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RESUMO 

 

O presente estudo tem como temática os cuidados aos pacientes psiquiátricos em 
situação de reclusão e seus efeitos sobre o cuidado, neste contexto a doença mental 
foi abordada em conjunto a situação de reclusão. Tem como objetivo, entender de que 
maneira a atuação do enfermeiro pode contribuir com os pacientes psiquiátricos em 
situação de reclusão. A pesquisa foi fundamentada em uma revisão bibliográfica na 
qual buscou-se artigos na biblioteca virtual de saúde (BVS), utilizamos assim as 
seguintes bases de dados: BDENF, LILACS, MEDLINE, SCIELO. Ao falarmos de 
pacientes em custódia elucidamos os conceitos da justiça, em resguardar uma parcela 
da população, encarcerando aqueles que de acordo com as leis vigentes no Código 
Penal brasileiro estão em desconformidade com a harmonia social. O processo de 
cuidado e interação com pacientes psiquiátricos em custodia, se denotou como algo 
que devemos primordialmente discutir acerca do processo de cuidado de enfermagem 
ao indivíduo privado de liberdade. Prestar cuidados vai além de simplesmente assistir 
a pessoa em seu sofrimento, seja ele, físico, emocional ou psíquico. Entretanto em 
algumas situações o cuidar se limita apenas as esferas físicas, não sendo possível 
que se estabeleça vínculos fortes e dificultando todo o processo de cuidado e 
interação entre pacientes e enfermeiros. 
 

Palavras-chave: Hospitais Psiquiátricos; Psiquiatria Forense; Enfermagem 

Psiquiátrica  
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ABSTRACT 

The present study brings as a theme the care to psychiatric patients in a situation of 
imprisonment and its effects on care, in this context the mental illness is jointly 
addressed the situation of seclusion. Its purpose is to understand how the nurse's role 
can contribute to psychiatric patients in a situation of imprisonment. The research was 
based on a bibliographical review in which articles were searched in the virtual health 
library (VHL), we used the following databases: BDENF, LILACS, MEDLINE, SCIELO. 
When we speak of patients in custody, we elucidate the concepts of justice, in 
safeguarding a portion of the population, imprisoning those who, according to the laws 
in force in the Brazilian Penal Code, are in disagreement with social harmony. The 
process of care and interaction with psychiatric patients in custody is denoted as 
something we should primarily discuss about the process of nursing care for the 
individual deprived of liberty. Caregiving goes beyond simply assisting the person in 
their suffering, be it physical, emotional or psychic. However, in some situations, care 
is limited only to the physical spheres, and it is not possible to establish strong bonds 
and make difficult the whole process of care and interaction between patients and 
nurses. 
 
Key words: Psychiatric Hospitals; Forensic Psychiatry; Psychiatric  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como temática os cuidados de enfermagem aos 

pacientes psiquiátricos em situação de reclusão e seus efeitos sobre o cuidado, neste 

contexto a doença mental foi abordada em conjunto com a situação de reclusão. Na 

qual os pacientes diagnosticados com transtornos mentais que cometeram crimes 

foram expostos a privação de liberdade, pelos atos ilegais cometidos, para proteção 

dos próprios doentes mentais e da sociedade. Segundo Cardoso (2011) na psiquiatria, 

o tratamento da loucura por vezes foi baseado na intolerância frente aos 

comportamentos dos doentes mentais tendo no cárcere dos indivíduos uma opção 

para afugentar o diferente e proteger a sociedade. 

A elucidação dos efeitos que a reclusão causa no cuidado aos pacientes 

psiquiátricos foi discutida no estudo propondo uma nova ótica acerca do que se 

estabelece como interação do paciente com o profissional de enfermagem, 

evidenciando ainda em que medida esta interação se torna possível se tratando de 

um manicômio judiciário. Se por um lado se pretende tratar, cuidar e proteger o doente 

mental de comportamentos perigosos a si e/ou a outros; por outro ocorre também a 

limitação sua autonomia, podendo estender-se ainda à limitação de seus direitos 

como cidadão (CARDOSO; 2011). 

