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IntroduÃ§Ã£o: É recente o estatuto de doença mental em substituição da antiga loucura. Antigamente o louco
era considerado possesso, um doente ignorado e apanhado numa rede apertada de significados religiosos e
mágicos. Mais tarde onde se detetavam somente perversões sobrenaturais, surge a possibilidade de existir uma
deterioração da natureza. No entanto, desde sempre se tentou decifrar a essência das doenças, de acordo com
os sinais e a sua coerência, o que motivou os profissionais a observar e realçar sintomas.
Objetivos: Refletir sobre a evolução da saúde mental numa perspetiva histórica; refletir sobre os significados da
doença mental de acordo com os contextos cronológicos.
Metodologia: Método exploratório e descritivo com análise reflexiva, através da pesquisa bibliográfica.
Resultados: Alienados primitivos - pouco se sabe. Grécia - associa a loucura aos espíritos. Cristianismo assistência por senhoras de família. Idade Média - criam-se casas para quem não deve fazer parte da sociedade
(jaulas reservadas a loucos). Ordens Religiosas e Hospícios - alienados têm maior compreensão. Século XV Misericórdias e o Hospital Real de Todos os Santos com uma ala para alienados. Ordem de S. João de Deus postula a separação dos enfermos com respeito pela dignidade das pessoas, reorganizando os hospitais
militares. â€œPostila Religiosa e Arte de Enfermeirosâ€• - lê-se â€œAs aulas aonde haveis de estudar, hão-de
ser as enfermariasâ€¦ os livros são os enfermosâ€¦â€•. Século XVIII - com grandes asilos para o alienado
retirado à família, quer-se suprir o internamento e restituir o louco à liberdade. Pinel - reforça a ideia do
tratamento e compaixão em estabelecimentos apropriados, com recurso a castigos, punições alimentares,
humilhações.Século XIX - Florence Nightingale cria a primeira escola de enfermagem.
ConclusÃµes: Para Walker (1958), em nenhuma esfera da ação humana foi mais nítida no passado, a
desumanidade dos homens para com o homem, como no tratamento da loucura, o que nos leva a refletir sobre
um saber ligado a crueldade. A compreensão psíquica implica por parte do Enfermeiro de Saúde Mental, uma
atitude de predisposição, atenção e discernimento sobre reações do indivíduo tal como por ele são vividas, e
interligadas com a cultura, crenças e ambientes. A procura do passado com significados diferentes, em épocas
diferentes é um percurso que se deve fazer, para analisar o presente e perspetivar o futuroâ€¦
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