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1 NTRODUCÁO 
0 conceito de doente mental 

modifica-se e a assistência psiquiátrica 
transforma-se conforme o momento his- 
tórico e cultura das diferentes sociedades. 

Atualmente focalizam-se nao 
apenas os aspectos curativos, mas tam- 
bém os aspectos de preven@o à doenca 
com ênfase na integra@0 do paciente no 
contexto social da comunidade, o que 
tem favorecido a prolifera@0 da assistên- 
cia psiquiátrica extra-hospitalar (1). A 
ama1 política nacional de saúde mental co- 
loca ênfase no tratamento ambulatoria1 
acompanhado de restri@o da interna@0 
do doente mental aos casos de urgencia e 
aos encaminhados pela rede básica. 0 
atendimento ambulatoria1 passa a ser 
prioritário (2), e recomendarn-se serviSos 
especiais para os egressos (3). 

0 interesse em investigar a 
popula$%o egressa do hospital psiquiá- 
trico surgiu, inicialmente, ao se constatar 
a freqiiência com que os pacientes re- 
tornam 2s institu@es psiquiátricas e a 
inefkácia da maioria dos tratamentos 
oferecidos (urna vez interrompidos com a 
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alta hospitalar), além da convigão de 
que algo poderia e deveria ser feito para 
eliminar ou diminuir as readmissões ou, 
pelo menos, diminuir o período de per- 
manência do doente no hospital. 0 in- 
teresse por este estudo nasceu ainda da 
consciencia da a@o negativa da per- 
manência pro tempere do paciente no 
ambiente hospitalar com conseqüente re- 
forco de sintomas e o nocivo desenvolvi- 
mento do hospitalismo2 _ Finalmente a já 
táo comprovada importancia do contato 
do doente com sua familia e com a so- 
ciedade evitando a ruptura dos vínculos 
afetivos familiares, garantindo-lhe a pro- 
priedade de seus papeis e status, contri- 
buindo para sua efetiva recupera@o. 

0 desejo em pesquisar neste 
campo tornou-se urna realidade com a 
participa@0 de urna das autoras em um 
programa de assistência ambulatorial, 
dirigido à populacáo de egressos, desen- 
volvido através da modalidade de se- 
guimento de enfermagem3. 0 referido 

* A situa@o do hospicalismo pode levar o indivíduo a 
problemas psicológicos sérios, devido a seu afastamento 
prolongado do ambiente familiar e social, acarretando 
atitudes de conformismo, de apatia e de indiferenca 
com resistências à obtencáo de alta. 

3 0 seguimento de enfermagem é aqui entendido como 
o acompanhamento sistemático dos indivíduos, reali- 
zado por um enfermeiro sob o enfoque preventivo. 
Realiza-se através da agão interpessoal, na qual se esta- 
belece urna relacão de ajuda, segundo urna metodolo- 
gia própria - o processo de enfermagem. 



programa vem sendo desenvolvido desde 
1978, estando estruturado nos moldes de 
assistência multiprofissional de atendi- 
mento pós-alta para pacientes em regime 
de semi-internasso, no hospital-dia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Riberáo Preto. 
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Caplan (4) aponta como 0 
principal defeito do atendimento 2 saúde 
mental nos Estados Unidos da América o 
fato de os pacientes que recebem alta de 
um hospital psiquiátrico, deixarem de 
ser objeto de preocupa@0 administrativa 
para seu pessoal. A maioria dos ex-pa- 
cientes acaba sendo esquecida pelos assis- 
tentes psiquiátricos que eram responsá- 
veis pelo seu tratamento e pelo início de 
sua reabilitasáo. Ele sugere servisos efi- 
cazes de acompanhamento, os quais de- 
vem garantir a completa cobertura da 
popula@ de pacientes que receberam 
alta, e a realiza@0 de avaliafóes periódi- 
cas de cada caso, para verificar se o pa- 
ciente continua progredindo até os limi- 
tes de seu potencial. 

