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RESUMO 

 

Historicamente, a internação ocupa funções híbridas, podendo tanto proporcionar uma forma 

de cuidado como também uma forma de exclusão social. No cenário da reforma psiquiátrica, 

identificam-se propostas de reconfiguração do lugar e do modelo de atenção que perpassa o 

dispositivo da internação. Entretanto, tais propostas encontram também resistências para sua 

efetivação, constituindo a internação como um importante objeto de análise e reflexão. Diante 

disso, esse trabalho tem como objetivo compreender o processo de inserção do Serviço 

Hospitalar de Referência (Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral - LSMHG) para Atenção 

às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas – na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de um município do 

interior do Paraná. Busca, ainda, contextualizar historicamente a implantação dos Leitos de 

Saúde Mental nesse município, caracterizar seu modo de funcionamento, analisar os impasses 

e potencialidades da implantação e promover espaços de discussões e reflexões, efetivando-se 

como um dispositivo de co-análise junto a RAPS do município. Trata-se de uma pesquisa-

intervenção, com a abordagem teórico-metodológica da Análise Institucional. Os participantes 

são os trabalhadores que atuam em pontos estratégicos da RAPS: leitos de saúde mental no 

Hospital, CAPS I, CAPSad, coordenação de saúde mental. A pesquisa ocorreu em dois 

momentos. No primeiro, foi realizada a observação do cotidiano dos leitos em saúde mental e 

uma caracterização do público atendido nos leitos (setembro/2014 a dezembro/2017). No 

segundo momento, compreendido como o de restituição, os dados produzidos no primeiro 

momento, foram apresentados e colocados em discussão em dois grupos focais com 

representantes dos pontos da RAPS proporcionando a discussão acerca dos modelos de atenção 

presentes no cotidiano da RAPS desse município, o modo-asilar e o modo-psicossocial, que 

em algumas ações, movimentos, discursos, co-existem e em outros momentos percebe-se uma 

presença maior de um ou de outro. Destacamos algumas potências desse serviço, que se 

referem ao fato de os LSMHG encontrarem-se territorializados, com tempo de internação 

inferior a 7 dias e com baixo número de reinternações. O momento da restituição disparou 

movimentos de auto-análise e autogestão no grupo, nos quais surgiram alternativas do próprio 

grupo para resolução dos problemas por eles elencados. A RAPS, composta pelos diversos 

pontos de atenção, inclusive pelos LSMHG, de forma geral no país, assim como nesse 

município específico, ainda é um processo em construção que segue exercendo efeito 

instituinte sobre as formas consolidadas de atendimento a pessoa em sofrimento psíquico.  
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ABSTRACT 

 

Historically, an internment performs hybrid functions and can create both a form of care and a 

form of social exclusion. In the scenario of psychiatric reform, proposals for reconfiguration of 

the place and model of care are identified that permeates the hospitalization device. However, 

there are some resistance on the implementation of these proposals, constituting an internment 

as an important object of analysis and reflection. Given this, this paper aims to understand the 

process of insertion of the Hospital Reference Service (Mental Health Beds in General Hospital 

- MHBGH) for attention to people suffering from mental disorder and using crack, alcohol and 

other drugs – on the Psychosocial Care Network (PCN) of a municipality of the interior of 

Paraná. It also seeks to historically contextualize the implementation of the Mental Health Beds 

in this municipality, to characterize their mode of operation, analyze the impasses and 

potentialities of the implementation and promote spaces for discussion and reflection, activate 

as a co-analysis device with the PCN of the county. It is an intervention research, with a 

theoretical-methodological approach of Institutional Analysis. Participants are employees 

working at strategic PCN points: mental health beds in the Hospital, CAPS I, CAPSad, mental 

health coordination. A survey took place in two moments. In the first, an observation of the 

daily life of mental health beds was performed and a characterization of the public in the beds 

(September / 2014 to December / 2017). In the second moment, understood as the one of 

restitution, the data produced in the first moment were presented and discussed in two focus 

groups with representatives of the PCN points providing the discussion about the models of 

attention present in the daily PCN of this municipality, the asylum mode and the psychosocial 

mode, which in some actions, movements, speeches, co-exist and at other times a greater 

presence of one or the other is perceived. We highlight some of the powers of this service, 

which refer to the fact that the MHBGH are territorialized, with hospitalization time of less than 

7 days and low number of readmissions. The moment of restitution triggered movements of 

self-analysis and self-management in the group, in which alternatives emerged from the group 

itself to solve the problems they listed. The PCNs, composed of several points of attention, 

including the MHBGH, in general in the country, as well as in this specific municipality, is still 

a process under construction that continues to have an instituting effect on the consolidated 

forms of care for the person in psychological distress.   

Keywords: Mental Health Beds. Psychosocial Care Network. Psychiatric Reform. Institutional 

Analysis.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pelo tema dos leitos de saúde mental em hospital geral faz parte da trajetória 

profissional da pesquisadora, de 12 anos de atuação como assistente social e coordenadora da 

RAPS desse município, com participação no movimento que levou a implantação dos serviços 

de atenção psicossocial, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e os Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral 

(LSMHG).  

Essa trajetória profissional está articulada com a própria história e constituição da rede 

de atenção psicossocial desse município. No ano de 2003, após convocação em um concurso 

público para assistente social, a pesquisadora foi chamada a assumir a área de saúde mental 

desse município, como mais uma ação do Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), num momento histórico em que a prática em saúde mental nessa região era 

basicamente hospitalocêntrica. Neste modelo, os usuários eram atendidos de forma 

ambulatorial pela assistente social, que somente conseguia atender os usuários que estavam 

em crise, com demanda familiar ou da sociedade para internamento, tanto em hospitais 

psiquiátricos, como em comunidades terapêuticas (no caso de usuários de álcool e outras 

drogas) em municípios que possuíam esses dispositivos ou na capital do Estado.  

Inicialmente, foi reorganizada e renomeada essa ação, como Setor de Saúde Mental 

dentro da estrutura da SMS, buscando vincular, como referência, a esse serviço alguns 

profissionais, como médicos, enfermeira, psicólogo, técnicas de enfermagem, visando prestar 

um atendimento mais humanizado aos usuários, com profissionais que tinham alguma 

afinidade com a área de saúde mental. Porém, ainda se constituía como um atendimento 

pontual, esporádico, de acordo com a urgência dos casos, mais medicamentoso, no sentido de 

contenção, para o internamento. Nessa época surgiram algumas iniciativas desse grupo de 

profissionais (assistente social, psicólogo e enfermeira), visando realizar grupos com usuários 

e familiares, buscando dar um outro sentido a área de saúde mental nesse município, que até 

esse momento, tinha uma prática centrada no internamento. A partir desse momento, no ano 

de 2004, elaborou-se o projeto para implantação do CAPS I, que após muitas articulações, com 

Conselho Municipal de Saúde, com os gestores municipais, regionais e estaduais, com 

representações políticas do município, com a mobilização de profissionais da Secretaria 

Municipal de Saúde, foi implantado, no dia 11 de setembro de 2006. Esse foi o marco de 

consolidação de um novo modelo de saúde mental nesse município, de base territorial, que se 
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propunha a dar conta das situações de sofrimento psíquico nesse espaço adstrito. 

