):133-41. Espanhol. 
10 - Artigo publicado em múltiplos idiomas 
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Canini SRMS, Moraes SA, Gir E, Freitas ICM. Percutaneous injuries correlates in the 
nursing team of a Brazilian tertiary-care university hospital.Rev Latino-am 

Enfermagem set/out 2008;16(5):818-23. Inglês, Português, Espanhol. 

11 - Artigo com categoria indicada (revisão, abstract etc.)  

Silva EP, Sudigursky D. Conceptions about palliative care: literature review. 

Concepciones sobre cuidados paliativos: revisión bibliográfica. [Revisão]. Acta Paul 
Enferm. 2008;21(3):504-8. 

12 - Artigo publicado em fascículo com suplemento 

Wolters ECh, van der Werf YD, van den Heuvel OA. Parkinson's disease-related 

disorders in the impulsive-compulsive spectrum. J Neurol. 2008;255 Suppl 5:48-56. 
Abstracts of the 7th Annual Cardiovascular Nursing Spring Meeting of the European 

Society of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions. March 

23-24, 2007. Manchester, United Kingdom. Eur J Cardiovasc Nurs. 2007;6 Suppl 1:S3-

58.  
de Leon-Casasola O. Implementing therapy with opioids in patients with cancer. 

[Review]. Oncol Nurs Forum. 2008;35 Suppl:7-12. 

13 - Parte de um volume 

Jiang Y, Jiang J, Xiong J, Cao J, Li N, Li G, Wang S. Retraction: Homocysteine-induced 

extracellular superoxide dismutase and its epigenetic mechanisms in monocytes. J Exp 
Biol. 2008;211 Pt 23:3764. 

14 - Parte de um número 

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in 

aging patients. N Z Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8. 
15 - Artigo num fascículo sem volume 

Vietta EP. Hospital psiquiátrico e a má qualidade da assistência. Sinopses 1988. 

16 - Artigo num periódico sem fascículo e sem volume 

Oguisso T. Entidades de classe na enfermagem. Rev Paul Enfermagem 1981;6-10. 
17 - Artigo com paginação indicada por algarismos romanos  

Stanhope M, Turner LM, Riley P. Vulnerable populations. [Preface]. Nurs Clin North Am. 

2008;43(3):xiii-xvi. 

18 - Artigo contendo retratação  
Duncan CP, Dealey C. Patients' feelings about hand washing, MRSA status and patient 

information. Br J Nurs. 2007;16(1):34-8. Retraction in: Bailey A. Br J Nurs. 

2007;16(15):915. 

19 - Artigos com erratas publicadas  

Pereira EG, Soares CB, Campos SMS. Proposal to construct the operational base of the 
educative work process in collective health. Rev Latino-am Enfermagem 2007 

novembro-dezembro; 15(6):1072-9. Errata en: Rev Latino-am Enfermagem 

2008;16(1):163. 

20 - Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa (ahead 
of print)  

Ribeiro Adolfo Monteiro, Guimarães Maria José, Lima Marília de Carvalho, Sarinho Sílvia 

Wanick, Coutinho Sônia Bechara. Fatores de risco para mortalidade neonatal em 

crianças com baixo peso ao nascer. Rev Saúde Pública;43(1). ahead of print Epub 13 
fev 2009. 

21 - Artigo provido de DOI 

Caldeira AP, Fagundes GC, Aguiar GN de. Intervenção educacional em equipes do 

Programa de Saúde da Família para promoção da amamentação. Rev Saúde Pública 

2008;42(6):1027-1233. doi: 10.1590/S0034-89102008005000057. 
22 - Artigo no prelo  

Barroso T, Mendes A, Barbosa A. Analysis of the alcohol consumption phenomenon 

among adolescents: study carried out with adolescents in intermediate public education. 

Rev Latino-am Enfermagem. In press 2009. 
23 - Artigo em idioma diferente do inglês  

Arilla Iturri S, Artázcoz Artázcoz MA. External temporary pacemakers. Rev Enferm. 