O estudo justificou-se por se tratar de uma temática pouco explorada no que 

diz respeito aos serviços de saúde direcionados à pacientes em reclusão, tendo como 

enfoque os cuidados de enfermagem aos pacientes com transtornos psiquiátricos em 

situação de custódia. Ao falarmos de cuidado ao paciente psiquiátrico, buscamos 

entender como o enfermeiro atua frente ao cuidado desses pacientes, que por 

diversas vezes são estigmatizados por suas peculiaridades advindas de seus 

transtornos psíquicos, e também como esta interação pode trazer benefícios à saúde 

mental do louco-infrator. Segundo Muniz e Tavares (2012) é necessário a valorização 

das ações educativas para a equipe de enfermagem no contexto psicossocial. 

A elaboração do problema de pesquisa surgiu do seguinte questionamento, em 

que medida o enfermeiro atua nos cuidados aos pacientes psiquiátricos em custódia 

e como esses cuidados podem contribuir com a saúde mental dos pacientes em 

reclusão? Para melhor entendermos atuação dos profissionais de enfermagem e 

como se deu o processo de interação com pacientes psiquiátricos em reclusão, 
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exploramos a situação de reclusão como uma possível barreira para o cuidado e o 

favorecimento da saúde mental do paciente psiquiátrico a partir deste cuidado. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral: Entender de que maneira a atuação do 

enfermeiro pode contribuir com os pacientes psiquiátricos em situação de reclusão. 

Para fomentar o assunto abordado nesta pesquisa emergiram os seguintes objetivos 

específicos: Descrever as formas de cuidado ao paciente psiquiátrico em custódia; 

discutir como ocorre o processo de cuidado e interação entre enfermeiro e paciente 

de um manicômio judiciário; apontar os fatores limitantes na prestação de cuidado à 

pessoa em situação de custódia. 

A pesquisa foi fundamentada em uma revisão bibliográfica na qual buscou-se 

artigos na biblioteca virtual de saúde (BVS), utilizamos assim as seguintes bases de 

dados: BDENF, LILACS, MEDLINE, SCIELO. Como critérios de inclusão têm-se: 

recorte temporal de 10 anos correspondendo ao período de 2007 a 2017, artigos e 

livros que abordem a temática, localizáveis com os descritores controlados e 

pesquisados nos descritores em ciências da saúde (DESC) da biblioteca virtual de 

saúde (BVS): “hospitais psiquiátricos”, “psiquiatria forense” e “enfermagem 

psiquiátrica”. Como critérios de exclusão têm-se: teses, artigos repetidos, documentos 

oficiais, dissertações, notícias editoriais e textos não científicos. Foram utilizados 18 

artigos como bibliografia potencial. 
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2. A ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE PSIQUIÁTRICO EM 

CUSTÓDIA 

 

Ao falarmos de pacientes em custódia elucidamos os conceitos da justiça, em 

resguardar uma parcela da população, encarcerando aqueles que de acordo com as 

leis vigentes no Código Penal brasileiro estão em desconformidade com a harmonia 

social. No tocante da psiquiatria, a custódia está relacionada segregação do louco 

infrator, ou seja, aqueles pacientes psiquiátricos que cometem crimes e oferecem 

risco a si mesmo e a outrem. Necessitando assim de uma internação em Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP). Em julho de 1984 o Manicômio Judiciário 

passa a ser denominado Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), 

conforme previsão do Código Penal brasileiro nos seus artigos 96 e 97 e na Lei de 

Execução Penal, no artigo 99 (SANTOS;2012). 

De acordo com Santos (2012) o HCTP é um hospital-prisão, estabelecimento 

penal, que visa assegurar custódia e tratamento do interno. Tem, na essência, seu 

caráter ambivalente e ambíguo, uma vez que agrupa características hospitalares, 

como equipe de saúde, enfermarias, postos de enfermagem, salas de atendimento 

médico, oficinas terapêuticas e, ao mesmo tempo, características de presídio, 

simbolizado por todo um sistema de segurança composto por equipe de guardas, 

muros altos com arame, portões de ferro, grades em portas e janelas e cadeados. A 

assistência psiquiátrica custodial encontra respaldo na legislação penal vigente e na 

organização do Estado. 