Mereness e Karnosh (S) salien- 
tam que as pessoas que tiveram difi- 
culdades emocionais, a ponto de serem 
levadas a urna interna@0 psiquiátrica, 
necessitam apoio e ajuda, em especial 
durante as primeiras semanas depois de 
sua saída do hospital. 

Após a alta o paciente ainda 
se encontra inseguro, com medo de no- 
vas recaídas, com dificuldade de se adap- 
tar às suas limitasões e a corresponder às 
expectativas em relafão à sua pessoa. A 
reintegra@0 do paciente náo se consegue 
apenas com tratamento efetivo e urna 
breve entrevista com a família. Este con- 
tato breve é insuficiente em face da mis- 
são que a família tem a cumprir, quase 

sempre bem mais difícil que o trata- 
mento psiquiátrico precedente já que 
este é realizado em ambiente social artifi- 
cial e/ou em isolamento. 

0 regresso do paciente à so- 
ciedade e principalmente à família, após 
interna@0 integral ou semi-internayão, 
torna-se táo difícil quanto foi a hospitali- 
tacão, porque ambos, paciente e família, 
enfrentar20 urna fase crítica no período 
de pós-alta, pois terão de adaptar-se a 
urna nova experiência. Tanto a família, 
provocada pela modificaSáo de compor- 
tamento do doente, poderá lembrar-se 
de fatos desagradáveis, como o paciente 
poderá recordar-se de situasees sociais e 
familiares que o levaram a adoecer. Daí 
Carmo (6) afirmar que ao receber a alta 
hospitalar, freqüentemente o paciente 
não está apto a transpor as barreiras do 
pós-alta. 

Estudos especialmente conce- 
bidos para levantar informa@es sobre as 
atitudes das pessoas diante de ex-pacien- 
tes, constataram que a desconfiansa, dis- 
tanciamento social e sentimentos desfavo- 
ráveis eram amplamento manifestos (7). 

2 

Várias pesquisas (8-11) mos- 
8 

traram ser comum a exibi@o de atitudes 2 

desfavoráveis em relasáo às pessoas que 3 

sofrem de doensa mental sendo elas con- 8 
sideradas socialmente incompetentes, 
imprevisíveis ou indesejáveis. Quanto 2 8 

família de ex-pacientes, estudos demons- e 
tram que nem todas as famílias aceitam o 6 
ônus de conviver com paciente men- 2 

talmente enfermo. 5 
Urna interessante pesquisa 2 

efetuada na Grécia (l2), revelou a re- . 
jei@o dos pacientes psiquiátricos por û 
parte de seus familiares demonstrando 
que, mesmo nas comunidades coesas e 
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estreitamente ligadas, a rejeigáo pode ser ‘S 
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a prática aceita. Esse estudo ocupou-se 
das atitudes, numa sociedade tradicio- 
nal, dos parentes de pacientes psiquiátri- 
cos hospitalizados em que os lasos emo- 
cionais interfamiliares e as obrigafões 
morais eram fortes e que, em outras cir- 
cunstâncias, manteriam os membros das 
famílias unidos por toda a vida. A expec- 
tativa dos pesquisadores era que, em tal 
sociedade, as famílias aceitassem e rece- 
bessem bem os pacientes ao retornarem 
do hospital. No entanto, o resultado da 
pesquisa mostrou um quadro diferente: 
na maioria dos casos (88%), os parentes 
responsáveis disseram que queriam que o 
paciente permanecesse no hospital. As 
razões expressas foram: temor de que a 
vida do paciente em casa viesse a consti- 
tuir um ônus insuportável; de que provo- 
casse conflitos familiares, perturbasse os 
vitinhos e acarretasse problemas finan- 
ceiros. Os parentes de quase metade dos 
pacientes esperavam que eles permane- 
cessem para sempre no hospital e recu- 
saram-se a recebe-los em casa; outros se 
dispunham a aceitar em casa os pacientes 
capazes de cuidar de si próprios, os ca- 
pazes de trabalhar e os não agressivos (7). 