Complementar a esse dispositivo, em 2011 foi implantado o CAPS AD, que só foi possível, 

devido ao protagonismo do CAPS I, que já era referência de serviço de atenção psicossocial 

no município. A necessidade de composição de equipes para esses serviços foi trazendo novos 

atores ao cenário da atenção psicossocial, ampliando-se as discussões, as metas, as 

possibilidades e aumentando-se a percepção dos “buracos” dessa rede.  

Na perspectiva de complementação e independência da rede de atenção psicossocial 

municipal, percebeu-se a necessidade da inclusão de um dispositivo de internação, visto que 

se tinha a notícia que iriam fechar alguns leitos de saúde mental na enfermaria do hospital da 

região que mais absorvia a demanda do município. Dessa forma, foi elaborado o projeto inicial, 

apresentada a proposta aos dois hospitais do município, tendo o aceite de um deles e iniciado 

o processo de implantação, nessa perspectiva de conformação de uma rede que pudesse atender 

de forma mais integral a necessidade dos usuários.  

Após a aprovação do projeto e sua implantação em 2014, intensificou-se as discussões 

sobre os objetivos desse serviço, com muitas conversas, reuniões e momentos de capacitação. 

Discutia-se o lugar que esse serviço ocuparia na rede, como se estabeleceria o fluxo de 

atendimento, as atividades e ações que seriam desenvolvidas nesse espaço, entre outros 

aspectos que interrogavam os profissionais envolvidos. Constituiu-se como uma construção 

pioneira desse município no Estado, por tratar-se dos primeiros leitos implantados no Estado 

do Paraná, com base na Portaria GM/MS nº 148/2012.  

Foram vários os embates com a Coordenação Estadual de Saúde Mental, que 

compreendia que os LSMHG deveriam fazer parte da Central de Regulação do Estado e 

receber usuários de outros municípios do Estado do Paraná. Foram momentos de intensas 

discussões e de muita resistência para manter esse serviço regulado pelos CAPS do município, 

enfatizando-se o cuidado territorial, reforçando que essa proposta estava de acordo com o 

Plano Regional de Atenção Psicossocial e com os objetivos da Política Nacional de Saúde 

Mental.   

Após aproximadamente um ano de funcionamento desse serviço no município, em 

outubro do ano de 2015, a pesquisadora, então coordenadora municipal de saúde mental, foi 

desligada dessa função, durante o processo de implantação dos LSMHG do município. Porém, 

continuou atuando como Assistente Social, devido ao vínculo empregatício de estatutária. 

Quando foi desligada da coordenação de saúde mental, foi conduzida à Secretaria de 

Assistência Social, para atuar no Centro de Referência de Assistência Social - CREAS, junto 

ao Serviço de Medidas Socioeducativas, posteriormente, na Secretaria Executiva dos 
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Conselhos Municipais, vinculados à área de Assistência Social e, desde setembro de 2017, 

retornou à área de saúde, no setor de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde, não 

atuando diretamente com saúde mental. Nessa trajetória, sempre de uma forma ou outra, se 

aproximava novamente da área de Saúde Mental, até mesmo pela configuração dessa política 

em rede de atendimento, assim como a política de Saúde e de Assistência Social. A 

possibilidade de ingressar nesse programa de pós-graduação e realizar esta pesquisa auxiliou 

a pesquisadora a continuar lendo e discutindo diretamente temas relacionados à saúde mental, 

além de auxiliar na elaboração desse processo de ruptura com uma prática cotidiana em saúde 

mental de mais de uma década.    

É desse lugar híbrido, de trabalhadora e pesquisadora1, que se pensa essa pesquisa, 

buscando analisar essas implicações2, utilizando das escritas do diário de pesquisa, na tentativa 

de nos apropriarmos do “Fora do texto” (LOURAU, 1993), ou seja, buscamos garimpar nesse 

espaço possibilitado pela produção do diário de pesquisa que englobam as memórias do 

processo de implantação dos Leitos de Saúde Mental nesse município e as reflexões desse 

momento atual de aproximação com o campo e com as equipes, através da proposta de pesquisa. 

São os registros que a pesquisadora foi realizando à medida que algo a mobilizava, escrevendo 

sobre as experiências vividas, sentidas ou somente observadas, para que talvez em algum 

momento pudessem ser postas em análise, pois é essa uma das funções do diário de pesquisa.  

Segundo Rossi e Passos (2014, p. 171), “Lourau visa conectar o texto com seu fora, 

fazendo emergir nele os avanços e retrocessos, as dúvidas e certezas, a produção de 

conhecimentos advinda da prática”. Dessa forma, compreendemos que o extratexto não se trata 

de um texto que se acrescenta a um texto oficial, e sim, se conecta com o texto oficial, trazendo 

ao processo de produção, as dimensões temporais, sociais e históricas (ROSSI e PASSO, 2014).  

De acordo com Hess (2016, p. 4), num diário se aceita “a espontaneidade e eventualmente 

a força dos sentimentos, a parcialidade de um julgamento, enfim, a falta de distanciamento”. 

Sendo assim, a escrita do diário tem relação com o que foi vivido ou o que foi percebido do que 

                                                           
1 Essa proximidade dos pesquisadores aos seus campos de trabalho, nas pesquisas participantes é denominado de 

praticien-chercheur, podendo ser traduzido como  profissional-pesquisador. Trata-se de um profissional e um 

pesquisador, que conduz a sua pesquisa sobre o seu campo profissional, ou, em um campo muito próximo ao seu 

mundo profissional, tendo semelhanças ou ligações com seu ambiente ou área de atividade (FORTUNA, 2016). 

 
2 Conceito da Análise Institucional. A Análise Institucional de René Lourau é o referencial teórico-metodológico 

dessa pesquisa, para o qual implicação, compreende a relação que os atores estabelecem com as instituições, ou 

seja, “trata-se (...) da análise dos vínculos (afetivos, profissionais e políticos) com as instituições em análise em 

[determinada] intervenção (...) e, de forma mais generalizada, da análise dos vínculos (afetivos, profissionais e 

políticos) com todo o sistema institucional.” (RODRIGUES &SOUZA, 1987, p.33 apud GUIZARD, LOPES, 

CUNHA, 2011, p. 207).    
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foi vivido, aceitando essa força e espontaneidade. Entretanto, há um segundo tempo (que é o da 

leitura do diário, depois de meses de escrita), quando devemos depurar aquilo que foi escrito, 

analisando o que faz sentindo, o que nos tocou ou deixou de tocar e, assim, vamos selecionando 

o que vamos expor.  