Segundo Filho e Bueno (2016) no art. 28 da lei n° 11.343 /2006, o juiz deverá 

determinar, ao Poder Público, que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, 

estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento 

especializado.  

A intervenção do SUS corre ao encontro do contexto normativo exposto no art. 

1º, a Lei 7.210/1984, a Lei de Execução Penal (LEP), onde é determinada a execução 

penal com o objetivo de efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado. Como também no art. 99, da mesma lei, aonde vem consignar que o HCTP 

se destina aos inimputáveis e semi-imputáveis referidos também no artigo 26 e seu 

parágrafo único do Código Penal (FILHO; BUENO; 2016). 



 16 

Sendo assim há uma dicotomia entre as ações judiciais e assistenciais que 

circundam estes pacientes, no âmbito da justiça é necessário o cumprimento das leis 

em vigor, e no que diz respeito a assistência deve-se garantir o acesso aos serviços 

de saúde especializados levando em questão o público estudado. 

O Sistema Prisional brasileiro é um universo amplo e complexo: segundo o 

Sistema de Informação Penitenciária (2014), os estabelecimentos prisionais, no país, 

mantêm sob custódia mais de 607.731 pessoas, sendo 41% delas ainda sem 

condenação definitiva. A Resolução CNPCP nº 5, de 04/05/2004, que dispõe a 

respeito das Diretrizes para o cumprimento das Medidas de Segurança; Resolução 

CNPCP nº 4, de 30/07/2010, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais de Atenção aos 

Pacientes Judiciários e Execução da Medida de Segurança, adequando-as à previsão 

contida na Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº. 113, de 20/04/2010, que dispõe 

sobre o procedimento relativo à execução de pena privativa de liberdade e medida de 

segurança; e Recomendação CNJ nº 35, de 12/07/2011, sobre as diretrizes a serem 

adotadas em atenção aos pacientes judiciários e a execução da medida de segurança 

(FILHO; BUENO, 2016). 

Buscando atender as particularidades de um público tão específico e em 

consonância com os princípios éticos e legais, os profissionais de enfermagem 

deveram estar preparamos para lidar com as adversidades cotidianas, e desempenhar 

positivamente o seu papel. A enfermagem desempenha inúmeras atividades voltadas 

ao cuidado do paciente psiquiátrico, na situação de custodia esta abordagem se dá 

de maneira mais constrita, entretanto há um esforço significativo para a manutenção 

do bem-estar dos pacientes, dentro das possibilidades do sistema prisional. 

Historicamente o tratamento oferecido aos ditos “loucos” teve como único 

recurso o hospital psiquiátrico. Este foi um lugar de violência, morte, silenciamento, 

humilhação, segregação, desrespeito aos direitos humanos e exclusão social, 

correlatos diretos de um modelo que concebe o sofrimento mental como pura 

negatividade subjetiva e civil (FILHO; BUENO, 2016). 

Para Rocha et al (2016) o trabalho da enfermagem no ambiente hospitalar, 

desde seu início, era fortemente influenciado pelo modelo taylorista/fordista e 

burocrático, pautado na lógica da divisão técnica do trabalho e no modelo biomédico 

de assistência, levando a divisão social do trabalho, a valorização de rotinas, a 

impessoalidade nas relações e a fragmentação do cuidado.  
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Nestes locais, o trabalho da enfermagem, integrante do processo de trabalho 

em saúde, compõe-se das dimensões assistencial (ações relacionadas ao cuidado 

direto ao paciente), predominantemente desenvolvidas pelos auxiliares e técnicos de 

enfermagem, sob a supervisão dos enfermeiros, e gerencial (ações relacionadas a 

organização do trabalho na unidade), papel exclusivo dos enfermeiros.  

De maneira aprestar os devidos cuidados de enfermagem é necessário que o 

profissional conheça suas atribuições e as necessidades especificas dos pacientes 

privados de liberdade e que possuam transtornos mentais. 