Com a mudanca progressiva 
da política hospitalar no sentido de urna 
libera@0 precoce dos pacientes e do aten- 
dimento domiciliar, é de fundamental 
importância preparar tanto 0 paciente 

% como o familiar para recebe-lo. A inter- 

2 nasao, assim como a alta, não devem ser 

$ 
urna simples delegas20 de fun@o da 

c, 
familia para a institui@o e vice-versa. 

‘y Varios autores (4, S, 12) sa- 
E 
B 

lientam a importância da contribu@o 

2 
das enfermeiras de saúde pública, espe- 

-3 cialmente as enfermeiras-visitadoras, na 

8 

ts 

supervisáo e controle de pacientes que re- 
ceberam alta de hospitais psiquiátricos, 

;s 
citando que tais profissionais intervêm 

m 

cada vez mais na reabilitacáo desses pa- 
cientes, principalmente a partir do ad- 
vento dos tranquilizantes e da utiliza@o 
das altas precoces4. 

D INAMICA 
DE FUNCIONAMENTO 
DO SERVIGO 

0 ambulatório de pós-alta, 
no qual se desenvolve a experiência rela- 
tada, oferece assistência aos pacientes psi- 
quiátricos egressos de hospital-dia através 
de seguimento, imediatamente após a 
alta do tratan-rento em regime de semi- 
internasáo. 

Rotineiramente, no processo 
de alta do hospital-dia, o paciente recebe 
orienta@0 quanto ao seguimento de pós- 
alta que realizará no ambulatório. Este 
pode ser caracterizado como urna ex- 
tensáo do programa desenvolvido pelo 
hospital. Essa modalidade de atendi- 
mento surgiu da necessidade sentida pela 
equipe de acompanhar os pacientes nos 
primeiros tres meses de pós-alta, que re- 
presentam o período mais crítico quanto 
2 reagudizayão (13). No ambulatório de 
pós-alta pode-se acompanhar a evolufão 
do paciente, surpreender precocemente o 
processo de recaída e, se necessário, inter- 
venir prontamente para evitar a reinter- 
na@o _ 

0 ambulatório de pós-alta 
funciona durante urna tarde por semana 
e os atendimentos sáo realizados numa 
sala de reunióes e em três consultórios do 
hospital-dia. 

No atendimento estão envolvi- 
dos os profissionais (enfermeiro, assistente 
social, recreacionista e terapeuta-ocupa- 

’ A alta precoce é um recurso terapêutico pelo qual o pa- 
ciente é beneficiado com o desligamento progressivo, 
sob supervisáo de um profissional de saúde ou sob con- 
trole da institui@o. 640 



cional), médicos residentes, psicólogos e 
enfermeiros estagiários, além de urna das 
autoras do presente trabalho que foi en- 
fermeira do referido hospital e atualmente 
continua ligada ao seguimento de egres- 
sos, como pós-graduanda. A equipe tra- 
balha com urna proposta interdisciplinar, 
objetivando urna abordagem biopsicos- 
social. Cada elemento responsabiliza-se 
pelo seguimento de determinados pa- 
cientes, num processo de integra@0 que 
pressupõe a colabora@o dos demais pro- 
fissionais; todos sob supervisão do médi- 
co-docente responsável pelo serviso. 

Outra característica desse am- 
bulatório é a de não restringir o atendi- 
mento apenas ao nivel bipessoal pa- 
ciente-terapeuta, valorizando também o 
ambiente como fator terapêutico. Ao 
comparecer aos retornos periódicos o pa- 
ciente tem oportunidade de interagir 
com toda a equipe com a qual se relacio- 
nou durante a semi-interna@0 e também 
com os demais pacientes e familiares pre- 
sentes. Essa interagão ocorre informal- 
mente ou através das atividades recreati- 
vas e sociais programadas para aquele 
dia. Desta forma sáo criadas condi@es de 
socializaSão para o paciente, estimulando 
vínculos e relacóes interpessoais. 

