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QUEM VAI PASSAR NO 
CONCURSO?

Estudo de caso: 

Não fugir do tema proposto; construir o texto de
forma articulada; utilizar o espaço oferecido (máx. 30
linhas); letra legível e compreensível; gramática
correta.
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• Ações e programas do SUS
• Assistência de enfermagem em saúde mental.
• Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras

Drogas; Normativas nacionais vigentes;
• Assistência de enfermagem a pessoa com transtorno

mental moderado e grave
• Protocolos Municipais de Enfermagem

Tópicos específicos de SM:

Reforma psiquiátrica
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1. O Ministério da Saúde definiu, como uma das estratégias
da atenção psiquiátrica, a remuneração pelo SUS de
procedimentos como a assistência em hospital-dia, em
núcleos e centros de atenção psicossocial, as oficinas
terapêuticas, entre outros. Essa estratégia reflete o
movimento da reforma psiquiátrica, que propõe a
reorientação do modelo assistencial, tendo como uma de
suas diretrizes a:

(A) desinstitucionalização dos doentes.
(B) internação em hospitais gerais.
(C) medicalização preventiva.
(D) desobrigação do Estado.
(E) retomada da abordagem hospitalocêntrica.
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No Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde
Mental fundamentam-se em princípios do Sistema
Único de Saúde e orientam:

(A) a participação da comunidade em campanhas que esclareçam o público da dificuldade de
estabelecer o diagnóstico de transtorno mental e da eficácia do tratamento. Essas campanhas
visam impedir a discriminação da pessoa com transtorno mental.
(B) o estabelecimento de condições que assegurem o acesso igualitário às ações e aos serviços
de promoção, assistência e reabilitação, sem excluir do Estado, dos profissionais de saúde, das
famílias, das empresas e da sociedade, o dever da assistência.
(C) a descentralização da assistência aos pacientes com transtorno mental, visando à redução
expressiva de gastos pelo Estado, para que as ações de saúde mental e de reabilitação sejam
mais eficientes.
(D) o acesso diferenciado à assistência aos pacientes que são retirados dos hospitais e
assistidos em ambulatórios, sem considerá-los portadores de transtorno mental grave,
acolhendo-os e incluindo-os no convívio social.
(E) o desenvolvimento de ações predominantemente intra-hospitalares que visam tratar os
danos do transtorno mental por meio de programas de humanização.
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(A) a participação da comunidade em campanhas que esclareçam o público
da dificuldade de estabelecer o diagnóstico de transtorno mental e da
eficácia do tratamento. Essas campanhas visam impedir a discriminação da
pessoa com transtorno mental.

(B) o estabelecimento de condições que assegurem o acesso igualitário às
ações e aos serviços de promoção, assistência e reabilitação, sem excluir do
Estado, dos profissionais de saúde, das famílias, das empresas e da
sociedade, o dever da assistência.

(C) a descentralização da assistência aos pacientes com transtorno mental,
visando à redução expressiva de gastos pelo Estado, para que as ações de
saúde mental e de reabilitação sejam mais eficientes.

(D) o acesso diferenciado à assistência aos pacientes que são retirados dos
hospitais e assistidos em ambulatórios, sem considerá-los portadores de
transtorno mental grave, acolhendo-os e incluindo-os no convívio social.

(E) o desenvolvimento de ações predominantemente intra-hospitalares que
visam tratar os danos do transtorno mental por meio de programas de
humanização.
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O gráfico a seguir apresenta evolução anual do
número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
no Brasil.



12/09/2019

10

O gráfico a seguir apresenta o histórico da
quantidade de leitos psiquiátricos/SUS em
Pernambuco, no período de 1991 a junho de 2009.

O período que vai da independência do país ao começo do
século XX é conhecido como a primeira etapa da psiquiatria
asilar do Brasil, marcada, de início pela ocupação de
enfermarias das Santas Casas pelos doentes mentais.

Assim como aconteceu nos outros hospícios, o hospital de
Tamarineira (em Pernambuco) em pouco tempo excedeu
sua capacidade de internos numa clara demonstração de
falta de eficácia dos métodos de tratamento utilizados. Num
cenário de mudanças políticas, a partir dos anos 30, foi
iniciada a redução do número de internos.