2008;31(11):54-7. Spanish. 
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LIVROS E OUTRAS MONOGRAFIAS 
24 - Livro padrão 

Ackley BJ,  Ladwig GB. Nursing Diagnosis Handbo: an evidence-based guide to planning 

care. 8th.ed. New York: Mosby; 2007. 960 p. 

Bodenheimer HC Jr, Chapman R. Q&A color review of hepatobiliary medicine. New York: 

Thieme; 2003. 192 p. 
25 - Livro cujo nome do autor possui designação familiar 

Strong KE Jr. How to Select a Great Nursing Home. London: Tate Publishing; 2008. 88 

p. 

26 - Livro editado por um autor/editor/organizador 
Bader MK, Littlejohns LR, editors. AANN core curriculum for neuroscience nursing. 4th. 

ed. St. Louis (MO): Saunders; c2004. 1038 p. 

27 - Livro editado por uma organização 

Advanced Life Support Group. Pre-hospital Paediatric Life Support. 2nd ed. London 
(UK): BMJ Bo s/Blackwells; 2005.  

Ministério da Saúde (BR). Promoção da saúde: carta de Otawa, Declaração de Adelaide, 

Declaração de Sunsvall, Declaração de Jacarta, Declaração de Bogotá. Brasília (DF): 

Ministério da Saúde; 2001. 

28 - Livro sem autor/editor responsável  
HIV/AIDs resources: a nationwide directory. 10th ed. Longmont (CO): Guides for 

Living; c2004. 792 p. 

29 - Livro com edição 

Modlin IM, Sachs G. Acid related diseases: biology and treatment. 2nd ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; c2004. 522 p. 

30 - Livro publicado em múltiplos idiomas 

Ruffino-Neto A; Villa, TCS, organizador. Tuberculose: implantação do DOTS em algumas 

regiões do Brasil. Histórico e peculiaridades regionais. São Paulo: Instituto Milênio Rede 
TB, 2000. 210 p. Português, Inglês. 

31 - Livro com data de publicação/editora desconhecida e/ou estimada  

Ministério da Saúde. Secretaria de Recursos Humanos da Secretaria Geral (BR). 

Capacitação de enfermeiros em saúde pública para o Sistema Único de Saúde: controle 
das doenças transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, [199?]. 96 p. 

Hoobler S. Adventures in medicine: one doctor's life amid the great discoveries of 1940-

1990. [place unknown]: S.W. Hoobler; 1991. 109 p. 

32 - Livro de uma série com indicação de número  

Malvárez, SM, Castrillón Agudelo, MC. Panorama de la fuerza de trabajo en enfermería 
en América Latina. Washington (DC): Organización Panamericana de la Salud; 2005. 

(OPS. Serie Desarrollo de Recursos Humanos HSR, 39). 

33 - Livro publicado também em um periódico  

Cardena E, Croyle K, editors. Acute reactions to trauma and psychotherapy: a 
multidisciplinary and international perspective. Binghamton (NY): Haworth Medical 

Press; 2005. 130 p. (Journal of Trauma & Dissociation; vol. 6, no. 2). 

34 - Capítulo de livro 

Aguiar WMJ, Bock AMM, Ozella S. A orientação profissional com adolescentes: um 
exemplo de prática na abordagem sócio-histórica. In: Bock AMM, Gonçalves Furtado O. 

Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em Psicologia. São Paulo (SP): 

Cortez; 2001. p. 163-78. 

PUBLICAÇÕES DE CONFERÊNCIAS 

35 - Proceedings de conferência com título 
Luis, MAV, organizador. Os novos velhos desafios da saúde mental. 9º Encontro de 

Pesquisadores em Saúde Mental e Especialistas em Enfermagem Psiquiátrica; 27-30 

junho 2006; Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto: EERP/USP; 2008. 320 p. 

36 - Trabalho apresentado em evento e publicado em anais 
Silva EC da, Godoy S de. Tecnologias de apoio à educação a distância: perspectivas 

para a saúde. In Luis, MAV, organizador. Os novos velhos desafios da saúde mental. 9º 

Encontro de Pesquisadores em Saúde Mental e Especialistas em Enfermagem 
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Psiquiátrica; 27-30 junho 2006; Ribeirão Preto, São Paulo. Ribeirão Preto: EERP/USP; 
2008. p. 255-60. 