 Para auxiliar no direcionamento do cuidado existe o Sistema para 

Classificação do Nível de Dependência em Enfermagem Psiquiátrica, que possui 

estruturação nos aspectos psíquicos e nas necessidades do paciente com transtornos 

mentais. É composto por 11 indicadores críticos do cuidado, a saber: cuidados com a 

aparência e higiene, expressão e pensamento, humor, atividades, interação social, 

alimentação e hidratação, sono, medicação, eliminações, sinais vitais e outros 

controles, queixas e problemas somáticos (OLIVEIRA et al; 2011). 

Segundo Filho e Bueno (2016) na atualidade, o governo brasileiro tem como 

principais objetivos para a política de saúde mental: a redução  progressiva dos leitos 

psiquiátricos; qualificação, expansão  e fortalecimento da Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS);  inclusão  de  ações da saúde mental na atenção básica;  

implementação  de uma política de atenção integral a usuários de crack, álcool e 

outras drogas; fortalecimento do programa “De Volta Para Casa”; manter um 

programa permanente de formação de recursos humanos para a reforma psiquiátrica; 

promover direitos de usuários e familiares, incentivando a participação no cuidado; 

garantir tratamento digno e de qualidade ao louco infrator (superando o modelo de 

assistência centrado no Manicômio Judiciário); e avaliação continua de  todos os 

hospitais psiquiátricos.  

De acordo com Santos et al (2012) dentro deste panorama, localiza-se a 

proteção à saúde do próprio trabalhador, que, ao desempenhar o seu papel 

profissional, defronta-se com a situação de periculosidade, e necessita dividir o seu 

espaço de cuidado com os agentes de segurança, a bem da ordem na prestação deste 

cuidado, tendo em vista a característica deste ser que é atendido no hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico. 

 A assistência está garantida, tanto pelos princípios éticos e morais da 

profissão, como pela legislação brasileira, através da Portaria Interministerial nº 1.777, 
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de 09 de setembro de 2003, estabelecida entre o Ministério da Saúde (MS) e o 

Ministério da Justiça (MJ), e tem o objetivo de garantir o acesso da população 

penitenciária ao SUS, conforme os princípios estabelecidos na Lei n° 8080/1990, 

criando assim o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (BÖING; 

CREPALDI, 2010). 

Na prerrogativa do cuidado ao paciente psiquiátrico em custódia, temos a 

junção de diversos saberes que objetivam um cuidado absoluto seja no âmbito 

jurídico, no da enfermagem ou no da psiquiatria forense. Para assim atender as 

demandas relacionadas ao louco infrator.  

O cuidado psiquiátrico forense é um campo complexo de cuidado devido à 

ambiguidade de cuidar dos pacientes e aplicar a legislação, em termos de privação 

de liberdade e situações de cuidados involuntários. O sistema de cuidados pode 

mostrar o direito do paciente de expressar suas opiniões, mas para a pessoa que está 

sendo cuidada é uma questão de adaptar-se e acomodar-se às pessoas que decidem 

sobre os regulamentos e rotinas atuais. A vida cotidiana dos pacientes é caracterizada 

pelo medo da punição (MITJAVILA; MATHES, 2012). 

Este redirecionamento de cuidados se perpetra pela necessidade de novos 

manejos no cuidado ao paciente psiquiátrico, observando que através dos estudos 

exposto corroboram para a adoção de métodos de cuidado extramuros. 

 Segundo Sampaio (2015) uma política de saúde não se faz apenas para 

distribuir mais cuidados a mais habitantes de um território e sim para que os seres 

humanos possam imaginar e criar novos significados, novas competências e novos 

estilos de vida (SAMPAIO;2015). 
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3. O PROCESSO DE CUIDADO E INTERAÇÃO ENTRE ENFERMEIRO E 

PACIENTE NO MANICÔMIO JUDICIÁRIO 

 

O processo de cuidado e interação com pacientes psiquiátricos em custodia, 

se denota como algo que devemos primordialmente discutir acerca do processo de 

cuidado de enfermagem ao indivíduo privado de liberdade, a partir da interação dos 

profissionais com estes pacientes, independente do cenário conflituoso que se 

demonstra um manicômio judiciário. Principalmente quando se trata de um 

instrumento de produção de exclusão ao paciente, visto que o mesmo, quando 

internado sob custódia em um manicômio judiciário se encontra privado do convívio 

social. 

