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CONSULTORIA DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA EM HOSPITAL GERAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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A consultoria em enfermagem psiquiátrica configura-se como mais uma possibilidade de 
contribuição do Serviço de Enfermagem Psiquiátrica ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA). Ela visa qualificar o atendimento à pacientes psiquiátricos internados nessa instituição em 
unidades não psiquiátricas. A consultoria médica, já sistematizada na instituição, permite que 
algumas dessas situações tenham suporte no que se refere ao atendimento médico, mas 
percebemos a limitação dessa prática no momento em que o cuidado direto contínuo desses 
pacientes fica a cargo da equipe de enfermagem que precisa ser instrumentalizada e apoiada no 
que se refere ao manejo desse paciente e sua família. Essa necessidade de atendimento tem 
surgido de duas formas: pacientes com transtorno psiquiátrico crônico que internam no HCPA 
para tratamento de outras situações não psiquiátricas, mas que, frente ao stress de uma 
internação e do adoecimento, podem agudizar alguns sintomas psiquiátricos, necessitando de um 
cuidado e intervenção mais integral. Uma segunda situação refere-se a pacientes que internam na 
instituição e que, secundariamente a doenças clínicas, desenvolvem doenças ou sintomas 
psiquiátricos. Apoiar e instrumentalizar os demais serviços de enfermagem no cuidado integral de 
pacientes com transtornos ou sintomas psiquiátricos internados em unidades não psiquiátricas, 
diminuir a ansiedade da equipe de enfermagem, paciente e família, qualificar o cuidado aos 
pacientes internados na instituição e possibilitar a permanência de pacientes com doença ou 
sintomas psiquiátricos em unidades não psiquiátricas. Após solicitação pelo sistema, o enfermeiro 
consultor vai até a unidade e avalia o paciente. Em seguida  orienta sobre manejos e riscos 
sugerindo à equipe de enfermagem cuidados e manejo com a família, conforme a realidade de 
cada unidade. Posteriormente é feito um acompanhamento e supervisão da equipe em relação às 
orientações dadas, além da avalição das respostas do paciente ao cuidado prescrito, 
redirecionando o mesmo sempre que necessário. A consultoria contribui para a qualificação do 
atendimento prestado a pacientes clínicos com transtornos psiquiátricos no HCPA, propicia 
suporte para as equipes de enfermagem no manejo e atendimento e capacita as equipes de 
enfermagem no atendimento e cuidados aos pacientes da instituição. Palavra-chave: Enfermagem 
Psiquiátrica; Saúde Mental; Consultores. 
 




