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O atendimento ao paciente com transtorno psíquico envolve várias vertentes, que abrange 

desde a forma de abordagem do usuário até o medo e o estigma ainda apresentado por alguns 

profissionais. A emergência, por ser um setor de rápidos atendimentos, e de sobrecarga de 

trabalho, exigem maiores esforços e flexibilidade do enfermeiro para que se tenha um 

acolhimento eficaz desses pacientes. Diante do exposto o presente trabalho tem  como 

objetivo geral conhecer as limitações do(a) enfermeiro(a) no atendimento ao paciente com 

transtorno psíquico em serviço de urgência e emergência em uma Unidade de Pronto 

Atendimento do Recôncavo da Bahia, tendo como objetivos específicos traçar o perfil 

profissional dos(as) enfermeiros(as); verificar as condutas realizadas pelos(as) 

enfermeiros(as) na abordagem ao paciente com transtorno psíquico; identificar os fatores que 

interferem na atuação do enfermeiro(a) em relação ao atendimento do indivíduo com 

transtorno psíquicos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório 

que será realizada com enfermeiros (as) de uma Unidade de Pronto Atendimento localizada 

em um município do recôncavo da Bahia, através de entrevistas semiestruturadas. A análise 

de dados será feita através da análise de conteúdo de Minayo que consiste em pré-análise, 

análise e exploração do material. A partir do estudo espera-se demostrar a importância de uma 

conduta de enfermagem adequada, nas situações que envolva o atendimento ao paciente com 

alteração psíquica na emergência, contribuindo para o meio acadêmico com informações 

sobre a abordagem aos pacientes de urgências e emergências psiquiátricas apresentando a 

sociedade um olhar humanizado e holístico a esses indivíduos que ainda são vítimas do 

preconceito. 
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