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Área Temática: Saúde Mental 
 
 
O CONHECIMENTO E INTERESSE DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE UM 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FRENTE À ASSISTÊNCIA 

EM SAÚDE MENTAL 

 
 

RESUMO 
Segundo as Diretrizes Curriculares, a área da saúde requer profissionais com 
competências gerais, referentes à atenção a saúde, a tomada de decisões, a 
comunicação, a liderança, a administração e ao gerenciamento. Portanto, o estudo 
investigou e avaliou o conhecimento e interesse dos alunos de Enfermagem de um 
Centro Universitário do Estado de São Paulo, em relação à assistência em saúde 
mental. Logo, trata-se de uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo e quantitativo. 
O estudo foi realizado com os graduandos de Enfermagem de um Centro Universitário, 
através de um questionário avaliativo aplicado, considerando amostra de 75 alunos, 
referente a quatro semestres (5º, 7º, 8ª e 10º). O presente estudo avaliou o 
conhecimento e o interesse dos graduandos de enfermagem de um Centro 
Universitário, na assistência em saúde mental, diagnosticando assim, o desempenho 
dos estudantes. Conclui-se que os estudantes do 5º, 7º e 8º semestres participantes da 
pesquisa, tem conhecimento teórico de nível médio e apenas o 10º semestre obteve 
nível alto de conhecimento; os mesmos não querem trabalhar com saúde mental e 
relatam que a matéria não foi bem apresentada e não contribuiu em suas ciências. 
 
PALAVRAS CHAVES: Conhecimento; Assistência em Saúde; Saúde Mental; 
Enfermagem Psiquiátrica. 
 
 
ABSTRAT 
According to the Curriculum Guidelines, the health sector requires professionals with 
general skills related to attention to health, decision making, communication, leadership, 
administration and management. Therefore, the study investigated and assessed the 
knowledge and interest of nursing students from a University Center of São Paulo, in 
relation to mental health care. Therefore, it is a field research, qualitative and 
quantitative. The study was conducted with nursing students from a University Center, 
through an evaluation questionnaire, considering sample of 75 students, referring to four 
semesters (5th, 7th, 8th and 10th). This study evaluated the knowledge and interest of 
nursing students from a University Center in mental health care, diagnosing thus student 
performance. It was concluded that the students of the 5th, 7th and 8th semesters 
participants, have theoretical knowledge of mid-level and only the 10th half got high 
level of knowledge; they do not want to work with mental health and report that the 
matter was not well presented and has contributed its sciences. 
 
KEYWORDS: Knowledge; Assistance in Health; Mental health; Psychiatric Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Dados oficiais apontam que 3% da população brasileira sofrem de transtorno 

mental severo e persistente, o correspondente a 3,6 milhões de pessoas, sendo que 

6% apresentam transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. Destas, 12% necessitam de algum atendimento em saúde mental, seja 

contínuo ou eventual (ARNOLDO et al., 2010, p. 238). 

A reforma psiquiátrica surgiu através da Lei 10.216, de 06.04.2001 determinando 

que pacientes há longo prazo de hospitalização sejam reinseridos em núcleo familiar 

(de origem ou substitutas) como forma de reduzir progressivamente os leitos 

psiquiátricos, além de qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar por meio 

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

(SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG) – e também inclusão nas 

ações de saúde mental na atenção básica e Saúde da Família (ARNOLDO et al., 2009, 

p. 664). 

 Segundo o projeto pedagógico do Centro Universitário estudado a matriz 

curricular do curso de Enfermagem em Saúde Mental, propõe que no 4º semestre do 

curso, tenha 75 horas teóricas e 15 horas em espaços diversificados, totalizando 90 

horas de carga horária. No plano de ensino têm-se os seguintes objetivos, para com o 

aluno, que deve ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde; de 

comunicar-se; de tomar decisões; de intervir no processo de trabalho; de trabalhar em 

equipe e de enfrentar situações em constantes mudanças; intervir no processo saúde-

doença; responsabilizando-se pela qualidade da assistência/no cuidado de enfermagem 

em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, proteção e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência.  