37 - Abstract de trabalho de evento  

Chiarenza GA, De Marchi I, Colombo L, Olgiati P, Trevisan C, Casarotto S. 

Neuropsychophysiological profile of children with developmental dyslexia [abstract]. In: 

Beuzeron-Mangina JH, Fotiou F, editors. The olympics of the brain. Abstracts de 12th 
World Congress of Psychophysiology; 2004 Sep 18-23; Thessaloniki, Greece. 

Amsterdam (Netherlands): Elsevier; 2004. p. 16. 

TESES E DISSERTAÇÕES - sugere-se que sejam citados os artigos oriundos da 

mesmas 
38 - Dissertação/tese no todo  

Arcêncio RA. A acessibilidade do doente ao tratamento de tuberculose no município de 

Ribeirão Preto [tese de doutorado]. Ribeirão Preto (SP): Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2008. 141 p. 
RELATÓRIOS 

39 - Relatórios de organizações 

Ministério da Saúde (BR). III Conferência Nacional de Saúde Mental: cuidar sim, excluir 

não - efetivando a reforma psiquiátrica com acesso, qualidade, humanização e controle 

social. Brasília (DF): Conselho Nacional de Saúde; Ministério da Saúde; 2002. 211 p. 
Relatório final. 

Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report. Cincinati (OH): National Institute 

for Occupational Safety and Health (US); fev 2001. 24 p. Report n. HETA2000-0139-

2824. 
PATENTE 

40 - Patente  

Shimo AKK, inventor; EERP assina. Sanitário portátil; Patente MV 7, 501, 105-0. 12 

junho 1995.  
JORNAIS 

41 - Matéria de jornal diário  

Gaul G. When geography influences treatment options. Washington Post (Maryland 

Ed.). 2005 Jul 24;Sect. A:12 (col. 1). 
Talamone RS. Banida dos trotes, violência cede lugar à solidariedade. USP Ribeirão 16 

fev 2009; Pesquisa: 04-05. 

LEGISLAÇÃO 

42 - Legislação  

Lei n. 8213 de 24 de julho de 1991 (BR). Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União [periódico 

na internet]. 14 ago 1991. [citado 4 jul 2008]. Disponível 

em:http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8213.htm 

43 - Código legal 
Occupational Safety and Health Act (OSHA) of 1970, 29 U.S.C. Sect. 651 (2000). 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

44 - Livro na íntegra na internet  

Berthelot M. La synthése chimica. [internet]. 10eme. ed. Paris (FR): Librairie Germer 
Baillière; 1876. [acesso em: 13 fev 2009]. Disponível 

em: http://www.obrasraras.usp.br/livro.php?obra=001874 

45 - Livro na internet com múltiplos autores 

Collins SR, Kriss JL, Davis K, Doty MM, Holmgren AL. Squeezed: why rising exposure to 

health care costs threatens the health and financial well-being of American families 
[internet]. New York: Commonwealth Fund; 2006 Sep [acesso em: 2 nov 2006]. 34 p. 

Disponível 

em: http://www.cmwf.org/usr_doc/Collins_squeezedrisinghltcarecosts_953.pdf 

46 - Capítulo de livro na internet  
National Academy of Sciences, Committee on Enhancing 

the Internet for Health Applications: Technical 

Requirements and Implementation Strategies. Networking Health: Prescriptions for the 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1991/8213.htm
http://www.obrasraras.usp.br/livro.php?obra=001874
http://www.cmwf.org/usr_doc/Collins_squeezedrisinghltcarecosts_953.pdf
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Internet [Internet]. Washington: National Academy Press; 2000. Chapter 2, Health 
applications on the internet; [Acess: 13 fev 2009]; p. 57-131. Available from: http://bo 

s.nap.edu/openbo .php?record_id=9750&p age=57 

National Academy of Sciences (US), Institute of Medicine, Board on Health Sciences 

Policy, Committee on Clinical Trial Registries. Developing a national registry of 

pharmacologic and biologic clinical trials: workshop report [internet]. Washington: 
National Academies Press (US); 2006. Chapter 5, Implementation issues; [cited 2009 

Nov 3]; p. 35-42. Available from: http://newton.nap.edu/bo 

s/030910078X/html/35.html 

47 - Livros e outros títulos individuais em CD-ROM, DVD, ou disco  
Kacmarek RM. Advanced respiratory care [CD-ROM]. Version 3.0. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins; c2000. 1 CD-ROM: sound, color, 4 3/4 in. 