Percebemos nos primeiros parágrafos dessa produção diarística, a preocupação da 

pesquisadora em resgatar seu processo de vinculação com o campo, quando se propõe a relatar 

o primeiro dia de observação nos leitos e inicia escrevendo sobre sua trajetória no processo de 

implantação desse serviço, relembrando as motivações, objetivos e desafios para a sua 

efetivação. Na sequência, relata uma série de problemas que julga como empecilhos para o 

funcionamento dos leitos e para a relação em rede, como podemos ver nesse trecho: 

... Nesse momento, concluíamos que tinha muita coisa para melhorar no funcionamento dos 

leitos, inclusive na relação desses com a Rede. Percebia-se uma “briga”, uma “competição”, 

uma “culpabilização”, e uma desresponsabilização entre os profissionais dos CAPS e os 

profissionais dos leitos. Ninguém cedia. O pessoal do CAPS discursava que hospital, não 

atendia adequadamente, como eles achavam que deveria ser, que recebiam recurso para isso, 

que não tinham feito as adequações exigidas para funcionamento dos leitos. E em 

contrapartida o pessoal do hospital, reclamava dos profissionais dos CAPS, que 

encaminhavam os usuários e abandonavam nos leitos, sem manter o acompanhamento. Era 

desresponsabilização dos dois lados, por várias questões, de infraestrutura, de falta de equipe, 

de submissão ao poder médico (no caso do hospital), de dificuldade de mudança de 

paradigma, de egos inflados, de falta de estratégias de negociação, falta de respeito aos 

colegas e principalmente ao usuário. (Diário de pesquisa – 05/03/2018). 

Esse trecho do diário nos leva a refletir sobre o conceito de análise da encomenda, que 

de acordo com Rossi e Passos (2014), refere-se ao desdobramento do pedido de análise feito 

pela organização, com a preocupação que essa encomenda não se torne o foco da análise. 

Diante dessa breve definição, nos questionamos sobre quem fez a encomenda. Quem é o 

cliente? Como aqui não se trata de um pedido de um estabelecimento, mas sim a oferta da 

análise pela pesquisadora, devido ao processo de Pesquisa dentro de um programa de pós 

graduação, com foco na interdisciplinariedade e no desenvolvimento comunitário, inferimos 

que a encomenda é da própria pesquisadora, não somente como pesquisadora, mas como ainda 

na posição de coordenadora de saúde mental do município, tendo como atribuição, numa 

construção imaginária (FRANCO e MERHY, 2005) “resolver os problemas” da implantação 

desse serviço na relação com a rede, que não conseguiu no momento da gestão da área. No 

processo de pesquisa, durante as supervisões/orientações, passamos a colocar em análise essas 

posições de gestora-militante de saúde mental e todas as certezas que pareciam vir junto e a 

posição de pesquisadora, que exigia uma interrogação e a busca da ampliação do grau de 
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compreensão de determinados temas. Conformando-se em um exercício contínuo de 

compreensão dessas posições e análise de seus efeitos.  

É de suma importância para as pesquisas socioanalíticas esse processo que visa desvelar, 

explicitar, decifrar, analisar, esmiuçar essas implicações, através da análise da encomenda, da 

oferta e da demanda dos participantes e do próprio analista. Quanto a definição de demanda, 

Baremblitt (2002, p. 60), explicita que são aspectos conscientes, manifestos, deliberados, 

voluntários e também são aspectos inconscientes e /ou não-ditos, que são formulados como 

consequência do que foi ofertado. Sendo assim, a demanda não é espontânea, mas sim, 

modulada pela oferta.   

Seguindo este movimento, verificamos que a partir do momento que a pesquisadora fez 

a oferta da pesquisa para os envolvidos, profissionais dos CAPS, profissionais do hospital e 

gestores do hospital, surgiram as demandas, que estão também vinculadas as implicações de 

cada participante. Essas análises são fundamentais para entendermos não somente a análise de 

implicação da pesquisadora com o tema, mas de todos os envolvidos nesse processo, pois, 

todos estamos implicados de alguma forma, desejando ou não. Nas palavras de Monceau 

(2008, p. 21) “implicação é a relação que indivíduos desenvolvem com a instituição. Nós 

podemos dizer que o indivíduo é tomado pela instituição, querendo ele ou não”.  

Sendo assim, podemos observar através do relato da pesquisadora em seu diário de 

pesquisa, algumas dessas demandas, trazidas pelos profissionais dos serviços, que reportam a 

posição anterior da pesquisadora como gestora da área de saúde mental desse município, 

atrelando essas necessidades ao poder institucional supostamente vinculado à pesquisadora:  

E quando anunciei isso para alguns colegas que ainda estão na saúde mental, [...], recebi 

alguns “toques”, algumas “encomendas”,[...]demonstram desejo de mudanças no 

funcionamento, na estrutura, na equipe, nesse serviço e que eu possa iniciar esse movimento. 

(Diário de pesquisa – 10/10/2017). 

Comentei com uma profissional [...] também senti que espera algo de mim, quando reclama da 

dificuldade de diálogo [...]com a equipe [...], que acha importante a minha intervenção. (Diário 

de pesquisa – 01/11/2017). 

Outra demanda remetida à pesquisadora após realizada a oferta da pesquisa-intervenção, 

que remete a esse lugar híbrido de ex-coordenadora e atual pesquisadora, surgiu da direção 

administrativa do hospital, solicitando a intervenção da pesquisadora junto ao Ministério da 

Saúde, quanto aos recursos de custeio para os leitos.  

Contudo, é importante ressaltarmos que até mesmo na escrita do diário, na seleção dos 

trechos do “fora do texto” para compor esse texto oficial, estão relacionados com as implicações 

da pesquisadora com o tema, com as instituições que lhe atravessam.   
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Ao escancararmos aqui a encomenda, oferta, demanda e as implicações dessa pesquisa, 

colocando em análise todas as escolhas realizadas, os caminhos percorridos, a seleção da 

literatura, os procedimentos de pesquisa que se tornam transversais a toda a pesquisa, 

entendemos que o pesquisador implicado, ocupa um lugar privilegiado para analisar as relações 

ideológicas e de poder, inclusive as que o atravessam, operando na contramão da tendência 

majoritária das pesquisas, focadas na neutralidade e na verdade, buscando colocá-las 

coletivamente em análise, dando visibilidade a essas implicações tanto da pesquisadora quanto 

dos demais envolvidos na pesquisa, que são todos atravessados por diversas instituições, 

portanto por várias implicações (PENIDO, 2012). 

Dessa forma, fomos organizando esse trabalho e inicialmente, no item 3, apresentamos o 

referencial histórico e contextual, buscamos refletir sobre o papel da internação, do hospital e 

da loucura, ao longo do tempo nas sociedades. Procuramos, nesse sentindo, discutir o modelo 

de mundo e de sujeito, impresso no “modo-asilar” de concepção. Seguindo, apresentamos os 

Movimentos iniciais de ruptura desse modelo ocorridos principalmente na Europa e Estados 

Unidos, até chegarmos na apresentação da trajetória brasileira, quando  fazemos uma retomada 

histórica sobre as formas de internamento e concepções de saúde mental no Brasil, buscando 

resgatar o surgimento dos Movimentos de trabalhadores em saúde mental e do Movimento de 

Luta Antimanicomial, e os primeiros eventos e dispositivos reformistas, destacando algumas 

fases da Reforma Psiquiátrica brasileira até o momento atual. Ao traçar esse histórico, buscamos 

destacar a função, o lugar e os deslocamentos da internação nos dispositivos assistenciais, 

destacando o papel do hospital geral nesse contexto.  