Todavia, para o enfermeiro, as dificuldades mais presentes em sua atuação 

estão relacionadas à formação e à necessidade de integração na equipe de 

profissionais (QUEIROZ et al., 2010, p.2). 

Segundo as Diretrizes Curriculares, a área da saúde requer profissionais com 

competências gerais, que foquem atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, administração e ao gerenciamento e educação permanente (SIQUEIRA e 

PADOVAN, 2011, p. 540). 

O estudante é caracterizado pelas múltiplas determinações da realidade, um 

sujeito ativo que pela ação ao mesmo tempo se constrói ou se aliena. É o sujeito que 

busca uma nova determinação em termos de conhecimentos, de habilidade e de modo 

de agir (CARDOSO; ALVEZ e PAES, 2013, p.399). 

Segundo Silva, Hirata e Gonçalves (2013, p.1203), o enfermeiro é um 

profissional importante para a articulação e a consolidação dos princípios da Reforma 

Psiquiátrica, necessitando investir em diversas estratégias de mudança e reversão do 

modelo organicista para o qual a enfermagem psiquiátrica foi preparada. Várias 
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considerações e vertentes são consideradas necessárias, para o processo de trabalho, 

destacando-se: melhor conhecimento do enfermeiro, prática do relacionamento 

interpessoal e também o ensino de Enfermagem na Saúde Mental. 

    O ensino de enfermagem em Saúde Mental procura construir a partir de técnicas 

terapêuticas, o relacionamento terapêutico aluno-paciente, aplicável em qualquer 

relação humana, seja ela pessoal ou profissional, sendo que nesta, poderá estar 

envolvida na área assistencial e administrativa. 

    Por meio dos argumentos apresentados, os objetivos deste estudo foram 

investigar e avaliar o conhecimento e interesse de atuação dos alunos de Enfermagem, 

em relação a assistência em saúde mental, respondendo ao seguinte problema de 

pesquisa: Como está o conhecimento dos graduandos de Enfermagem de um Centro 

Universitário do Estado de São Paulo, em relação à Assistência em Saúde Mental? 

Quantos alunos gostam e trabalhariam na área de Saúde Mental? 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O conhecimento se estabelece na medida em que mais criticamente se exerça a 

capacidade de aprender, na medida em que “ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

(MACHADO; GOTTENS e MAIA, 2013). 

Conforme, Siqueira e Padovan (2011, p. 540), o documento das Diretrizes 

Curriculares para a graduação em enfermagem admite leituras variadas. Por exemplo, a 

expressão “enfermeiro com formação generalista” pode aceitar múltiplas interpretações 

e, assim, determinar uma indefinição sobre o tipo de profissional que se deseja formar. 

Portanto, vários questionamentos podem ser levantados: a organização curricular deve 

enfatizar o conhecimento geral de enfermagem ou o currículo deve capacitar o 

profissional para atuar em todos os cenários da prática? A formação profissional deve 

atender à demanda do mercado de trabalho? De que profissional o mercado atual 

necessita? Com as recentes mudanças nas políticas de saúde, incluindo a saúde 

mental, o mercado de trabalho, compreendendo os diferentes níveis de atenção à 

saúde, exige, atualmente, que os profissionais saibam atuar na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde da população assistida. Em vista disso, faz-se 

necessário que os profissionais envolvidos nesses atendimentos tenham conhecimento 

e preparo para implementar tal proposta, ou seja, devem ter a capacidade de mobilizar 

recursos para resolver as diferentes situações no trabalho. 

