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INTRODUÇÃO: Aprender com uso de metodologias ativas tem demonstrado mais 

efetividade ao longo dos anos. As metodologias ativas visam proporcionar experiências 

autênticas ou simuladas, a fim de oferecer condições para a solução dos desafios que surgem 

diante da arguição levantada. Nesta metodologia os alunos são o centro do processo de 

aprendizagem, e, deste modo, apresentam maior autonomia e confiança em suas decisões 

quando colocam em prática os conhecimentos adquiridos. Além disso, com o uso de 

metodologias ativas no ensino, o aluno passa a ter um maior envolvimento na busca pelo 

saber. (ZALUSKI e OLIVEIRA, 2018. MACEDO et al., 2018.).  Pensando nisto, o Curso de 

Enfermagem da Faculdades Pequeno Príncipe, por meio da Disciplina Processo de Cuidar em 

Saúde Mental do 3º período de Enfermagem, desenvolveu uma aula teórico-prática remota e 

síncrona trazendo representante do contexto da saúde mental do Município de Curitiba. 

OBJETIVOS: Estabelecer diagnósticos de enfermagem e intervenções utilizando taxonomia 

NANDA tendo como pano de fundo as demandas da saúde mental no município de Curitiba-

Paraná. METODOLOGIA: Tratou-se de uma aula teórico-prática síncrona remota que 

ocorreu por meio de vídeo chamada na Plataforma Google Meet for Education por meio do 

método da roda de conversa devido à atual necessidade de distanciamento social, as 

Instituições de Ensino Superior necessitaram se adaptar para dar continuidade ao processo de 

enzino-aprendizagem. Deste modo, as aulas síncronas remotas proporcionam interação 

concomitante entre alunos e professores, mantendo o mesmo horário de aulas, permitindo que 

as atividades de ensino sejam mantidas em tempo real, via internet (ANDRADE e JUNGER, 

2020). Já as rodas de conversa se caracterizam por uma conversa horizontalizada que aborda 

um problema que emerge a partir da observação da realidade. Deste modo, os participantes da 

roda podem compartilhar experiências prévias sobre o tema discutido (MELO et al., 2016). 

RESULTADOS: Contou-se com a presença de uma psicóloga, servidora da Secretaria 

Municipal de Saúde de Curitiba – Paraná, sendo esta entrevista conduzida por um roteiro 

semiestruturado. O desenvolvimento da estratégia metodológica, permitiu compreender que, 

no que tange ao apoio a portadores de transtorno mental no município, a participação 

multiprofissional com psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, farmacêuticos e 

fisioterapeutas e da equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) com 

especialidade como médicos psiquiatras, ginecologistas, fonoaudiólogos e pediatras, é 

imprescindível. Ademais, foi possível constatar que as características terapêuticas dos 

usuários atendidos pelo NASF são mulheres em situação de violência, ou mulheres 

divorciadas ou casadas que sustentam seu lar com queixas de ansiedade, depressão e 

dificuldade para dormir. Diante do exposto, foram levantados diagnósticos de enfermagem e 

intervenções, utilizando taxonomia NANDA 2018-2020, tais como: distúrbio no padrão de 



sono relacionado a padrão de sono não restaurador definido por dificuldade para iniciar e 

manter o sono; tristeza crônica relacionada a depressão evidenciada por sentimento que 

interfere no bem-estar, sentimentos negativos devastadores e tristeza; ansiedade relacionada a 

inquietação, insônia, medo e sofrimento associados a depressão; baixa autoestima relacionada 

com sentimentos negativos sobre sua capacidade de exercer alguma tarefa e sobre seu próprio 

valor associada a transtorno psiquiátrico; e risco de solidão relacionado a isolamento social e 

privação emocional. As intervenções de enfermagem levantadas são a realização de rodas de 

conversa e a prática de exercícios físicos e de respiração em conjunto com a equipe NASF. 

Além disso, a equipe de enfermagem deve identificar e envolver os membros da família ou 

comunidade que fazem parte da rede de apoio ao paciente, realizar ações voltadas para a 

psicoeducação com o paciente e sua rede de apoio, elaborar em conjunto com o paciente um 

plano de limpeza do sono e proporcionar um ambiente acolhedor. CONCLUSÕES: 

Concluiu-se que o uso das metodologias ativas proporciona e simula experiências fidedignas 

para o aprendizado, de forma a praticar com autonomia e segurança frente a desafios 

propostos. Foi observado a importância de um desenvolvimento com estratégias 

metodológicas e auxílio profissional entre a equipe de enfermagem e equipe NASF. O apoio 

matricial oferecido pelo NASF abrange uma vasta ação de acolhimento e atendimento ao 

paciente durante o cuidado prestado pelos profissionais de diversas áreas, desde rodas de 

conversa até a prática de exercícios físicos, por exemplo. Além disso, infere-se que é 

necessário o apoio da família e amigos, aumentando a interação entre rede de apoio e 

paciente, de modo que haja uma atuação significativa desta rede no tratamento e recuperação 

do paciente. Ademais, os cuidados prestados devem sempre ser fundamentados em um 

trabalho de qualidade no atendimento destes pacientes portadores de transtornos mentais, 

garantindo um cuidado holístico e prezando pelo lazer e educação. 

 
PALAVRAS – CHAVES: Diagnósticos de Enfermagem, Assistência a Saúde mental, 

Integração dos serviços de saúde. 
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