0 programa geral de atendi- 
mento pós-alta dá-se através de: ativi- 
dades recreativas e sociais programadas; 
entrevistas individuais e terapêutica me- 
dicamentosa, quando necessário. Esta 
última sempre sob responsabilidade 
médica, ou seja, quando o paciente é 
acompanhado por um profissional não 
médico e faz uso de medicagão, esta tera- 
pêutica é prescrita e supervisionada pelo 
médico residente ou pelo médico-do- 
cente. 

A entrevista individual é uti- 
lizada por todos os profissionais, para o 
estabelecimento do relacionamento de 
ajuda, no qual a ênfase incide sobre o 
processo de crescimento do cliente (14). 

0 processo de interafão terapeuta-pa- 
ciente que se estabelece no decorrer das 
entrevistas individuais difere entre os 
profissionais que as realizam, de acorde 
com as especificidades de cada campo 
profissional. Desta forma, os médicos-re- 
sidentes e os psicólogos-estagiários, utili- 
zam técnicas psicoterápicas, principal- 
mente na modalidade de psicoterapia 
breve, e os demais profissionais (enfer- 
meiro, assistente social, terapeuta ocupa- 
cional, recreacionista) objetivam o esta- 
belecimento da relacão de ajuda com 
enfoque principal na reabilitasão do pa- 
ciente egresso. As asóes desenvolvidas 
pela enfermeira na reabilitagão visam 
ajudar o paciente a lidar com a realidade, 
compreender a dinâmica de suas inte- 
rasóes, reconhecer e admitir suas habili- 
dades, capacidades e potencialidades, 
bem como enfrentar, aceitar e conviver 
com suas limitacões; contribuir para que s 
0 paciente volte a se inserir na família e 
na sociedade, atuando junto aos fami- : 
liares e mantendo contato com a rede so- 

Jx 
& 

cial da qual faz parte: emprego, asso- 6 
ciacões de bairro, institui@es sociais e 
religiosas. A enfermeira atua de modo a 8 

favorecer o desenvolvimento dos aspectos e 
sadios da personalidade, reforsando-os 

~ 

de modo a fortalecê-los sem pretensão de 2 
enveredar por vias de processos psicotera- 5 

pêuticos, senáo de conduzir-se terapeuti- 
u 
2 

camente dentro dos limites da especifki- 
dade e peculiaridade de suas legais 
atribuigóes. A reabilitasão não é trabalho 
específico dos profksionais de enferma- L 

p1 
gem nem a última etapa do tratamento, ‘2 
e sim urna parte da terapêutica que inclui 
os esforsos cooperativos de vários profis- 

-9 
$: 

sionais (15). 
Quando o paciente recebe 

orienta@0 sobre o seguimento que reali- 641 



zará no ambulatório de pós-alta, ambos 
(equipe e paciente) discutem qual o pro- 
fissional mais indicado para assumir o 
acompanhamento, considerando-se os 
aspectos prioritários a serem trabalhados 
neste período e os vínculos do paciente 
com os diferentes elementos da equipe. 
Os pacientes, para os quais caracterizou- 
se a necessidade de um trabalho centrado 
na reabilitasáo social através de entrevis- 
tas individuais, serão encorajados a re- 
forsar e ampliar seus contatos sociais, a 
reassumir sua antiga atividade profis- 
sional ou a encontrar urna nova atividade 
mais adequada a seus atuais interesses e 
aptidóes e estimulados quanto ao auto- 
cuidado objetivando-se o maior nível de 
independencia e aproveitamento de suas 
potencialidades. 

Conforme 0 exposto no item 
“dinâmica de funcionamento do ser- 
viso”, os egressos da semi-interna@0 sao 
acompanhados no ambulatório durante 
os primeiros três meses de pós-alta depois 
do que é feita urna avaliacão de seu pro- 
gresso. Conforme o resultado o paciente 
recebe alta ou estabelece-se um novo 
período de tres meses de seguimento, e 
assim sucessivamente, até que esteja em 
condi$es de se desligar do referido ser- 
viso. 