Está em curso no Brasil a implantação de outro modelo de assistência às 

pessoas com transtornos mentais. Esse modelo decorre das articulações do Movimento 

da Reforma Psiquiátrica, de caráter político, social e econômico, com forte viés 

ideológico e que tem como vertente principal a alta hospitalar, com a consequente 
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desconstrução do modelo manicomial que vigorou no Brasil por muitos anos. A Lei nº 

10.216/2001, de iniciativa do Poder Executivo do Brasil, que dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, marcou o início desse novo tempo. Passa-se, então, de 

um modelo centrado nos hospitais terciários especializados para um modelo de base 

comunitária, formado por uma rede de diversos serviços, com características extra-

hospitalares. Com essa mudança, o foco da assistência é deslocado do tratamento para 

o acolhimento, e a responsabilidade pela humanização do processo e pelos custos 

envolvidos é repartida com as famílias (LIMA e NOGUEIRA, 2013, p.129). 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, de caráter qualitativo e 

quantitativo. Realizada com os graduandos de Enfermagem de um Centro Universitário, 

localizada no Estado de São Paulo. Essa pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do referido Centro Universitário (CAAE: 50187415.0.0000.5377).  

Obteve-se uma amostra com 75 alunos do curso de Enfermagem, referente a 

quatro diferentes semestres, sendo esses, em ordem cronológica da coleta de dados: 

8º semestre, com 19 participantes; 10º semestre, com 22 participantes, realizadas em 

novembro de 2015 (formandos de 2015). Já o 7º semestre, com 12 alunos e 5º 

semestre, com 22, coletadas em março de 2016.  

O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário avaliativo, contendo 15 

questões no total. Sendo 13 de múltipla escolha, as quais avaliam o conhecimento 

específico dos alunos em Saúde Mental, sendo essas selecionadas pela pesquisadora 

através de concursos públicos oficiais. Foram todas baseadas no plano de ensino, em 

relação ao módulo teórico de Saúde Mental, apresentado no 4º semestre do curso. 

Houve outras duas questões elaboradas pela pesquisadora, uma de múltipla escolha e 

outra dissertativa, referindo-se ao interesse dos acadêmicos em saúde mental e análise 

de feedback do módulo cursado. Os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após, responderam o questionário que foi 

aplicado aos estudantes dos respectivos semestres: 5º, 7º, 8º e 10º, em uma sala de 

aula e assim foi encerrada a coleta de dados.  

Avaliou-se o índice de respostas corretas, referente ao conhecimento sobre a 

assistência e interesse em atuar na área, sendo analisado o ponto de vista do aluno 

frente ao módulo cursado. 

Foram incluídos no estudo os alunos do 8º e 10º semestre do ano de 2015 e do 

5º e 7º semestre do ano de 2016, pois estes já concluíram a disciplina. Os alunos do 1º, 

2º, 3º e 4º semestre foram excluídos do presente estudo, por não terem cursado ou 

estarem cursando o módulo de Saúde Mental. Os estudantes que não estavam 
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presentes em sala de aula, no momento em que se aplicou o questionário avaliativo, 

foram excluídos da pesquisa. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    

    A seguir será apresentada a descrição das respostas do questionário avaliativo, 

aplicado para obtenção dos dados da pesquisa. 

    Quando se trata da busca pelo conhecimento, fala-se de um denominador comum 

a todos os graduandos, pois o conhecimento é fundamental para se ter uma atuação 

excelente na vida profissional.  A Tabela 1 define o resultado de 13 perguntas de 

múltipla escolha do questionário avaliativo, aplicado aos acadêmicos dos quatro 

semestres já mencionados. 

TABELA 1 – Percentual de acertos dos graduandos de Enfermagem do Centro 

Universitário, a despeito dos conteúdos propostos no Plano de Ensino, do módulo 

de Saúde Mental do curso. 

 

Porcentagem geral de respostas certas em cada questão 

Semestres 5º 7º  8º  10º  

Total de Alunos 

por semestre 
22 12 19 22 

Conteúdo 01 - Lei que rege a Reforma Psiquiátrica no Brasil; Contexto 

SUS em Saúde Mental. 

Questão 01 7 (32%) 5 (42%) 4 (21%) 11 (50%) 

Questão 02 4 (18%) 5 (42%) 10 (53%) 7 (32%) 

Questão 08 8 (36%) 2 (17%) 11 (58%) 13 (59%) 

Conteúdo 02 - Reabilitação Psicossocial; Regulamentação dos CAPS; 

Programas em Saúde Mental. 