Considerando as informações apresentadas e a
operacionalização da Política Nacional de Saúde Mental,
conclui-se que:
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Os CAPS são serviços de saúde municipais, abertos,
comunitários, que oferecem atendimento diário às pessoas
com transtornos mentais severos e persistentes,
realizando o acompanhamento clínico e a reinserção
social destas pessoas através do acesso ao trabalho,
lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários.

Estes serviços diferenciam-se como CAPS I, II, III, CAPS i
e CAPS ad. Em relação à essa classificação, assinale a
alternativa incorreta:
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a) CAPS I - de menor porte, para municípios com
população entre 20.000 e 70.000 habitantes. Funcionam
durante os cinco dias úteis da semana, e têm capacidade
para o acompanhamento de cerca de 240 pessoas por
mês.

b) CAPS ad - especializados no atendimento de
crianças e adolescentes com transtornos mentais.

c) CAPS III - serviços de maior porte da rede CAPS,
para municípios com mais de 200.000 habitantes. São
serviços de grande complexidade que funcionam durante
24 horas em todos os dias da semana e em feriados.

d) CAPS II - serviços de médio porte, para municípios
com mais de 70.000 habitantes.

De acordo com a Legislação em Saúde Mental
(1990/2002),os serviços de urgência psiquiátrica em
pronto-socorros gerais devem funcionar, diariamente,
dispondo de leitos de internação psiquiátrica e de equipe
de qualificada. O tempo de internação e a equipe que deve
atender a esse ciente são, respectivamente:

a) Até 36 horas/equipe multiprofissional

b) Até 72 horas/equipe multiprofissional

c) Até 48 horas/equipe de enfermagem e médico clínico

d) Ate 48 horas/ equipe de enfermagem e médico
psiquiátrico

e) Ate 36 horas /equipe de enfermagem
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PORTARIA 106/1: Institui os Serviços Residenciais Terapêuticos.

Lei 10.216, 2001: proteção e os direitos das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental.

PORTARIA 251/02: Estabelece diretrizes e normas para a
assistência hospitalar em psiquiatria, e institui o Programa
Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares
(PNASH/Psiquiatria)

Portaria nº 336/02: Estabelece as modalidades de CAPS e
equipe mínima.

Lei nº 10.708, 2003: auxílio-reabilitação psicossocial para
pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de
internações “De Volta para Casa”

Portaria nº 3.090, 2011: Altera a Portaria nº 106 de 11 de
fevereiro de 2000, e dispõe, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial, sobre o repasse de recursos de incentivo de
custeio e custeio mensal para implantação e/ou implementação
e funcionamento dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT).

Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011: Institui a RAPS.

Portaria Nº 3.588, 2017: Dispõe sobre a Rede de Atenção
Psicossocial: equipe multidisciplinar e ambulatórios
especializados, hospital dia, CAPS AD IV.

Portaria GM/MS nº 2434, 2018: reajuste do valor das diárias de 
internação hospitalar acima de 90 (noventa) dias do Incentivo 
para Internação nos Hospitais Psiquiátricos.
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ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 
MENTAL E PSIQUIÁTRICA

Para cuidar de paciente com transtorno de humor na fase
depressiva, o enfermeiro deve possuir conhecimentos para
fundamentar sua tomada de decisão de modo a ajudá-lo na
recuperação. Qual a intervenção de enfermagem mais
apropriada a um paciente nessa condição?

(A) Estabelecer uma relação de amizade e de respeito à
cultura do paciente.
(B) Administrar ansiolíticos, quando necessário.
(C) Estimular o paciente a verbalizar e elaborar seus
sentimentos.
(D) Deixá-lo à vontade com seus sentimentos.
(E) Avaliar se está se alimentando adequadamente.
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Em que aspecto o Transtorno Afetivo Bipolar e a
Depressão mais se assemelham ?

a) Ambos são distúrbios do pensamento.
b) Ambos têm forte base genética.
c) Ambos são distúrbios do humor.
d) Ambos são igualmente comuns em homens e

mulheres.

Um cliente portador de Transtorno Bipolar do Humor,
durante o episódio maníaco, está apresentando
hiperatividade e insônia há 4 dias. Qual das intervenções
seria mais adequada nesta situação?

a) Prescrever contenção.
b) Ficar observando na esperança de que a hiperatividade

remita logo.
c) Isolar o cliente num quarto até se acalmar.
d) Reduzir distrações e encorajar breves períodos de

repouso.
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Qual das providências a seguir seria a mais apropriada para
um profissional tomar numa situação em que o cliente
expressa ideias de suicídio?

a) Evitar o assunto.

b) Encorajar o cliente a verbalizar sentimentos e mágoas.

c) Estimular o interesse do cliente por atividades.

d) Deixar o cliente ficar sozinho para refletir sobre a tentativa 

do suicídio.