Posteriormente, procuramos definir a prática de saúde mental no hospital geral, 

destacando o surgimento e a função das Unidades ou Enfermarias de Psiquiatria no hospital 

geral, que caracterizavam-se como alternativas assistenciais em saúde mental. Na sequência, 

buscamos definir os princípios norteadores dos LSMHG, com base na legislação que o 

normatiza, principalmente a Portaria GM/MS nº 148/2012. Ainda, apresentamos a discussão 

sobre as ameaças atuais para a prática de Saúde Mental no Hospital Geral, destacando a disputa 

de modelo de atenção em saúde mental presentes no cenário brasileiro, o pouco avanço na 

implantação de LSMHG, e as mudanças advindas com a aprovação da Portaria GM/MS 

3.588/2017. Destacamos também alguns parâmetros de funcionamento de Leitos de Saúde 

Mental em Hospitais Gerais em outros estados do Sul do país, ressaltando os dados no Estado 

do Paraná. Também buscamos dados sobre o número de LSMHG em outros países e como 

ocorre o funcionamento desses.   
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No item 4, destacamos o Método utilizado nesse trabalho,  apresentamos a perspectiva 

teórica-metodológica da análise institucional, justificando os motivos dessa escolha, 

principalmente refletindo sobre a implicação da pesquisadora nesse processo, visto que a 

presente pesquisa reflete o processo de inserção dos leitos de saúde mental, em um hospital 

geral, do município em que a pesquisadora, como já mencionado, atuava como coordenadora 

municipal de Saúde Mental, participando ativamente no processo de implantação desse 

serviço. Também buscamos apresentar as demais etapas da pesquisa, local, participantes, 

procedimentos, registro de dados, instrumentos, aspectos éticos e análise de dados.  

E, na sequência, no item 5, apresentamos os resultados e discussões, a partir dos dados 

produzidos ao longo do trabalho e as reflexões a partir desses, através dos analisadores que 

emergiram nesse processo de pesquisa, que foram discutidos a partir da literatura de referência 

e das regulamentações das legislações oficiais.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Para iniciarmos esse trabalho, é importante relembrarmos que as práticas de atenção em 

saúde mental, às pessoas que apresentam algum sofrimento psíquico3, no contexto brasileiro 

vinham se modificando ao longo de quase 40 anos de luta. Esse movimento de mudança 

iniciou-se no Brasil no final dos anos 70 e consiste na superação do modelo de assistência 

baseado em hospitais psiquiátricos, nos internamentos de longa duração, nos tratamentos 

embasados no isolamento do sujeito do convívio social. Compreende-se esse movimento 

como 

um conjunto  de transformações  de práticas, saberes, valores culturais e sociais, 

é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações interpessoais 

que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, 

conflitos e desafios. (BRASIL, 2005, p. 06). 

 

A  Reforma Psiquiátrica (RP), que tem como base a experiência italiana, propõe, 

segundo VASCONCELOS (2016), uma mudança de paradigmas na atenção à pessoa com 

transtorno mental, enfatizando o atendimento de base comunitária, aberto e que conceba o 

usuário como sujeito de direitos, como cidadão. Portanto, sua essência não está apenas na 

implantação de serviços substitutivos, mas na mudança de conceito frente as questões 

relacionadas a doença/saúde mental.  

Com base nas diretrizes da RP, iniciou-se um processo de redução de leitos em hospitais 

psiquiátricos, alguns foram fechados, e se incentivou a implantação de serviços 

substitutivos, principalmente com a aprovação da Lei nº 10.216/2001, que garante a proteção 

e os direitos das pessoas com transtorno mental, bem como normatiza a saúde mental de base 

comunitária.  

                                                           
3 Na literatura e nos documentos (portarias, leis) encontram-se diferentes termos. O DSM e o CID 10 utilizam os 

termos “transtornos mentais”. Em portarias e documentos oficiais do Ministério da Saúde são encontrados os 

termos “portador de transtorno mental” (Lei 10.216/2001), “pessoas com sofrimento mental ou transtorno mental” 

(Portaria GM/MS nº 3.088/2011; Portaria GM/MS nº 148/2012), “sofrimento mental, sofrimento psíquico” 

(Cadernos de Atenção Básica, nº 34 – Saúde Mental, 2013). Os termos doença mental, louco, desordem mental, 

alienação mental também são encontrados na literatura. De modo geral, seguindo a perspectiva basagliana 

(BASAGLIA, 2005), daremos preferência aos termos “sofrimento psíquico” e “pessoas com sofrimento psíquico”, 

para ressaltar que antes de tudo são pessoas, as quais apresentam uma forma de sofrimento psíquico, em um 

contexto social e histórico determinado. Entretanto, termos como “doença mental” a “loucura” também serão 

utilizados, na medida em que estes não se restringem a uma designação médica, conformando uma instituição, 

constituída por um conjunto de saberes e práticas historicamente produzidas. A loucura, enquanto instituição, 

perpetua o imaginário do perigo, do desconhecido e/ou imprevisível e da desorganização ou ausência de sentido, 

atrelando modos de resposta (serviços, leis, etc) a este imaginário. 
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 A Figura 1, extraído de Brasil (2015), referente ao ano de 2002 à 2014, demonstra que 

houve uma redução de aproximadamente 50% do número de leitos SUS em Hospital 

Psiquiátrico:  

 

Figura 1 - Leitos SUS em Hospitais Psiquiátricos por ano (Brasil, dez/2002 a dez/2014). 

A Política Nacional de Saúde Mental, preconizada pela Lei 10.216/2001, vinha até final 

do ano de 2017, orientando a organização da atenção em saúde mental em rede, de base 

comunitária, substituindo a internação em hospitais psiquiátricos pelo atendimento nos serviços 

comunitários, principalmente nos CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Quando esgotadas 

todas as possibilidades de atendimento em meio aberto, principalmente nos momentos de crise 

(em saúde mental) orientava-se a hospitalização em leitos de atenção integral em saúde mental 

em hospitais gerais, em CAPS III, seguindo os princípios do SUS - Sistema Único de Saúde e 

da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que recomendam a integralidade do cuidado.  

O atendimento de situações de sofrimento psíquico no hospital geral no Brasil, não é 

recente, aparecendo já em 1954 com a criação das primeiras Unidades de Psiquiatria em 

Hospital Geral (UPHG), no Hospital das Clínicas da Universidade da Bahia e no Hospital dos 

Comerciários, em São Paulo. As UPHGs tiveram inicialmente suas ações limitadas ao 

atendimento de demandas específicas de determinadas camadas da população, como militares 

e previdenciários, e também limitaram-se a finalidade específica de ensino.  No final da década 

de 1970, início de 1980, haviam 68 UPHGs. As UPHGs surgiram como alternativa aos 

internamentos nos grandes hospitais psiquiátricos, tendo menos leitos para internamento, com 

menos tempo de hospitalização e indicando o atendimento multidisciplinar dentro dessas 



3 
 

unidades (BOTEGA, 2017, HILDEBRANDT e ALENCASTRE, 2001, MARCHEWKA, 

2007).  