Questão 03 9 (41%) 5 (42%) 9 (47%) 17 (77%) 

Questão 04 9 (41%) 5 (42%) 8 (42%) 17 (77%) 

Questão 05 12 (55%) 7 (58%) 14 (74%) 21 (95%) 

Questão 07 10 (45%) 7 (58%) 12 (63%) 19 (86%) 

Conteúdo 3 – Álcool e drogas; Ideação Suicida. 

Questão 09 4 (18%) 2 (17%) 7 (37%) 11 (50%) 

Questão 13 10 (45%) 2 (17%) 12 (63%) 6 (27%) 
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Conteúdo 04 - Semiologia Psiquiátrica; Conhecer a nomenclatura técnica e 

seu significado. 

Questão 10  12 (55%) 7 (58%) 15 (79%) 16 (73%) 

Conteúdo 05 e 06 - Intervenções em Crises; Fases do relacionamento 

terapêutico e seus fenômenos 

Questão 06 11 (50%) 7 (58%) 13 (68%) 16 (73%) 

Conteúdo 12 e 13 - Transtornos efetivos do humor; Esquizofrenia e 

distúrbios psicóticos. 

Questão 11 15 (68%) 7 (58%) 13 (68%) 19 (86%) 

Questão 12 9 (41%) 6 (50%) 10 (53%) 13 (59%) 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisadora.  

Abaixo, na Tabela 2 foram classificados em Níveis de Conhecimento sobre as 

respostas das 13 questões referidas na Tabela 1: Nível Baixo - < 50% de acertos; Nível 

Médio - 50% a 69% de acertos e Nível Alto - > 70% de acertos. 

 

TABELA 2 – Avaliação do Nível de conhecimento dos Graduandos, por semestre. 

Conteúdos 5º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 10º Semestre 

1 Nível Baixo Nível Baixo Nível Médio Nível Médio 

2 Nível Médio Nível Médio Nível Médio Nível Alto 

3 Nível Baixo Nível Baixo Nível Médio Nível Médio 

4 Nível Médio Nível Médio Nível Alto Nível Alto 

5 e 6 Nível Médio Nível Médio Nível Médio Nível Alto 

12 e 13 Nível Médio Nível Médio Nível Médio Nível Alto 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisadora.   

Considerando as 13 questões, os semestres 5º e 7º transitaram entre os níveis de 

conhecimento baixo a médio. Apenas nos conteúdos 1 (Lei que rege a Reforma 

Psiquiátrica no Brasil e o Contexto SUS em Saúde Mental) e 3 (Álcool, Drogas e Ideação 

Suicida) o nível de conhecimento foi baixo. Nos conteúdos 2 (Reabilitação Psicossocial, 

a Regulamentação dos CAPS e nos Programas em Saúde Mental), 4 (Semiologia 

Psiquiátrica; o Conhecer da Nomenclatura Técnica e seu Significado), 5 e 6 

(Intervenções em Crises e nas Fases do Relacionamento Terapêutico e seus 
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Fenômenos), 12 e 13 (Transtornos Afetivos do Humor, Esquizofrenia e os Distúrbios 

Psicóticos) o nível de conhecimento foi médio.  

Ao observar os resultados apresentados pelo 8º semestre, verificou-se que as 

respostas das 13 questões foram classificadas em nível médio nos conteúdos 1, 2, 3, 5, 

6, 12 e 13. Apenas o conteúdo 4 classificou-se em nível alto de conhecimento.  

No 10º semestre os resultados revelaram que o conhecimento, nos conteúdos 1 e 

3, era de nível médio. Nos conteúdos 2, 4, 5, 6, 12 e 13, o conhecimento foi classificado 

de nível alto. 