M ODAIXDADE * 
$ DE ASSIS’I%NCIA 
L 
õ OFERECIDA 
--4 
8 

PELO ENFERMEIRO 

8 a, 
Conforme já constatado (16), 

.h vários sao os servisos prestados pelo en- 

8 fermeiro psiquiátrico em ambulatório, 

. $ 
sendo os mais freqüentes: triagem, enca- 

B 
minhamentos, orienta@es pós-consulta 

p9 médica, seguimenro de enfermagem, 
orienta@0 de enfermagem, seguimento 
após a alta médica, orienta@0 ao pa- 

642 ciente e familiares sobre outros proble- 

mas de saúde, reunióes para discussáo de 
casos, entrevistas, visitas domiciliares e 
observa@0 do paciente. Suas atividades 
podem ser agrupadas em quatro itens: 
atividade de assistência direta ao paciente; 
relacionamento interpessoal terapêutico; 
cria@o e manuten@0 de ambiente tera- 
pêutico e atividade administrativa (17), 
além da assistência de enfermagem pres- 
tada aos familiares. 

No presente trabalho faz-se 
referencia especificamente ao seguimen- 
to de enfermagem como urna modali- 
dade de atendimento na qual se observa 
que as asóes do enfermeiro psiquiátrico 
englobam todas as atividades acima cita- 
das (18). 

Será principalmente na en- 
trevista individual que o enfermeiro esta- 
belecerá junto ao paciente, o relaciona- 
mento interpessoal de ajuda, o qual 
constitui o núcleo básico da principal 
fun@o do enfermeiro, ou seja, ser tera- 
pêutico (19). A técnica utilizada é o rela- 
cionamento um a um,5 que constitui 
urna meta a ser alcansada e é o resultado 
final de urna série de interasóes planeja- 
das entre dois seres humanos: a enfer- 
meira e o paciente; e também urna série 
de experiências para os participantes, 
durante as quais ambos desenvolvern 
urna capacidade crescente para estabele- 
cer relagóes interpessoais (20) _ 

5 0 termo relacionameneo um a um é utilizado como si- 
nônimo de relacionamento interpessoal de ajuda. 



E STUDO 
DE CASO 

Metodologicamente, o estudo 
de caso será apresentado seguindo-se os 
passos do processo de enfermagem. Os 
componentes seqüenciais deste processo, 
que na prática se sobrepóem, sáo: obser- 
va@0 , levantamento de hipóteses, to- 
mada de decisão, a@o e avalia@o (21). 

Observagão 

0 estudo de caso versará sobre 
o seguimento de enfermagem realizado 
com a paciente V.L.C., de 19 anos, sol- 
teira, cor parda, religiáo protestante 
(crente), natural de São Paulo e escolari- 
dade limitada ao primeiro ano primario. 
Realizou tratan-rento em regime de semi- 
interna@0 durante um período de dois 
meses ao término do qual foi encaminha- 
da ao ambulatório de pós-alta. Inicial- 
mente teve duas entrevistas com o médico- 
residente que a havia acompanhado 
durante a hospitalita@o parcial e poste- 
riormente encaminhada à enfermeira. A 
própria paciente sugeriu a continua@0 
do seguimento ambulatoria1 com a en- 
fermeira, com a qual já estabelecera um 
vínculo significativo por ocasiáo de sua 
permanência no hospital-dia. Foi indi- 
cada para semi-interna@0 por apresentar 
há quatro anos alteracóes do comporta- 
mento, ou seja: tristeza, irritagáo, choro 
freqüente, desinteresse geral, desleixo 
quanto à higiene pessoal e alimenta@o, 
com emagrecimento e episódios de agres- 
sividade em rela@o aos familiares. No 
início do seguimento de enfermagem, a 
paciente apresentou melhora no que se 
refere à sintomatologia acima citada, 
com desaparecimento dos episódios de 
agressividade. Nas entrevistas iniciais 
realizadas pela enfermeira, apresentava- 
se aparentemente ansiosa e tensa; com 
dificuldade na comunica@o verbal, fa- 