Mais tarde, em 1992, através da Portaria SAS/MS nº 224 de 29 de janeiro de 1992, o 

Ministério da Saúde apresenta diretrizes e normas para diversos tipos de atendimentos, entre 

eles para os atendimentos dos leitos psiquiátricos no hospital geral. Essa portaria estabeleceu 

parâmetros, de acordo com a RP, para funcionamento dos leitos no hospital geral. E na 

sequência foram sancionadas outras portarias ministeriais que tinham o objetivo de melhorar a 

qualidade de assistência dos serviços hospitalares de forma geral, preconizando o fechamento 

de leitos em hospitais psiquiátricos e a abertura de serviços substitutivos. Destacamos aqui a 

regulamentação do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH/Psiquiatria), através da Portaria GM/MS nº 251/2002, que consiste na realização de 

vistorias anuais em todos os hospitais conveniados e públicos do SUS.  

Seguindo nessa lógica de inversão do modelo manicomial, o componente hospitalar foi 

regulamentado através das portarias GM/MS nº 148, de 1º de fevereiro de 2012, Portaria 

GM/MS nº 349, de 29 de fevereiro de 2012, Portaria GM/MS nº 1.615, de 27 de julho de 2012 

e a Portaria SAS/MS Nº 953, de 13 de setembro de 2012, passando a se chamar “Serviço 

Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas” ficando estabelecido 

que a assistência prestada, no menor tempo possível, deverá estar articulada e integrada aos 

outros serviços da rede extra-hospitalar, visando à construção de um projeto terapêutico amplo, 

que contemple as necessidades do sujeito e a continuidade do cuidado após a internação.   

Para que os municípios possam implantar e habilitar leitos de saúde mental, o Ministério 

da Saúde, juntamente com as demais instâncias administrativas (Estados, Regionais de Saúde 

e Municípios) avaliam os parâmetros de cobertura, a rede já instituída e as diretrizes de 

funcionamento no contexto da atenção hospitalar da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

(BRASIL, 2015). 

A RAPS foi instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 3088 de 23 de dezembro 

de 2011, do Ministério da Saúde, reforçando-se a necessidade de organização dos serviços em 

Rede, seguindo a lógica do SUS e da Reforma Psiquiátrica que já preconizavam o trabalho 

em rede. Contudo, a introdução dessa portaria busca dar um caráter de institucionalidade à 

rede, explicitando uma compreensão de rede, fomentando a implantação e articulação de 

diversos pontos de atenção.  Além dos CAPS, caracterizados como serviço estratégico na 

constituição da RAPS, outros componentes de atenção são elencados como essenciais nessa 
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rede, visando dar conta da proposta de integralidade, intersetorialidade e universalidade do 

atendimento em saúde mental, como a atenção básica em saúde, atenção psicossocial 

especializada, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, 

atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial. 

(BRASIL, 2011). 

Como já mencionado, os LSMHG fazem parte da RAPS, no componente de Atenção 

hospitalar e, de acordo com a Portaria GM/MS nº 3088/2011, no art. 10 inciso II, deve  

oferecer suporte hospitalar, por meio de internações de curta duração, às pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e/ou outras drogas, em situações assistenciais que evidenciarem 

indicativos de ocorrência de comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica, sempre 

respeitadas as determinações da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, e sempre 

acolhendo os pacientes em regime de curtíssima ou curta permanência. Funciona 

em regime integral, durante vinte e quatro horas diárias, nos sete dias da semana, 

sem interrupção da continuidade entre os turnos. 

 Na Portaria GM/MS nº 148, de 31 de janeiro de 2012, que trata especificamente do 

funcionamento dos LSMHG, enfatiza-se que a lógica a ser adotada é a de redução de danos4 

e deve-se respeitar as premissas e princípios do SUS. 

Enquanto um dos componentes da RAPS, é necessário que ocorra a articulação deste 

ponto de atenção com os demais, visando de fato a superação do modelo asilar dos Hospitais 

Psiquiátricos e a lógica histórica da internação no campo da saúde mental. E essa mudança é 

reforçada, entre outras estratégias, pela forma como vinha sendo realizado o financiamento 

desses leitos pelo Ministério da Saúde, incentivando-se o tempo mínimo de permanência, 

pois, conforme o art. 14, da Portaria GM/MS nº 148/2012, o financiamento é decrescente. 

Por meio dessa portaria percebe-se a preocupação desse serviço em distinguir-se da 

lógica do grande hospital psiquiátrico, em seus vários aspectos, principalmente na ênfase no 

hospital geral, que se encontra presente na maioria dos municípios brasileiros, apresentando 

fácil acesso por estar geograficamente bem localizado, propiciando a diminuição do estigma 

à pessoa com transtorno mental, ao propiciar tratamento no território de residência dos 

usuários (BRASIL, 2012a). 

                                                           
4 “A Redução de Danos (RD) é entendida como um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é diminuir os 

prejuízos associados ao uso de drogas em pessoas que não podem, não conseguem ou não querem parar de usar 

drogas. Foca em ações de prevenção aos danos causados pelo consumo prejudicial, em vez da mera prevenção ao 

uso de drogas. A ideia é de também atender às pessoas que continuam usando drogas”. (SIQUEIRA, 2014, p. 86). 

As primeiras iniciativas de RD surgiram no Brasil, no ano de 1995, em Salvador – BA, e visava trocar as seringas 

dos usuários de drogas injetáveis. Em 2005 o Ministério da Saúde regulamenta as ações destinadas à Redução de 

Danos Sociais e à Saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Em 2003 é publicada a Política do Ministério 

da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, que enfatiza a estratégia de RD, assim como 

na Portaria Ministerial 3.088 de dezembro de 2011 (republicada em maio de 2013) reafirma a Redução de Danos 

como princípio fundamental da RAPS (SIQUEIRA, 2014). 
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A ideia fundamental dessa Política de Saúde Mental é a desinstitucionalização, que 

consiste, segundo Vasconcelos (2006), na implantação de um novo modelo de atendimento, 

em um novo espaço para a pessoa em sofrimento mental, diferente daquele que a aprisionava. 

Nesse espaço o sujeito pode se expressar e, principalmente ser ouvido. 

Porém, ainda no cotidiano dos serviços, no território, percebe-se a insistência pelas 

demandas de internamentos de longa duração, por parte dos vários atores envolvidos nessa 

questão. Compreende-se que isso ocorre em função de uma cultura pautada no modelo 

hospitalocêntrico que perdurou por muitos anos no país, como a estratégia aparentemente mais 

viável e resolutiva em saúde mental e, se esse espaço continua a existir “com sua própria 

existência, pré-forma os conteúdos da demanda, endereçando-a aos canais convenientes, a fim 

de que a abertura da crise em qualquer nível seja automaticamente compensada com a expulsão 

do portador para o bolsão de contenção. Nesse caminho, sabe-se de antemão quem acabará 

caindo ali” (BASAGLIA, 2005, p. 247).  

Sendo assim, mesmo que o hospital psiquiátrico seja atualizado, humanizado, 

“medicalizado”, mantém-se o mandato da exclusão e novas demandas, que representam o 

fracasso da organização desigual da sociedade são encaminhadas para este lugar, de 

isolamento, de segregação, de depósito, de esconderijo do que é desajustado para essa ordem 

social.  