     

    Tendo como fato que o 5º semestre cursou o módulo de Saúde Mental 

“recentemente”, esperava-se nível alto de conhecimento, em relação aos conteúdos, o 

que não ocorreu. O mesmo aconteceu com o 7º semestre, apesar dos alunos terem 

cursado o módulo há um ano atrás. Com relação ao 8º semestre, tendo cursado o 

módulo há um ano e meio atrás, percebeu-se somente nível alto de conhecimento, em 

um dos conteúdos. Quanto ao 10º semestre, notou-se nível alto de conhecimento em 6 

conteúdos, sendo que haviam cursado o módulo teórico há dois anos e meio atrás e o 

estágio supervisionado em Saúde Mental, há seis meses atrás. Foram classificados em 

nível médio o conteúdo 1, provavelmente por ser um assunto mais teórico o qual foi 

apresentado aos mesmos há um ano e meio atrás e o conteúdo 3, por não terem 

vivenciado diretamente, pois o estágio supervisionado em Saúde Mental, foi em CAPS II 

Adulto, onde não encontra-se usuários sofrendo desses atos, pois, quando estão assim, 

são encaminhados para outro serviço em Saúde Mental Especializado, que seria o 

CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD).  

   Tomando em particular o Ensino em Saúde Mental, diversos pesquisadores 

identificaram a necessidade de mudanças, para melhorar a prática da assistência de 

enfermagem. A Saúde Mental é um conteúdo considerado pouco necessário, com 

relação as atividades teóricas-práticas desenvolvidas em serviços de saúde mental, 

promovendo assim, mesmo que de forma indireta um cuidado de baixa qualidade. Pode 

ainda prejudicar a escolha e o interesse dos graduandos pela área de saúde mental 

como campo de trabalho, conforme verificado em estudos internacionais (SILVA; 

HIRATA e GONÇALVES, 2013, p. 203). 

   As considerações a respeito do baixo nível do Ensino em Saúde Mental, segundo 

afirmação de Pinheiro (2013, p. 50), é que o preparo, dos graduandos para atuar, após a 

sua formação, nas práticas desenvolvidas no decorrer das disciplinas são insuficientes, 

para uma plena vivência da atuação profissional. 

   Inferiu-se que o módulo de Saúde Mental do Curso de Enfermagem do Centro 

Universitário, em pesquisa, deve objetivar mudanças, para um ensino mais 

sistematizado no módulo, e com estratégias para vivência dos graduandos na 

assistência psiquiátrica.  

   Para Cardoso; Alves e Paes (2013, p. 403), o conhecimento adquirido pelos 

estudantes da graduação deve conduzi-los a compreender e a reconhecer a 
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necessidade de seguir novos rumos dos saberes e práticas de cuidados à pessoa com 

transtorno mental promovido pelo processo histórico e social conhecido como Reforma 

Psiquiátrica.  

   A assistência à pessoa com transtorno mental deve estar bem clara e definida 

como forma de conhecimento do enfermeiro, pois essa atuação/assistência não vale 

apenas, para o setor ou ambiente psiquiátrico, mas, em qualquer área da saúde pode 

ser necessário prestar cuidados a um paciente com transtorno mental, seja esse um 

Setor Obstétrico, Pediátrico, de Urgência e Emergência, Pronto-Socorro, Cirúrgico ou até 

em Saúde Coletiva, onde é comum se deparar com esses pacientes. Portanto, se o 

profissional da saúde não souber lidar, ou agir terapeuticamente com esses pacientes, 

será observado que o mesmo não obteve sucesso no objetivo do ensino, em 

consideração aos níveis de atenção à saúde, de promoção, proteção e reabilitação à 

saúde, tendo assim, um infrutífero conhecimento e podendo ainda causar prejuízos ao 

usuário do serviço. 

   É de fundamental importância o conhecimento terapêutico e assistencial da 

saúde mental. O estudante deve saber os conceitos e princípios da reforma psiquiátrica 

no Brasil; a melhor terapêutica para esses pacientes; saber quais os cuidados a prestar, 

pois, viu-se nesse estudo que o ensino para tornar esse conhecimento em nível alto, 

está declinando ao invés de se elevar, deixando os estudantes de forma insatisfatória 

no ensino de Enfermagem, enquanto em momento de processo teórico. 