lando apenas quando solicitada; face ex- 
pressiva, parecendo querer comunicar 
algo porém sem conseguir fa&10 ver- 
balmente. A paciente permanecia sen- 
tada na mesma posi@o, cabisbaixa, 
usando vestimentas de cores escuras ou 
neutras, sem adornos, cabelos sempre 
presos. Aparentemente com dificuldade 
de expressar sentimentos e afeto e com- 
pleta desinforma@o quanto a questóes 
sobre sexo, mostrando interesse na orien- 
ta@o sexual, porém com reduzida capa- 
cidade de compreender as explica@es 
fornecidas. A maior parte do tempo pas- 
sava em casa, ocupando-se com afazeres 
domésticos; permanecendo isolada, sem 
amigos e com vida social restrita, men- 
cionando freqüentes atritos com fami- 
liares. Os pais da paciente sao idosos (a 
máe com 60 anos e 0 pai com SO), vivem 
separados e têm dificuldade de se rela- 
cionar. A paciente vive com a máe, a avó 
materna (82 anos) e dois irmãos adotivos, 
ambos com dois anos de idade. 

Levantamento de hipóteses 

Com base em observasóes de- 
talhadas e contínuas feitas no transcorrer 
do seguimento de enfermagem, várias 
hipóteses foram levantadas como possí- 
veis causas para o comportamento da pa- 
ciente, tais como: dificuldade no rela- 
cionamento social - vida social restrita; 
dificuldade de aprendizado; dificuldade 
na comunicacáo verbal; estrutura fami- 
liar irregular; ambiente familiar hostil; 
difkuldade no relacionamento com a 
máe; dependência mútua mãe-filha; di- 
ficuldade em identificar, demonstrar e 
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expressar sentimentos e afeto, e crise de 
adolescencia, agravada por problemas de 
adaptacao. 

Tomada de decisão (ou elabora@0 
do plano assistencial) 

Quanto a esse componente a 
decisáo tomada foi a de preparar um 
plano assistencial dando destaque a esti- 
mular a participa@0 da paciente, citando 
a importância de sua colaboracáo no se- 
guimento de enfermagem; oferecer apoio 
emocional - tornar-se urna pessoa signi- 
ficativa para a paciente; esclarecer dúvi- 
das levantadas; dar orienta@0 sexual de 
acorde com interesse e necessidade da 
paciente; estimular comunica$o verbal, 
sugerindo temas tais como: relaciona- 
mento com adolescentes de sua idade e 
outros; estimular verbalmente os pro- 
gressos da paciente refoqando os aspec- 
tos sadios de sua personalidade; estimu- 
lar procura de emprego (trabalhar em 
colaboracáo com a assistente social); esti- 
mular a amplia@0 de sua rede social (in- 
terrela@es, principalmente com adoles- 
centes de sua idade e atividades sociais); 
encaminhar a paciente para o Grupo de 
Terapia Ocupacional e acompanhar seu 
desenvolvimento neste setor; estimular a 
paciente a se tornar independente em re- 
lagáo ao seguimento de enfermagem; 
prepará-la para sua alta: trabalhar para o 
seu desligamento precoce mostrando a 
rela@ com outras experiências e sepa- 
rasóes vivenciadas; assegurar à paciente a 
possibilidade de procurar ajuda junto à 
equipe do ambulatório, quando necessá- 
rio; estimular a máe da paciente a partici- 
par das reunióes de família,” no hospital- 
dia; e ter entrevista individual com a 
máe, com consentimento da paciente, 

para estabelecer um compromisso da 
máe no processo de tratamento da filha. 