48 - Livro em CD-ROM, DVD, ou disco em um proceedings de conferência 

Colon and rectal surgery [CD-ROM]. 90th Annual Clinical Congress of the American 
College of Surgeons; 10-14 out 2004; New Orleans, LA. Woodbury (CT): Cine-Med; 

c2004. 2 CD-ROMs: 4 3/4 in. 

49 - Monografia na internet  

Agency Facts. Facts 24. Agência Européia para a segurança e a saúde no Trabalho. 

2002. Violência no trabalho. [Acesso em: 27 fev 2008]. 
Disponível em: http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/24/factsheetsn24-

pt.pdf  

Moreno AMH, Souza ASS, Alvarenga G Filho, Trindade JCB, Roy LO, Brasil PEA, et al. 

Doença de Chagas. 2008. [Acesso em: 27 fev 2008]. 
Disponível em: http://www.ipec.fiocruz.br/pepes/dc/dc.html  

50 - Artigo de periódico na internet  

Lin SK, McPhee DJ, Muguet FF. Open access publishing policy and efficient editorial 

procedure. Entropy [internet]. 2006 [acesso em: 08 jan 2007];8:131-3. Disponível 
em: http://www.mdpi.org/entropy/htm/e8030131.htm 

51 - Artigo da internet com número de DOI  

Almeida AFFF, Hardy E. Vulnerabilidade de gênero para a paternidade em homens 

adolescentes. Rev Saúde Pública [internet]. 2007. [Acessado em 28 novembro 
2008];41(4):565-72. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102007000400010&lng=&nrm=iso 

52 - Artigo de periódico da internet com partícula hierárquica no nome 

Seitz AR, Nanez JE Sr, Holloway S, Tsushima Y, Watanabe T. Two cases requiring 
external reinforcement in perceptual learning. J Vis [internet]. 22 ago 2006 [acesso em: 

9 jan 2007];6(9):966-73. Disponível em: http://journalofvision.org//6/9/9/ 

53 - Artigo de periódico da internet com organização como autor 

National Osteoporosis Foundation of South Africa. Use of generic alendronate in the 
treatment of osteoporosis. S Afr Med J [internet]. 2006 Aug [acesso em: 9 jan 

2009];96(8):696-7. Disponível em: http://blues.sabinet.co.za/WebZ/Authorize?sessioni 

d=0:autho=pubmed:password=pubmed2004&/AdvancedQuery?&format=F&next=imag

es/ejour/m_samj/m_samj_v96_n8_a12.pdf 
54 - Artigo de periódico da internet com paginação em números romanos  

Meyer G, Foster N, Christrup S, Eisenberg J. Setting a research agenda for medical 

errors and patient safety. Health Serv Res [Internet]. abril 2001 [acesso em:9 jan 

2009];36(1 Pt 1):x-xx. Disponível 

em: http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?art id=1089210&blobtype=pdf 
55 - Artigo de periódico da internet com mesmo texto em dois ou mais 

idiomas  

Alonso Castillo BAA, Marziale MHP, Alonso Castillo MM, Guzmán Facundo FR, Gómez 

Meza MV. Situações estressantes de vida, uso e abuso de álcool e drogas em idosos de 
Monterrey, México = Stressful situations in life, use and abuse of alcohol and drugs by 

elderly in Monterrey, México = Situaciones de la vida estresantes, uso y abuso de 

alcohol y drogas en adultos mayores de Monterrey, México. Rev Latino-am 

http://newton.nap.edu/bos/030910078X/html/35.html
http://newton.nap.edu/bos/030910078X/html/35.html
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/24/factsheetsn24-pt.pdf
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/24/factsheetsn24-pt.pdf
http://www.ipec.fiocruz.br/pepes/dc/dc.html
http://www.mdpi.org/entropy/htm/e8030131.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000400010&lng=&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102007000400010&lng=&nrm=iso
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http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?art%20id=1089210&blobtype=pdf
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15. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issue s&pid=0104-

1169&lng=pt&nrm=iso Português, Inglês, Espanhol. 