 

TABELA 3 – Percentual geral dos quatros semestres, a despeito da questão 14 do 

questionário avaliativo.  

Interesse dos graduandos de Enfermagem em atuar na área de Saúde 

Mental 

Semestres 5º 7º 8º 10º 

A) Não quero trabalhar com Saúde 

Mental 

13 

(59%) 

7 

(58%) 
8 (42%) 9 (41%) 

B) Trabalho apenas se não 

encontrar vagas em outra área da 

Enfermagem 

4 (18%) 
3 

(25%) 
4 (21%) 4 (18%) 

C) Trabalharia com Saúde Mental, 

pois gosto desta área 
4 (18%) 

2 

(17%) 
5 (26%) 8 (36%) 

D) Trabalharia e me especializaria 

na área de Saúde Mental 
1 (5%) 0 2 (11%) 1 (5%) 

Total de alunos e porcentagem 
22 

(100%) 

12 

(100%) 

19 

(100%) 

22 

(100%) 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisadora. 
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Na tabela 3, verificou-se que todos os semestres participantes da pesquisa, 

tiveram o maior índice assinalado na alternativa A, da questão 14, do questionário 

avaliativo, a qual relata a seguinte afirmação: “Não quero trabalhar com saúde mental”. 

Obtendo no 5º semestre, 59%; no 7º semestre, 58%; 8º semestre, com 42%; e no 10º 

semestre, 41% da sala, selecionou essa alternativa. 

Verificou-se que na mesma questão citada anteriormente, a alternativa C, que 

relata a seguinte afirmação: “Trabalharia com Saúde Mental, pois gosto desta área”, 

teve índice médio de sinaladas nesta alternativa. Avaliando-se que o 5º semestre teve 

18% da sala marcando a letra C como preferência de escolha; o 7º semestre, 17 %; 8º 

semestre, com 26%; e no 10º semestre, 36%. Ficando em segundo lugar, comparado a 

alternativa A, a qual teve o maior percentual, por todos os semestres avaliados na 

pesquisa. 

Observou-se que 50% dos graduandos de enfermagem do referido Centro 

Universitário, não têm interesse em atuar na área de saúde mental, sendo esses, de 

todos os semestres participantes da pesquisa. Considera-se também que os outros 

valores estão distribuídos, sendo que 20% dos alunos assinalaram a alternativa B; 25% 

a letra C e apenas 5% dos graduandos a letra D. Porém, esse resultado é um tanto 

quanto preocupante, pois se sabe que a saúde mental é uma área que sofre muitos 

preconceitos e aversões, provindas muitas vezes dos próprios profissionais da saúde e 

também da população, deixando assim, certa deficiência no funcionamento dos 

serviços especializados em psiquiatria, atrapalhando a reinserção social do usuário e 

causando ainda mais escassez de funcionários atuantes nesta área.  

  

A pessoa com transtorno mental é a figura social da formação em 

saúde mental do estudante de graduação em enfermagem, cuja 

imagem negativa de perigoso, amedrontador com aspecto geral 

deteriorado, foi sendo construída ao longo dos anos na sociedade 

[...] Esse imaginário social do louco e da loucura é trazido pelo 

estudante para o espaço acadêmico, pois, como sujeito da 

história, ele assimilou os conceitos recebidos do convívio social 

[...] Estes aspectos se apresentam, por vezes, como barreiras e 

resistências dos alunos a apreender a visão que emerge do 

contexto psicossocial (CARDOSO; ALVES e PAES, 2013, p. 403). 