Portanto, é necessário a integração e o diálogo contínuo, entre os diversos pontos de 

atenção da rede psicossocial, para perceber a complexidade do processo de reforma 

psiquiátrica, para garantir e insistir na autonomia, nos laços sociais, e na reinserção dos 

usuários de saúde mental na sociedade. Esses aspectos adquirem relevância diante do contexto 

atual, em que se apresenta a nova portaria5 do Ministério da Saúde, que incluem como mais 

um componente da rede os hospitais psiquiátricos e aumentam o repasse de recursos para 

internamentos psiquiátricos, possibilitando internamentos superiores a 90 dias, em hospitais 

psiquiátricos com mais de 400 leitos. Sinalizam ainda, a possibilidade de custeio de 

procedimentos invasivos em saúde mental, como a eletroconvulsoterapia, além de 

propiciarem o aumento do número de leitos em hospital geral e a obrigatoriedade da presença 

na composição da equipe de um médico psiquiatra, entre outros aspectos que nos levam a 

                                                           
5 Revisão da Portaria GM/MS nº 3088/2011 – da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial, com a aprovação da 

Portaria nº 3588, de 21 de dezembro de 2017, reafirmada pela NOTA TÉCNICA Nº 11/2019-

CGMAD/DAPES/SAS/MS que se propõe a prestar esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de 

Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, publicada no dia 04 de fevereiro de 2019. 
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refletir sobre quais poderão ser os reflexos produzidos no movimento da reforma psiquiátrica 

brasileira. 

Nesse momento de transição, no qual parece que o modelo da psiquiatria tradicional 

ganha força, ao menos no que tange à legislação e o apoio da nova gestão administrativa 

federal,  em detrimento ao modelo da atenção psicossocial, que vinha num crescente, tanto 

nos aspectos legais, como na efetivação de serviços concretos de cuidado integral às pessoas 

em sofrimento psíquico, se faz necessário o movimento que esta pesquisa objetivou, de 

provocar reflexões nos atores envolvidos nos serviços, sobre suas práticas e a relação com a 

rede.  

Analisando alguns trabalhos sobre a prática de saúde mental em hospital geral, 

observamos que há resistências para a implantação e funcionamento desses serviços, muitas 

vezes devido ao estigma da presença de pacientes psiquiátricos em hospital geral, pela 

dificuldade de financiamento desses (LUCCHESI e MALIK, 2009), e pela suposta violência 

e instabilidade dos pacientes. Essas características aparecem constantemente nas 

preocupações de membros das equipes de hospitais gerais (DO PRADO, SÁ e MIRANDA, 

2015). Outros empecilhos para o funcionamento de leitos de saúde mental no hospital geral 

perpassam pela inadequação do espaço físico e a rigidez dos processos de trabalho dos 

hospitais, ainda centralizados no modelo médico biológico, como também a desinformação, o 

preconceito e a formação médica desatualizada (MONTEIRO, 2013; ECHEBARRENA, 

2018). 

De acordo com o projeto de implantação dos leitos de saúde mental no referido 

município, constatamos que a coordenação municipal de saúde mental apresentou a proposta 

de implantação dos leitos para os diretores dos dois hospitais em funcionamento no 

município. Porém, apenas a direção de um dos hospitais, demonstrou interesse, sendo 

implantados nesse estabelecimento. 

Com base na Portaria GM/MS nº 148/2012, a cada 23 mil habitantes, pode-se pleitear 

um leito, porém, nenhum serviço hospitalar dessa natureza pode funcionar com menos de 

quatro leitos. Diante disso, foram solicitados através de projeto ao Ministério da Saúde, a 

implantação no município de quatro leitos, mesmo que, pelo critério populacional, o 

município poderia solicitar apenas 2 leitos. Demonstrou-se para isso que o município já 

possuía uma rede de atenção psicossocial constituída por alguns serviços como CAPS I e 

AD, e que o serviço dos leitos de saúde mental contribuiria para a complementação dessa 

rede, fortalecendo os atendimentos aos usuários no seu território. Assim, evitar-se-ia os 
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internamentos nos leitos de hospitais psiquiátricos da capital e em municípios maiores no 

Estado, como é a rotina de vários municípios pequenos do interior do Estado.   

Diante desse contexto, esse trabalho visa compreender o processo de inserção do Serviço 

Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas – Leitos de Saúde Mental em 

Hospital Geral (LSMHG)6 na Rede de Atenção Psicossocial de um município do interior do 

Estado do Paraná. 

                                                           
6 Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral - Nomenclatura utilizada pela Área Técnica de Saúde Mental, Álcool 

de Outras Drogas/DAPES/SAS/MS, conforme consta na Nota Técnica nº 25 de 05 de junho de 2012, documento 

que apresenta informações sobre a implantação de Leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais, em conformidade 

com a Portaria GM/MS nº 148, de 31 de janeiro de 2012. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

Compreender o processo de inserção dos Leitos de Saúde Mental na RAPS – Rede de 

Atenção Psicossocial de um município do interior do Paraná. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Contextualizar historicamente a inserção dos Leitos de Saúde Mental na RAPS de um 

município do interior do Paraná; 

- Caracterizar os usuários atendidos no serviço e o modo de funcionamento dos Leitos de 

Saúde Mental dentro do Hospital Geral; 

- Analisar os impasses e potencialidades da inserção dos Leitos de Saúde Mental na RAPS 

de um município do interior do Paraná; 

- Discutir o modelo de atenção que perpassa a RAPS; 

- Promover espaços de discussões com os participantes da pesquisa, efetivando-se como 

um dispositivo de co-análise junto a Rede de Atenção Psicossocial, de um município do 

interior do Paraná. 
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3. REFERENCIAL HISTÓRICO E CONTEXTUAL 

 

3.1 Hospital: locus da institucionalização da relação internação-sofrimento psíquico  

  

Ao discutir a inserção de leitos de saúde mental em um hospital geral como opção de 

internamento em saúde mental, muitos são os caminhos que devemos seguir e clarear. Temos 

que refletir, primeiramente, sobre o papel da internação e do seu principal locus de execução, 

o hospital, nos diversos momentos históricos da sociedade, para então compreendermos as 

transformações ocorridas nesse conceito e a sua função para determinados interesses, para 

então chegarmos no atual momento histórico e compreendermos os sentidos da internação e 

do hospital para a área da Saúde Mental.  

É importante destacar que não compreendemos a história como algo estanque, mas sim, 

que nos constitui e segue exercendo efeitos em nosso cotidiano. Nesse sentido, ao levantar 

aspectos históricos, buscamos também compreender estes aspectos e compreender em que 

medida nos diferenciamos e em que medida seguimos reproduzindo determinadas lógicas.  

Para iniciarmos esse processo de compreensão da internação, do papel que essa exerce e 

exerceu na sociedade, retornemos à Idade Média. Nessa Era surgiu a primeira ideia de hospital, 

espaço físico reconhecido como o local de internação, que de acordo com Amarante (2007, 

p.22), foi criado “como instituição de caridade, que tinha como objetivo oferecer abrigo, 

alimentação e assistência religiosa aos pobres, miseráveis, mendigos, desabrigados e doentes”. 