56 - Artigo de periódico da internet com título em idioma diferente do português 

Tomson A, Andersson DE. [Low carbohydrate diet, liquorice, spinning and alcohol—life-

threatening combination]. Lakartidningen. 2008 Oct 1-7;105(40):2782-3. Swedish.  
57 - Proceedings de conferência na internet  

Basho PG, Miller SH, Parboosingh J, Horowitz SD, editors. Credentialing physician 

specialists: a world perspective [internet]. Proceedings; 08-10 jun 2000; Chicago. 

Evanston (IL): American Board of Medical Specialties, Research and Education 
Foundation; [acesso em 3 nov 2006]. 221 p. Disponível 

em: http://www.abms.org/publications.asp 

58 - Legislação na internet  

Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 (BR). Dispõe sobre os planos de benefícios da 
previdência social e dá outras providencias. 1991. [acesso em 17 fev 2009]. Disponível 

em: http://www.trt02.gov.br/Geral/tribunal2/Legis/Leis/8213_91.html 

59 - Documentos publicados na internet  

Organização Internacional do Trabalho (OIT). A eliminação do trabalho infantil: um 

objetivo ao nosso alcance. Suplemento - Brasil Relatório Global - 2006. 2006. [acesso 
em 17 fev 2009]. Disponível 

em:http://www.oitbrasil.org.br/info/download/GR_2006_Suplemento_Brasil.pdf 

60 - Verbete de dicionário na internet  

Merriam-Webster medical dictionary [internet]. Springfield (MA): Merriam-Webster 
Incorporated; c2005. Cloning; [cited 2006 Nov 16]; [about 1 screen]. Available 

from: http://www2.merriam-webster.com/cgi-bin/mwmednlm?bo =Medical&va=cloning 

61 - Tese e Dissertação na internet (sugere-se que sejam citados os artigos 

oriundos das mesmas) 
Sperandio DJ. A tecnologia computacional móvel na sistematização da assistência de 

enfermagem: avaliação de um software - protótipo [tese na internet]. Ribeirão Preto 

(SP): Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2008 

[acesso em: 13 fev 2009]. 141 p. Disponível 
em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11092008-

165036/publico/DirceleneJussaraSpe randio.pdf 

62 - Homepage na internet  

Biblioteca Virtual em Saúde [internet]. São Paulo: BIREME/HDP/OPAS/OMS; 1998 

[acesso em: 13 fev 2009]. Disponível 
em:http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt 

 

63 - Bases de dados/sistemas de recuperação na internet com autor 

individual/organização  
Vucetic N, de Bri E, Svensson O. Clinical history in lumbar disc herniation. A prospective 

study in 160 patients [internet]. São Paulo (SP): Centro Cochrane do Brasil/Escola 

Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo. [1996] - [atualizada em 29 

jan 2009; acesso em: 12 fev 2009]. Disponível 
em: http://cochrane.bvsalud.org/cochrane/ 

Ministério da Previdência Social (BR). Base de dados históricos do Anuário Estatístico da 

Previdência Social: resumo de acidentes do trabalho-2006. [internet]. [acesso em: 7 

fev 2009]. Disponível em: http://creme.dataprev.gov.br/temp/DACT01consu 

lta34002030.htm 
64 - Bases de dados na íntegra na internet  

Bases de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) [internet]. Madrid: Ministerio de Educacion 

y Ciencia. [1976] - [acesso em: 12 fev 2009]. Disponível 

em: http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html 
65 - Matéria de jornal na internet 

Russo N. Transplantes crescem 12,5% em 98. Folha de São Paulo 19 jan 1999. 