 

Essa imagem negativa da pessoa com transtorno mental deve ser mudada, pois 

passa a ser um bloqueio social o qual é colocado ou transmitido aos alunos, podendo 

levá-los a querer distância desses pacientes, porém, é dever e responsabilidade do 

professor desvendar e explicar as reais atitudes dessas pessoas com tais transtornos, e 

mostrar que esses usuários também precisam de assistência, tanto como qualquer 

portador de outra doença fisiológica. 
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Estudos têm evidenciado a existência de dificuldades em adequar o conteúdo 

teórico-prático à realidade assistencial, que em muitos casos, ainda se mantém 

deficitária de pessoal qualificado, pela existência de vestígios manicomiais na opinião 

dos profissionais de saúde mental, dificuldades de vínculos no trabalho em equipe 

multiprofissional e escassez ou inexistência de serviços extra hospitalares em saúde 

mental organizados em sistema de rede para o desenvolvimento da prática acadêmica 

(CARDOSO; ALVES e PAES, 2013, p. 403). 

Portanto, pode-se afirmar que a maior parte dos alunos, não tem interesse em 

atuar na área de saúde mental, após estarem formados. Isso nos mostra que a saúde 

mental ainda encontra-se sendo a última escolha dos profissionais da enfermagem, 

deixando essa parte da saúde, continuar a pedir “socorro” por falta de profissionais 

qualificados a cuidar dos portadores de transtorno mental. 

GRÁFICO 1 – Percentual geral dos quatro semestres, que corresponde ao 

Feedback dos alunos, a despeito do conteúdo e a forma de apresentação do 

módulo de Saúde Mental, a qual foi ministrada no 4º semestre do Curso de 

Enfermagem.  

 

 
  

Através do Gráfico acima, pode-se observar que 55 % dos graduandos, relatam 

que o conteúdo e a forma de apresentação do módulo em Saúde Mental foram 

insatisfatórios, por escassez no conteúdo. Em contraponto, 28 % dos graduandos 

relataram que o conteúdo foi bem ministrado e os outros 13%, não responderam a essa 

questão.  

 Obteve-se resposta descritiva, apenas nesta questão 15, do questionário 

avaliativo. Tem-se relatos e sugestões dos graduandos, referente aos pontos negativos 

da disciplina, sugerindo o que pode ser feito, mudado ou acrescentado, assim, os 

alunos terão um melhor desempenho e produtividade, alcançando a um melhor e mais 

alto nível de conhecimento, esperados de a enfermeiros aptos a exercer a profissão 

com excelência. 

 

Para assegurar a formação profissional nessa perspectiva é 

preciso que o educador rompa com velhos paradigmas 

educacionais, por meio da contínua avaliação de suas atividades, 

de forma crítica e reflexiva, a fim de desenvolver uma postura 



13 
 

interativa e moderna no processo ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, espera-se do docente, em um contexto educacional 

moderno, que perceba sua prática, questione sua efetividade e, se 

preciso a modifique. Para tanto, será necessário desenvolver 

qualidades como flexibilidade, humildade e coragem para 

enfrentar novos desafios. [...]. Portanto, é compensatório o esforço 

em estabelecer atividades que poderão mais tarde serem 

lembradas pelos estudantes como contribuições para a formação 

de um indivíduo capaz de refletir sobre a realidade que vivencia no 

momento (SILVA; HIRATA e GONÇALVES, 2013, p. 398). 

 

Na sequência, são apresentados três diálogos de cada semestre extraídos das 

respostas descritas na questão 15, do questionário avaliativo, a qual retrata a seguinte 

pergunta: “Explique como foi sua visão e seu aprendizado no módulo de Saúde Mental 

apresentado no 4º semestre do Curso de Enfermagem. O que tem a dizer sobre o 

conteúdo e a forma de apresentação do módulo? Ha necessidade de mudanças? 

Justifique”.  

 Os diálogos serão classificados e numerados abaixo, da seguinte forma: 

Graduandos do 5º semestre= G5[1, 2, 3 ou 4]; Graduandos do 7º semestre= G7[1...]; 

Graduandos do 8º semestre= G8[1...] e Graduandos do 10º semestre= G10[1...]. 

“Meu aprendizado foi muito superficial, acredito que depois que realizei esse 

questionário, vi que não sei nada. O conteúdo foi muito vago. ” (G5[1]). 