Avaliagão 

Ao receber alta do seguimen- 
to de enfermagem, a paciente apresen- 
tava-se aparentemente tranqüila e mais 
descontraída no que se refere à aparência 
pessoal e musculatura corporal-postura e 
locomo@o. ComunicaSão verbal espon- 
tânea com a enfermeira e demais ele- 
mentos da equipe e pacientes. Vida social 
mais ativa, participando no “Club de ex- 
pacientes”, fazendo passeios e viagens 
com amigos e familiares. Verbalizando a 
necessidade sentida de náo permanecer 
isolada, de relacionar-se com pessoas de 
sua idade e de ter um trabalho produtivo, 
além dos afazeres domésticos. Aproxima- 
damente duas semanas antes de alta am- 
bulatorial, recebeu alta do grupo de pa- 
cientes egressos em terapia ocupacional, 
sendo orientada a procurar curso de pin- 
tura em tecido no SESC (Serviso Social do 
Comércio) ou no SENAI (Servico Nacional 
de Aprendizado Industrial). 

Durante o seguimento de en- 
fermagem realizaram-se 13 atendimen- 
tos. Dois meses após a alta, a paciente, 
espontaneamente, procurou a enfer- 
meira pedindo para conversar. Apresen- 
tava-se ansiosa, chorando, com sinais de 
recaída. Depois de um novo contrato 
com a paciente e objetivando a resolu@o 
das dificuldades apresentadas a nível am- 
bulatorial, reiniciou-se o seguimento de 
enfermagem evitando-se, desta forma, 
nova semi-internagáo. Com 0 mesmo en- 
foque anterior realizaram-se mais 13 
atendimentos resultando na remissão dos 
sinais de reagudizasáo progressiva e 
adapta@0 ao ambiente familiar e social. 
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FINAIS 

realizado, 

C ONSJDERA@ES 

Conclui-se, através do estudo 
que no período imediata- 

mente após a internas20 psiquiátrica, 0 
paciente egresso continua necessitando 
de apoio e ajuda por parte dos profis- 
sionais de saúde. Portanto, o tratamento 
nao deve terminar com a alta hospitalar, 
havendo necessidade em se dar conti- 
nuidade ao mesmo através do seguimen- 
to pós-alta. 

Constata-se a importância do 
trabalho pós-alta realizar-se sob o enfo- 
que multiprofissional urna vez que a ên- 
fase está na reabilitacão social. 

0 estudo de caso mostra-nos 
a contribuicáo que o enfermeiro pode 
dar num trabalho desta natureza através 
do seguimento de enfermagem, funda- 
mentado na técnica do relacionan-rento 
interpessoal de ajuda. Essa modalidade 
de atendimento ambulatoria1 caracte- 
riza-se por tres objetivos fundamentais 
quais sejam: 

0 Oferecer suporte para que 0 
paciente se reintegre no ambiente fami- 
liar, social e de trabalho; 

q surpreender precocemente 
os sintomas de recaída, evitando o pro- 
cesso de reagudizacão; 

0 intensificar o atendimento 
a nível ambulatoria1 para evitar, tanto 
quanto possível, as reinternasóes. 

RE SUMO 

As autoras ressaltam, no pre- 
sente trabalho, a importância da assistên- 
cia a nível ambulatorial, dirigida a pa- 
cientes psiquiátricos egressos do hospital, 
considerando a necessidades de atendi- 
mento no período imediatamente após a 
alta hospitalar. Apresentam breve revisáo 

bibliográfica do tema, seguida de descri- 
SSO da dinâmica de funcionamento de 
um serviso desta natureza. No serviso de 
atendimento pós-alta descrito, o qual 
tem caráter multiprofissional, destacam a 
atuagáo do enfermeiro e a colabora@0 
que este profissional oferece para a reabi- 
lita@0 do paciente egresso. 