Na viabilização de um cuidado integral, onde devemos focar no indivíduo e não em 

seu transtorno. Furlan e Ribeiro (2011) afirmam que, alicerçando esta instituição 

secular, o profissional de enfermagem vem atuar na manutenção de uma assistência 

questionável do ponto de vista ético, legal e moral. Diante disto a enfermagem deve 

estar preparada para uma atuação direcionada e holística, tendo como principal 

objetivo a saúde do paciente e, não o transtorno que o mesmo possui, bem como o 

delito que tenha cometido. 

Dutra e Rocha (2011) trazem a proposta do cuidado integral com o foco na pessoa 

humana, considerando as necessidades da sua existência em sofrimento e vem 

justamente desconstruir as antigas práticas do hospital psiquiátrico, focadas na 

doença mental, trazendo agora uma terapêutica possível, com liberdade de escolhas 

e trocas na sociedade.  A interação entre profissionais de enfermagem e pacientes 

psiquiátricos dar-se-á a partir e diversos instrumentos, tais como: o meio que estão 

inseridos, o tipo de transtornos, o nível de periculosidade, e o tipo de crime cometido 

pelo paciente psiquiátrico, chamado também de louco-infrator. 

O cuidar em Saúde Mental enquanto atitude de responsabilização que fortalece a 

relação entre o sujeito-usuário e o território de atendimento, em um contexto 

interdisciplinar de escuta, acolhimento, autonomia, cidadania e respeito, 

contemplando projetos terapêuticos voltados às reais necessidades do sujeito 

(FURLAN; RIBEIRO, 2011). 

Objetivando o estabelecimento de vínculo com paciente e a promoção cuidado faz-

se necessário o emprego de ações que viabilizem a interação entre profissional e 

paciente. Para Muniz e Tavares (2012) é necessário a valorização das ações 
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educativas para a equipe de enfermagem no contexto psicossocial. Isto porque 

entendemos que os processos educativos podem ser potentes na busca de um 

redirecionamento do trabalho da enfermagem em saúde mental no contexto da 

Reforma Psiquiátrica, inclusive dentro do hospital psiquiátrico (HP).   

Para obtermos um processo de cuidar que seja considerado efetivo, é necessário 

que se alicerce no estabelecimento de vínculo e confiabilidade na relação 

paciente/enfermeiro, intencionando ganhos na promoção e manutenção da saúde 

mental do paciente em reclusão. 

Segundo Azevedo et al (2017) a escuta se apresenta como um recurso valioso 

para obter, alcançar e apreender habilidades emocionais, cognitivas, 

comportamentais e terapêuticas da comunicação, ou seja, aos processos de 

captação, interpretação de informações e realização de práticas de cuidado. A 

comunicação proxêmica apresentou-se como uma ferramenta facilitadora no processo 

de ensino-aprendizagem, pela oportunidade de interação com as pessoas. 

Para Barreto et al (2008) é evidente que o cuidado de enfermagem associado ao 

processo educativo é um pressuposto essencial na busca do processo de cidadania 

perdido e no despertar da consciência para um melhor viver a doença mental. 

Entendemos que o processo de cuidado a partir de uma abordagem educativa se 

dá quando, o paciente recebe uma informação e / ou ensinamento, o compreende e 

consegue fazê-lo de maneira efetiva. Temos como exemplo, o estímulo do 

autocuidado que os profissionais de enfermagem passam a seus pacientes 

psiquiátricos e quando os mesmos o entendem, podem fazê-los, tornando-se assim 

cada vez mais autônomos. 

O cuidar compreende diversas dimensões, mostrando-se como um oficio de 

legitimidade árdua e ao mesmo tempo encantadora, no que tange a sua realização 

enquanto ato de cuidar.  Dias et al (2010) expõem que o Ser Enfermeiro, portanto, 

trata-se de uma pessoa qualificada para a execução da arte do cuidar, que satisfaz 

certos padrões predeterminados de competência clínica. 