Qual a diferença entre dependência e uso abusivo de  
drogas?

a) A dependência não é tão grave quanto o uso abusivo;

b) A dependência caracteriza-se por abstinência o que
não ocorre no uso abusivo de drogas;

c) A dependência envolve uso continuado da droga por
pelo menos 1 mês, o uso abusivo não;

d) A dependência não se caracteriza por aumento da
tolerância, o uso abusivo sim.
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Para orientar, informar e fortalecer os vínculos com a
população de usuários de drogas são necessárias ações
estratégicas e serviços especializados, dentre os quais
destacamos o CAPS AD. Dentre suas atribuições podemos
referir:

a) O acolhimento de usuários que demandem ajuda, mesmo
que não demonstrem desejo de interromper o consumo de
drogas.

b) O tratamento de abstinências graves e com agravos
físicos.

c) A realização de internações voluntárias.

d) O direcionamento da abstinência de drogas como condição
para admissão ao tratamento
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Um paciente com esquizofrenia paranóide diz ao
profissional: “Ajude-me. Estou sendo seguido. Eles querem
me matar, pensam que eu tenho o segredo. Vão me matar,
vão me matar”. Essa fala do paciente é um exemplo de:

A. Delírios de grandeza
B. Delírios persecutórios
C.Alucinações visuais
D.Alucinações auditivas
E. Delírios e alucinações
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Margareth, 68 anos, foi levada ao serviço de emergência por
sua cunhada, que declarou: “Ela não faz nada a não ser ficar
sentada e olhar para o vazio. Não consigo que ela coma ou
faça qualquer coisa!”. À avaliação verificou-se que seis meses
antes o marido de Margareth havia falecido devido a um infarto
agudo do miocárdio. Eles não tiveram filhos e eram
inseparáveis. Desde a morte do marido Margareth passou a ir
ao cemitério todos os dias, mudando com frequência as flores
em seu túmulo. Ela não retirou nenhuma de suas roupas do
armário ou das gavetas da cômoda. Ao longo dos meses
Margareth foi se tornando cada vez mais isolada socialmente.
Ela recusa os convites dos amigos, preferindo em vez disso
fazer seus passeios diários ao cemitério. Ela perdeu 8 kg e sua
cunhada relata que há muito pouco alimento na casa. Hoje ela
disse à cunhada: “Não quero mais viver. Minha vida sem Frank
não vale nada.” Sua cunhada ficou assustada e conseguiu
convencer Margareth de que precisava consultar um médico.
Margareth foi admitida na unidade psiquiátrica.

O diagnóstico de enfermagem prioritário para
Margareth seria:

A.Nutrição alterada: abaixo das necessidades
corporais

B.Isolamento social
C.Risco de suicídio
D.Depressão
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O médico prescreve amitriptilina 20mg 4 x ao dia para
Margareth. Depois de 3 dias tomando essa medicação,
Margareth diz à enfermeira: “Não acho que esta
medicação esteja me fazendo bem algum. Não me sinto
nada melhor.” Qual a resposta mais apropriada por parte da
enfermeira?
A. Anime-se, Margareth. Você tem muito com que se

alegrar.
B. As vezes são necessárias algumas semanas para a

medicação produzir melhora dos sintomas.
C.Vou relatar isso para o médico, Margareth. Talvez ele

prescreva outra medicação diferente.
D.Tente não ficar só pensando em seus sintomas,

Margareth. Por que você não vai se juntar aos outros na
sala de estar?

Com relação a modalidade de internação denominada como
“involuntária”, nos termos da Lei nº 10.216, de 06 de abril de
2001, é correto afirmar:
(A) A pessoa internada deve assinar, no momento da
admissão, uma declaração de que permite ser submetida a
esse regime de tratamento.
(B) Seu término dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou
responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista
responsável pelo tratamento.
(C) É determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo
juiz competente, que levará em conta as condições de
segurança do estabelecimento.
(D) Em caso de evasão do sujeito internado, o
estabelecimento fica isento da obrigação de comunicar o fato
aos responsáveis legais e autoridades competentes.
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CASO CLÍNICO