Partindo das colocações de Foucault (1979), compreendemos que o hospital, antes do 

século XVIII, era essencialmente uma instituição de assistência, de separação e de exclusão, 

principalmente dos pobres. Portanto, o personagem desse hospital não é o doente, e sim, o 

pobre que está morrendo. Esses eram conduzidos às essas instituições para morrer, 

caracterizando-se, portanto, o hospital até o século XVIII, como “morredouro” (1979, p.101).  

Quem trabalhava nessa instituição eram religiosos ou leigos, que faziam caridade, visando a 

sua “salvação eterna”. 

 Somente mais tarde o hospital foi se caracterizando como uma instituição de saúde. Até 

esse momento, o hospital não era o local de cuidado das pessoas que apresentavam algum 

transtorno mental, até porque nem sempre o louco e a loucura foram considerados como doente 

e doença, respectivamente, tendo múltiplos significados. Em alguns momentos eram tidos 

como deuses, em outros como demônios e assim, vários eram os lugares destinados a esses, 

como “ruas e guetos, asilos e prisões, igrejas e hospitais” (AMARANTE, 2007, p.23). 
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Houve períodos na Idade Média em que a loucura estava livre nas ruas e presente nas 

artes e, em outros momentos, confinados, isolados, escondidos da sociedade, como nos lembra 

Foucault (1978), quando destaca a figura da Nau dos Loucos, no século XV, final da Idade 

Média, no qual os loucos eram confinados em navios e navegavam por mares, sem destino. 

Isso porque nessa época os loucos eram considerados bizarros e desviantes. De acordo com o 

autor, esse processo simbolizava a busca da razão, através da purificação pela água. 

A Nau dos loucos, assim como o hospital da Idade Média, podem ser caracterizados 

como parte do processo que Michel Foucault chamou de “estrutura de exclusão”, que inicia 

com os leprosários que se prestavam à exclusão dos leprosos e, posteriormente, mudam sua 

natureza devido ao controle da lepra, passando a serem ocupados por todo tipo de doentes, 

inclusive pelos loucos, sendo, portanto a loucura tida como o “novo espantalho, [...]nos medos 

seculares” (FOUCAULT, 1978, p. 52) e, assim como era a lepra, provocando reações de 

divisão, exclusão e purificação.  

 Em 1656, na França, surge uma nova modalidade de hospital, o Hospital Geral, 

culminando do fenômeno que Foucault nomeia como “A grande internação”, afirmando “que 

o século XVII criou vastas casas de internamento; não é muito sabido que mais de um habitante 

em cada cem da cidade de Paris viu-se fechado numa delas, por alguns meses” (FOUCAULT, 

1978, p. 55). 

Podemos perceber que a função da internação nesses períodos históricos é de 

instrumento de exclusão dos diferentes, tendo o hospital como o espaço físico para esse fim.  

Foi em meados do século XVIII, que o hospital deixou de ser apenas espaço de 

filantropia e passou a exercer a função de atenção à doença. Isso ocorreu num longo processo 

de transformação, iniciado com as “viagens-inquérito”, que tinham como finalidade conhecer 

e definir um programa de reforma e reconstrução dos hospitais, pois não se conhecia essas 

instituições. Como afirmado por Foucault, “este é um objeto complexo de que se conhece mal 

os efeitos e as consequências, que age sobre as doenças e é capaz de agravá-las, multiplicá-las 

ou atenuá-las” (FOUCAULT, 1979, p. 100).  

Nessas visitas aos hospitais se avaliava todo o processo, a questão espacial, física, de 

disposição dos doentes, concluindo fatos sobre contaminação e patologias próprias do hospital. 

Através dessas visitas, descobriu-se que o hospital que era destinado a curar, talvez não 

estivesse mais exercendo essa função, precisando ser reordenado: 

O primeiro fator de transformação foi não a busca de uma ação positiva do hospital 

sobre o doente ou a doença, mas simplesmente a anulação dos efeitos negativos do 

hospital. Não se procurou primeiramente medicalizar o hospital mas purifica-lo dos 

efeitos nocivos, da desordem que ele acarretava. E desordem aqui significa doenças 

que ele podia suscitar nas pessoas internadas e espalhar na cidade em que estava 
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situado, como também a desordem econômico-social de que ele era foco perpétuo. 

(FOUCAULT, 1978, p. 103).  

Em tratando-se da desordem econômica, o que chamava atenção à época era a situação 

dos hospitais marítimos, através dos quais se realizava o tráfico de mercadorias, trazidas das 

colônias. “O traficante fazia-se doente e era levado para o hospital no momento do 

desembarque, aí escondendo objetos que escapavam, assim, do controle econômico da 

alfândega” (FOUCAULT, 1978, p. 103). Outro exemplo dessa desordem econômica refere-se 

aos hospitais militares, nos quais ocorriam muitas perdas de soldados, “por motivo de doenças, 

epidemias ou deserção” (FOUCAULT, 1979, p. 104).  

Visando reorganizar esse hospital, para diminuir as perdas econômicas que vinham 

ocorrendo na época, impulsiona-se uma nova técnica de gestão dos homens, com base na 

tecnologia política, na disciplina, melhor definida por Foucault como uma “nova maneira de 

gerir os homens, controlar suas multiplicidades, utilizá-las ao máximo e majorar o efeito útil 

de seu trabalho e sua atividade, graças a um sistema de poder suscetível de controlá-los" 

(FOUCAULT 1979, p. 105). Compreendendo a disciplina como uma técnica, que se 

desenvolve através do controle sobre o resultado da ação, e não sobre o seu desenvolvimento, 

possui mecanismos de gestão disciplinar dos corpos, consiste numa vigilância perpétua e 

constante, com registros minuciosos sobre as ações dos indivíduos. 

Portanto, são essas razões econômicas, somadas ao desejo de evitar epidemias, aliadas 

às transformações do saber e da prática médica, que concebiam a doença como um fenômeno 

natural nessa época, dando origem à disciplina hospitalar, que 

terá por função assegurar o esquadrinhamento, a vigilância, a disciplinarização do 

mundo confuso do doente e da doença, como também transformar condições do meio 

em que os doentes são colocados. Se individualizará e distribuirá os doentes em um 

espaço onde possam ser vigiados onde seja registrado o que acontece; ao mesmo 

tempo se modificará o ar que respiram, a temperatura do meio, a água que bebem, o 

regime, de modo que o quadro hospitalar que os disciplina seja um instrumento de 

modificação com função terapêutica (FOUCAULT, 1979, p.107). 

 

A partir desse momento, em que o hospital foi considerado um espaço de cura, tendo 

função terapêutica, o médico passa a ser o principal responsável pela organização desse espaço, 

tendo ainda como objetivo, humanizá-los e adequá-los ao novo espirito moderno, de 

substituição da sociedade absolutista pela sociedade disciplinar, que atribuía às instituições o 

papel de disciplina dos corpos, “a normalização dos cidadãos e da própria noção de cidadania” 

(AMARANTE, 2007, p.26). A incorporação de médicos nessas instituições se deu mais 

enfaticamente após a Revolução Francesa, que trouxe grandes transformações em vários 

aspectos da sociedade, principalmente por enfatizar a racionalidade e a separação da Igreja e 
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Estado. O hospital filantrópico, de caridade, estava passando por mudanças, assumindo 

funções sociais, políticas e médicas.  