Segundo Dutra e Rocha (2011) o trabalho da enfermagem centra-se no cuidado 

que perpassa todas as áreas de atuação do enfermeiro e o desenvolvimento de 

práticas em saúde definidas dentro de programas de saúde diversos, através de uma 

crítica dos enfermeiros sobre a incorporação destas atividades no cuidado centrado 

na pessoa.  
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 Furlan e Ribeiro (2011) afirmam que empreender o cuidar como ofício traduz uma 

disposição intencional para estar com o outro, portador de transtorno mental, em uma 

situação (adoecer) que é produzida culturalmente como propícia ao cuidar.  A ação 

de estar à disposição, tende a demonstrar as condições de empatia e humanização 

fortemente empregadas na profissão de enfermeiro que, no tocante do cuidado são 

imprescindíveis, uma vez que para ofertar um cuidado gerador de vínculo é necessário 

que haja primordialmente uma interação entre o ser que recebe o cuidado e aquele 

que o presta.  

O cuidado às pessoas institucionalizadas exige maior complexidade das ações, 

visto trazer em seu bojo experiências como: o longo confinamento, o sofrimento 

mental e institucional, a opressão pelos métodos de controle social, a discriminação, 

bem como outras formas de produção de sofrimento (DUTRA; ROCHA,2011). 

Essas complexidades podem reconduzir o processo de cuidar da enfermagem, bem 

como a interação obtida através da formação de vínculo entre enfermeiro/paciente, 

reconfigurando assim a efetividade de todo o processo. 

De acordo com Muniz e Tavares (2012) os profissionais de enfermagem têm 

uma árdua tarefa de adentra o universo do louco- infrator, de maneira a interagir 

causando-lhe um acompanhamento benéfico, o que muitas das vezes se expõe como 

um processo de complexo, tendo em vista que, cuidar da loucura em um ambiente tão 

hostil, poderá causar um certo afastamento   por meio dos profissionais.  

A hostilidade de um HCTP não pode fazer com que os profissionais de 

enfermagem deixem de exercer seu ofício, que é o cuidar. Contudo este ambiente 

potencializa um possível afastamento por parte dos profissionais. 

Segundo Azevedo et al (2017) recomenda a abertura de um espaço para a 

efetivação da comunicação proxêmica no ensino de enfermagem, com enfoque nas 

estratégias e nas habilidades inerentes à escuta pelo futuro profissional nos diversos 

ambientes de cuidado. Um espaço terapêutico, para tornar afetiva e efetiva a escuta 

de pacientes em sofrimento psíquico. Que deve favorecer, além da realização de 

técnicas de enfermagem, o respeito mútuo, a empatia e a autenticidade das relações. 

Não é apenas uma pessoa transmitindo e outra aprendendo. Ensinar e 

aprender com significado implica em interação, disputa, aceitação, rejeição, caminhos 

diversos, percepção das diferenças, busca constante de todos os envolvidos na ação 

de conhecer (MUNIZ; TAVARES,2012). 
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Em diversas áreas da saúde, e principalmente no que tange a saúde mental, 

há uma preocupação em se fazer entender, a mensagem passada ao paciente deve 

ser compreendida pelo mesmo. Para que tal feito seja possível, devemos nos atentar 

as expressões faciais e a fala do paciente psiquiátrico, que nos oferece um feedback 

demonstrativo de que a mensagem foi devidamente entendida. 
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4. A PRESTAÇÃO DE CUIDADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE CUSTÓDIA: 

FATORES LIMITANTES 

 

Prestar cuidados vai além de simplesmente assistir a pessoa em seu 

sofrimento, seja ele, físico, emocional ou psíquico. Está relacionado a cuidar da 

pessoa que necessita de meios, ou seja, uma espécie de ajuda para que o indivíduo 

possa passar pelo momento de dificuldade.  Entretanto em algumas situações o cuidar 

se limita apenas as esferas físicas, não sendo possível que se estabeleça vínculos 

fortes e dificultando todo o processo de cuidado e interação entre pacientes e 

enfermeiros. 

De acordo com Cardoso e Galera (2011) se por um lado se pretende tratar, 

cuidar e proteger o doente mental de comportamentos perigosos a si e/ou a outros; 

por outro ocorre também a limitação sua autonomia, podendo estender-se ainda à 

limitação de seus direitos como cidadão. Não se trata de uma opção simples e prática. 