Apresentam um estudo de 
caso, focalizando a modalidade de assis- 
tência denominada seguimento de enfer- 
magem. A partir desta atuasáo consta- 
tam que a contribui@o do enfermeiro 
dá-se com três objetivos fundamentais, 
ou seja: 1) oferecer suporte para que 0 
paciente se reintegre no ambiente fami- 
liar, social e de trabalho; 2) surpreender 
precocemente os sintomas de recaída, 
evitando o processo de reagudizagáo; 3) 
intensificar o atendimento a nível ambu- 
latorial para evitar, tanto quanto possí- 
vel, as reinternagóes. 0 
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ST 
c, y RE SUMEN guida de la descripción dinámica del fun- 

8 
cionamiento de un servicio de esta natura- 

8 ATENCION POSTERIOR leza. En el servicio descrito, que tiene carácter 
a, 
.:: AL ALTA HOSPITALARIA multiprofesional, se destacan la actuación de 

3 A CARGO DE ENFERMERAS las enfermeras y la colaboración que ofrece 
0, 
3 

este profesional para la rehabilitación del pa- 

Las autoras destacan la importan- ciente egresado. 
G 
G 

cia de la atención ambulatoria dirigida a pa- Presentan un estudio de caso y 

tientes psiquiátricos egresados del hospital en concentran su atención sobre la modalidad 

el período inmediato posterior al alta. Se hace 
646 una breve revisión bibliográfica del tema, se- 



de atención denominada seguimiento por 
enfermeras. A partir de allí, constatan que la 
contribución de la enfermera se da con tres 
objetivos fundamentales: 1) ofrecer apoyo 
para que el paciente se reintegre al ambiente 
familiar, social y de trabajo; 2) detectar pre- 
cozmente los síntomas de recaída, evitando el 
proceso de reaguditación, 3) intensificar la 
atención a nivel ambulatorio para evitar, en 
lo posible, las reinternaciones. 

S UMMARY 

POST-DISCHARGE 
MON-I’I’ORING OF PATIENTS 

The authors stress the impor- 
tance of ambulatory care for psychiatric pa- 
tients discharged from hospitals, with refer- 
ence to care needs in the immediate 
post-discharge period. They present a brief 
review of the bibliography on the subject fol- 
lowed by a description of the operation of a 
service of this kind. In the post-discharge care 
described, which is of a multiprofessional na- 
ture, they underscore the work of the nurse 
and this professional’s contribution to reha- 
bilitation of the discharged patient. 

They present a case study fo- 
cusing on the type of care called patient 
monitoring. In this service they note that the 
nurse’s contribution has three main pur- 
poses: 1) to provide support to the patient in 
rejoining his family, social and working envi- 
ronment, 2) to detect quickly symptoms of 
relapse and avoid reversion to a severe condi- 
tion, and 3) to intensify ambulatory care in 
order to avoid rehospitalization as much as 
possible. 

IL /SUMÉ 

ACTION DES ENFIRMIhES 
DANS LES SOINS 
POST-HOSPITALIERS 

Les auteurs soulignent dans le 
présent ouvrage l’importance des soins en 
consultation externe pour les patients psy- 
chiatriques, en considérant les besoins de 
soins pendant la période suivant immédiate- 
ment le séjour à l’hôpital. On a fait une breve 
revue bibliographique sur la question, suivie 
d’une description de la dynamique du fonc- 
tionnement d’un service de cette nature. 
Dans le service de soins post-hospitaliers dé- 
crit, qui revêt un caractère multiprofession- 
nel, elles soulignent I’action de l’infirmière 
et la collaboration que ce professionnel offre 
pour le rétablissement du patient. 

Elles présentent une étude de cas 
et concentrent leur attention sur la forme 
d’assistance dénommée suivi des patients par 
des enfirmières. A partir de la, elles consta- 
tent que la contribution de I’infirmiCre ré- 
pond à trois objectifs fondamentaux, a sa- 
voir: 1) offrir un soutien pour que le patient 2 
se réinsère dans le milieu familial, social et B 
professionnel; 2) déceler tres tôt les symptô- 
mes de rechute en évitant le processus d’ag- 

$ 

gravation; 3) intensifier les soins en consulta- 3 

tion externe pour éviter dans la mesure du $ 
possible les réinternements. 
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