“De acordo com este questionário, percebo que muitos detalhes não foram 

discutidos em sala de aula. Sinceramente a matéria de Saúde Mental no 4º 

semestre, não foi passada de forma didática. “(G5[2]). 

“Um tanto desorganizado, tive um aprendizado a um nível médio talvez, sei que 

todo o conteúdo foi passado, mas de uma maneira de difícil absorção. ” (G5[3]). 

“Uma matéria interessante, porém, o conhecimento se mostrou um pouco 

superficial. ” (G7[1]). 

“Achei a matéria um pouco confusa. “ (G7[2]). 

“Há necessidade de mudança na questão da abordagem do assunto por extenso. “ 

(G7[3]). 

“Durante a disciplina foi possível abordar diversos conteúdos, alguns inclusive 

foram trabalhados com recursos didáticos lúdicos, o que facilitou a aprendizagem, 

porém, não ficou claro o real papel e dimensão do trabalho da enfermagem. ” 

(G8[1]). 

“Acredito ser necessário uma desmistificação dos serviços de saúde mental, 

possivelmente nos semestres iniciais, com visitas, despertando assim um maior 

interesse e deixando quem sabe de lado o preconceito que existe em estudantes e 

profissionais. “ (G8[2]). 
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“Gostaria que a matéria focasse nos sinais e sintomas dos transtornos mentais, 

bem como nas intervenções necessárias para cada caso. Tenho medo de lidar com 

essas pessoas e ser machucada ou magoar alguém, não me sinto capacitada para 

exercer a função. “ (G8[3]). 

“Foi uma matéria de grande aprendizagem, porém com pouca prática. Deveria ter 

mais estágios nessa área. “ (G10[1]). 

“Para mim a matéria deixou muito a desejar. Faltou uma melhor abordagem. Quero 

sugerir que os conteúdos sejam abordados trazendo casos vivenciados pelo 

professor. “ (G10[2]). 

“Gostei, mas há necessidade de mudanças em relação à transmissão da matéria, o 

conteúdo não era interessante e não ficou gravado em minha memória. Faltou a 

parte prática e os debates em sala eram muito cansativos e não transmitia 

conhecimento. “ (G10[3])  

  A partir das falas descritas acima, observa-se que os conteúdos apresentados do 

módulo de Saúde Mental, não agregaram conhecimento satisfatório aos alunos, 

podendo não ter despertado o interesse dos mesmos pela área. Descreveu-se ainda, 

que há necessidade de mudanças na abordagem e apresentação do módulo, para que 

assim os alunos tenham satisfação na aprendizagem e nível alto de conhecimento nos 

conteúdos da saúde mental, tornando-se profissionais completos.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo avaliou o conhecimento e o interesse dos graduandos de 

enfermagem de um Centro Universitário do Estado de São Paulo, na assistência em 

saúde mental, diagnosticando assim, o desempenho dos estudantes.  

Conclui-se que o maior percentual de estudantes participantes da pesquisa, tem 

conhecimento teórico de nível médio e não querem trabalhar com Saúde Mental. Do 

mesmo modo os estudantes, relataram que o módulo de Saúde Mental, ministrada no 

4º semestre do curso, não alcançou um potencial desejável e não contribuiu em suas 

ciências.  

Desta forma, os alunos ofereceram algumas propostas de mudanças que ao 

ponto de vista dos mesmos, irá melhorar a ministração do módulo de Saúde Mental. 

Dentre as mudanças propostas encontram-se: melhorar a dinâmica da aula, 

proporcionar 

visitas em serviços variados de Saúde Mental, para que possam ter mais contato a 

pessoas com transtorno mental e ficarem mais familiarizados com estes serviços, 

conceituar e explicar mais claramente sobre as doenças psíquicas, ensinando 

intervenções terapêuticas mais adequadas para cada caso apresentado. 
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Os alunos acreditam que melhorando assim a apresentação do módulo de 

Saúde Mental, consequentemente elevar-se-á o conhecimento e interesse dos 

estudantes na Saúde Mental.  
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