Alguns fatores limitam a prestação de cuidado ao paciente psiquiátrico em 

reclusão, o que interfere no processo de cuidado e interação com o mesmo. Isso pode 

estar relacionado tanto ao paciente psíquico, quanto ao profissional e ainda, quando 

falamos de pacientes considerados como loucos-infratores este cenário muda 

bastante pois lidamos com intervenções não somente relacionadas a saúde mental, 

sejam elas voltadas a psiquiatria ou a enfermagem, e também com o meio judiciário 

que avalia as questões relacionadas ao delito e a imputabilidade do louco-infrator.  

Valença et al (2011) traz a situação de como os tipos de transtorno pode afetar 

no processo de cuidado e possibilitar ao louco um viés que o leve a criminalidade 

quando diz que:  retardo mental também pode ser um fator criminogênico, porque o 

indivíduo é menos capaz, intelectualmente, de lidar com situações de estresse e, 

dessa forma, ficar facilmente frustrado ou irritado, reagindo de forma inadequada 

quando contrariado.  

Sendo o indivíduo menos capaz no que diz respeito a intelectualidade, pode 

este vir a não ter o norte das suas ações e/ou reações, tornando-se um perigo para si 

mesmo outrem. Desta maneira se suas ações inadequadas causarem danos ao 

mesmo ou a outros, o paciente em questão deverá ser internado em um HP.  Há uma 

complexidade na situação quando falamos de um louco infrator, tendo em vista que 

além de sua doença mental o mesmo ainda carrega delitos. 

Um exemplo de situação que dificulta a interação da equipe com o louco infrator 
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são os casos de homicídio intrafamiliar, elucidados por Valença et al (2011), que são 

as vezes acompanhados de dificuldades para a equipe técnica de atendimento, que 

deve estar atenta as suas reações de contratransferência. No entanto o autor ainda 

enfatiza que é fundamental que o paciente se sinta bem aceito por parte de toda a 

equipe que manejar ao seu tratamento.  

Para Emerim e Souza (2013) o outro constituído como infrator e louco é 

desqualificado na sua condição de cidadania e de sujeito racional. Ele também perde 

a possibilidade de enunciar seu discurso e de falar sobre suas experiências sendo 

reduzido à condição de avesso que sustenta a ilusão do sujeito cognoscente como 

parâmetro a priori para o sujeito moderno. 

Rocha et al (2016) elucida que as pessoas colocadas a margem pela sociedade 

não são bem aclarados pelas suas dificuldades em se expor por palavras devido ao 

uso de medicamentos ou até mesmo ao isolamento social a que estão submetidos. 

Quando colocado no sistema prisional, o louco infrator pode encontrar ainda 

mais dificuldades para se expressar verbalmente, exprimir alguns sentimentos e até 

mesmo ser colocado numa situação ainda mais desfavorável o que fomenta sua 

exclusão social. Para Furlan e Ribeiro (2011) o paciente psiquiátrico é colocado em 

um espaço infecundo, estanque, que nega ao sujeito seus direitos, o limita a/ em uma 

entidade nosológica e rompe com quaisquer propostas de cidadania. 

O sujeito internado, intitulado doente mental, fechado nesse espaço, apertado 

na sua individualidade perdida, sem o mínimo direito de um impulso pessoal, oprimido 

pelos limites da doença, é forçado pelo poder da instituição a reproduzir as regras 

determinadas, tornando-se outro ser, em processo de aparvalhamento de restrição de 

si mesmo (DUTRA; ROCHA, 2011). 

 Para Cardoso e Galera (2011) o sistema prisional e a exclusão social à que os 

pacientes psiquiátricos em custódia estão submetidos aumentam os riscos de 

autoagressão, risco de heteroagressão, risco de agressão à ordem pública, 

incapacidade grave de autocuidado. 

A escuta se estabelece como um mecanismo auxiliador nos cuidados aos 

pacientes, principalmente o que se direciona ao paciente psiquiátrico, onde devemos 

estar ainda mais atentos ao que o paciente que está sendo cuidado tem a nos dizer. 