[acessado em 5 de setembro de 2008]. Disponível 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issue%20s&pid=0104-1169&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issue%20s&pid=0104-1169&lng=pt&nrm=iso
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http://www.oitbrasil.org.br/info/download/GR_2006_Suplemento_Brasil.pdf
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em:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff19019920.htm 

 Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas, Metanálises, Estudos 
observacionais em epidemiologia e Estudos qualitativos 

 

A RLAE apoia a iniciativa do ICMJE e da Rede EQUATOR destinadas ao aperfeiçoamento 
da apresentação dos resultados de pesquisa e, portanto, adota a utilização de guias 

internacionais que orientam os autores na preparação dos artigos de ensaios clínicos 

randomizados, revisões sistemáticas, metanálises, estudos observacionais em 

epidemiologia e estudos qualitativos. Os guias internacionais são compostos por 
checklists e fluxogramas publicados nas declarações internacionais CONSORT (ensaios 

clínicos randomizados), PRISMA (revisões sistemáticas e metanálises), STROBE (estudos 

observacionais em epidemiologia) e COREQ (estudos qualitativos) e seu uso na 

preparação do artigo pode aumentar o potencial de publicação e, uma vez publicado, 
aumentar a utilização da referência em pesquisas posteriores. 

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas e Metanálises 

. Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, preenchê-los e enviá-los à 

revista no momento da submissão. 
Estudos observacionais em epidemiologia e Estudos qualitativos 

. Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, não preenchê-los e nem 

enviá-los no momento da submissão. 

Links para download dos checklists e fluxogramas 

. Ensaio clínico randomizado: checklist e fluxograma CONSORT em MS Word 

. Revisões sistemáticas e metanálises: checklist e fluxograma PRISMA em MS Word 

. Estudos observacionais em epidemiologia: checklist STROBE em pdf 

. Estudos qualitativos: checklist COREQ publicado Int. Journal for Quality in Health Care 

em 2007 em formato de tabela no estudoConsolidated criteria for reporting qualitative 
research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. 

Estudos de tradução e validação de instrumentos 

Nas versões inglesa e espanhola, os estudos de tradução e validação de instrumentos 

devem preservar os itens do instrumento em português, idioma em que o estudo foi 
realizado.  

Documentos para submissão 

Title page 

Envio obrigatório para todos os artigos. Fazer o download do modelo no site revista; 

preenchê-lo cuidadosamente; enviá-lo durante a submissão. 
Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais 

Envio obrigatório para todos os artigos. Fazer o download do modelo no site da revista; 

digitar o título do artigo e o nome dos autores; imprimi-lo; assiná-lo (todos os autores); 

escaneá-lo em formato pdf; enviá-lo durante a submissão. 
Comprovante de pagamento da taxa de submissão 

Envio obrigatório para todos os artigos com exceção dos artigos internacionais (a 

cobrança da taxa de submissão está temporariamente suspensa para os artigos 

internacionais devido à limitações nas transações bancárias). 
Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Envio obrigatório para os estudos que envolveram sujeitos humanos direta ou 

indiretamente. Escaneá-la em formato pdf; enviá-la durante a submissão. 

Checklist e fluxograma CONSORT 
Envio obrigatório para os ensaios clínicos randomizados. Fazer o download dos dois 

documentos nos links disponíveis no site da revista; utilizá-los na preparação do artigo, 

preenchê-los; enviá-los durante a submissão. 

Checklist e fluxograma PRISMA 

Envio obrigatório para as revisões sistemáticas e metanálises. Fazer o download dos 
dois documentos nos links disponíveis no site da revista; utilizá-los na preparação do 

artigo, preenchê-los; enviá-los durante a submissão. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff19019920.htm
http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=2964
http://www.consort-statement.org/index.aspx?o=2966
http://prisma-statement.org/2.1.1%20-%20PRISMA%202009%20Checklist.doc
http://prisma-statement.org/2.1.3%20-%20PRISMA%202009%20Flow%20Diagram.doc
http://strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349/T1.expansion.html
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ANEXO 5 – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO DE REVISÃO 

SISTEMÁTIVA À ONLINE BRAZILIAN JOURNAL OF NURSING 
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ANEXO 6 – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO ORIGINAL À 

REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM 
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ANEXO 7 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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