A dificuldade em ouvir outra pessoa reside no fato de que cada uma carrega 

em sua história os próprios pressupostos, em forma de valores, crenças, significados, 

razões, propósitos e objetivos (AZEVEDO, 2017). 
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O problema com uso de substâncias psicoativas se mostrou como um fator que 

acarreta um aumento numérico nas internações de pacientes do sexo masculino e os 

fatores comportamentais se mostrar mais alarmantes no aumente de internações em 

pacientes do sexo feminino. 

 De acordo com Silva et al (2014) observou-se que 65,4% dos homens 

necessitaram do internamento por problemas relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, enquanto que entre as mulheres 79,8% tiveram problemas relacionados 

ao comportamento, decorrentes dos sinais e sintomas característicos, como, por 

exemplo, dos transtornos do humor, esquizotípicos e delirantes. 

Além das questões relacionadas aos transtornos mentais, temos ainda os 

fatores inerentes aos profissionais que atuam diretamente no cuidado destes 

pacientes, o que viabiliza um certo afastamento e redirecionamento do cuidado, 

modificando-o de um cuidado humanizado, há uma abordagem mais tecnicista, 

impulsionada pelo ambiente em que estão inseridos.  

Muniz e Tavares (2012) expõe o assunto no que diz respeito aos profissionais 

e suas limitações em relação a reclusão, isto é, resinifica-se, desta maneira, a atuação 

da enfermagem, que tem caminhado cada vez mais para o tecnicismo, o qual só 

interrompe a aproximação com o paciente e a execução das diretrizes das reformas 

sanitária e psiquiátrica.  

Almeida (2008) afirma, baseado em Franco da Rocha, que o diagnóstico 

preciso e fidedigno dos transtornos mentais é por diversas vezes de muita 

complexidade a se atingir, e inimputabilidade da pessoa com transtorno é vista como 

outro fator que dificulta a prestação de cuidado e a interação entre paciente e 

enfermeiros. 

Segundo Barreto et al (2008) o cuidado educativo/ assistencial com os 

sofredores psíquicos em uma psiquiátrica, sem uma visão influenciada pelas 

dificuldades institucionais e sociais, a experiência evidencia que algumas dessas 

pessoas portadoras de sofrimento psíquico, teriam condições de viver em locais de 

atendimento a pessoas com transtornos psíquicos, em comunidades com recursos 

especializados, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), por exemplo. 

 

Apesar do cenário custodial se mostrar extremamente dificultoso, alguns 

pacientes conseguem realizar o autocuidado e recuperar sua autonomia, o que 

sucinta novas abordagem e uma nova ótica acerca da questão das internações no 
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HCTPs. É necessário ainda que a enfermagem se empodere e legitime o cuidado 

enquanto melhor forma terapêutica para promoção e manutenção da saúde dos 

doentes mentais custodiados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É de suma importância salientarmos que para um cuidado absoluto, neste caso o 

enfermeiro e o louco-infrator devem estar disposto a abertura e fortalecimento de 

vínculo a partir da interação, possibilitando que haja uma resposta terapêutica positiva 

no que tange o cuidado. Ainda que em um ambiente custodial, onde o cuidado se 

direciona a um indivíduo privado de liberdade, devemos prestar um cuidado 

direcionado e humanizado, nos preocupando com a individualidade e dignidade do 

ser que cuidamos  

Diante disso é necessário que cada vez mais incentivemos a exploração da 

temática, visto que sua abordagem tem se mostrado escassa no que diz respeito a 

pesquisas, por conseguinte oferece diversas vertentes a serem elucidadas, para que 

haja melhor compreensão acerca das questões inerentes à saúde mental, bem como 

os cuidados de enfermagem no contexto da psique. 

 É necessário a adesão de novas técnicas e comportamentos no cuidado, para 

melhorias nas interações entre pacientes e enfermeiros, objetivando romper com as 

barreiras que impossibilitam um cuidado holístico, para que isso seja alcançado 

devemos pois, nos despir de juízo de valor, nos empoderamos do cuidado ao paciente 

psiquiátrico, enquanto cuidado de enfermagem, visando sempre a autonomia do 

paciente e manutenção de sua saúde mental. 
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