Foi nessa conjuntura que Philippe Pinel inseriu-se no Hospital Geral de Paris, em 1793, 

ficando conhecido como o fundador da psiquiatria. Foucault destaca que Pinel conseguiu fazer 

as transformações no Hospital de Bicêtre por estar numa situação à época de detentor do poder 

no hospital, ou seja, exercer a função do “grande médico de hospital, aquele que será mais 

sábio quanto maior for sua experiência hospitalar” (FOUCAULT, 1979, p. 110).  Desse seu 

lugar privilegiado de exercício do poder, Pinel propõe a liberdade dos loucos, porém, somente 

das correntes, devendo esses continuarem submetidos ao tratamento asilar e isolados, visando 

a liberdade que foi subtraída pela alienação, almejando o retorno da razão, a cura, através da 

imposição da força, da autoridade soberana do médico, caracterizando-se assim o “tratamento 

moral” (AMARANTE, 2007). 

O objetivo do tratamento era a retomada da razão, a cura, separando o sujeito do mundo 

exterior, e focando-se apenas na alienação mental deste, desvinculando-o de seus aspectos 

sociais e históricos. Alienação mental, entendida na época por Pinel como “um distúrbio no 

âmbito das paixões, capaz de produzir desarmonia na mente e na possibilidade objetiva do 

indivíduo perceber a realidade” (AMARANTE, 2007, p. 30) e mais comumente, como 

“alguém de fora, estrangeiro, alienígena”, fora do mundo, fora de si. Podendo significar, a 

perda do juízo, da razão, a noção de certo e errado, o que leva ao conceito da loucura associada 

à periculosidade. 

Pela afirmação de Esquirol, principal discípulo e continuador de Pinel, podemos perceber 

a concepção de alienado que era preconizada: “existem alienados cujo delírio é quase 

imperceptível; não existe um no qual as paixões, as afeições morais, não sejam desordenadas, 

pervertidas ou anuladas... a diminuição do delírio só é um sinal efetivo de cura quando os 

alienados retornam às suas primeiras afeições” (ESQUIROL, apud FOUCAULT, 1979, p. 

121). 

Adentramos no Século XIX, com o hospital tendo essa função moral, além de ser 

considerado o lugar do diagnóstico e classificação das doenças, que são divididas em 

compartimentos. Também caracteriza-se como um espaço fechado para o confronto, “campo 

institucional onde se trata de vitória e submissão” (FOUCAULT, 1979, p. 122), no qual o 

médico é o detentor do poder, o defensor da razão, o que vai garantir a ordem não só da vida 

psíquica do paciente, como também a ordem social dominante (PESSOTTI, 1996). 
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As causas morais da loucura são descritas por Pinel no Traité7, e são inúmeras. Aqui, 

destacamos algumas como a hereditariedade, influências de uma educação corrompida, a perda 

da razão e desregramentos no modo de viver, as paixões ardentes, além de causas físicas 

(PESSOTTI, 1996). 

A terapêutica “moral” que Pinel e seus seguidores instituíram, pretendia enquadrar o 

comportamento desviante dentro dos padrões éticos, corrigindo vícios morais, existentes nas 

classes sociais inferiores ou incultas, que deveriam ser combatidos por apresentarem-se 

desagradáveis e vergonhosos, devendo-se buscar o restabelecimento dos bons costumes e da 

ordem, através do isolamento dos pacientes, para curá-los (PESSOTTI, 1996; DESVIAT, 

2015).  O tratamento moral variava em suas práticas entre a benevolência filantrópica e a 

repressão dos excessos. Porém, essas práticas mesmo que abusivas, eram consideradas 

psicoterápicas.   

Entre as técnicas utilizadas por Pinel e seus seguidores, para que o alienado recuperasse 

a razão e corrigisse o delírio, destaca-se o emprego da intimidação e da ameaça, a partir de 

experiências novas, na busca dos resultados desejáveis, dentro de uma instituição especial, que 

se destine ao isolamento e a busca da cura. Nos moldes pensado por Esquirol,  

o internamento de um louco deve tender a dar nova direção às suas ideias e aos seus 

afetos e a impedir qualquer desordem, qualquer distúrbio do qual ele possa ser a 

causa, e para impedir o mal que ele pode fazer a si mesmo e aos outros, se for deixado 

em liberdade. Assegurando-lhes novas impressões, livrando-o de seus hábitos e 

mudando seu modo de vida, chega-se àquilo que se destina o isolamento. 
(ESQUIROL, 1838, apud PANTOZZI, 1994,p.51, apud PESSOTTI, 1996, p.135).  

 

Esses manicômios se caracterizavam por serem compostos por diversos pavilhões, com 

muitos corredores que os interligavam. Porém, alguns ainda conservavam algumas 

características dos velhos hospícios, como mobiliários pesados, resistentes, janelas muito 

elevadas, pratos e canecas de metal, redes de arame nas vidraças, entre outras características 

que serviam para lembrar que ali era “a casa dos loucos”. Nessa configuração da instituição de 

“cuidado” ao louco, desaparecem os meios mais cruéis de contenção e punição, permitindo a 

esses a liberdade de movimentar-se, de locomover-se, instituindo uma condição de humano, 

não ainda de cidadão, como preconizado pelo Iluminismo e na Revolução Francesa 

(PESSOTTI, 1996).  

Percebemos que essa condição de cidadão estava ainda bem distante de ser garantida às 

pessoas com sofrimento psíquico, quando analisamos que os meios e instrumentos utilizados 

para controle dos loucos ainda eram os utilizados anteriormente. O que se diferencia, agora, 

                                                           
7 Manual elaborado por Pinel sobre o tratamento moral. “Traité Médico-Philosophique sur L’aliénation Mentale, 

ou La Manie (Pinel, 1988, tradução espanhola), publicado em 1801” (DESVIAT, 2015). 
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no tratamento moral, como afirma Esquirol, são a duração desses métodos e a presença do 

médico, condições essas que não eram garantidas em todos os manicômios que se proliferaram 

na Europa. 

A reclusão momentânea, a camisola aplicada durante alguns instantes, a poltrona de 

força, a ducha, os banhos prolongados, as afusões de água fria, a privação de algumas 

distrações são mais que suficientes como meio de repressão, quando um médico hábil 

os sabe empregar, cada um em seu momento e com moderação (ESQUIROL, 

1838, II, p. 538, apud PESSOTTI, 1996, p. 230). 

 

Foram difundidos por toda Europa os manicômios e assim, houve um aumento da 

aplicação do tratamento moral, expandindo as práticas repressivas como forma de manter a 

ordem institucional, e não mais como experiências empregadas para recuperar ideias e hábitos 

corretos dos pacientes alienados. Dessa forma, o manicômio se distanciava da função 

terapêutica, configurando-se como espaço de segregação social, como instrumento de custódia 

do louco (PESSOTTI, 1996). 

Amarante (2007) acrescenta que, com o passar do tempo, o hospital psiquiátrico e 

consequentemente a própria Psiquiatria, perderam credibilidade  devido entre outras situações, 

à superlotação das instituições, à dificuldade de delimitar o que era loucura e sanidade, o 

cumprimento de uma função de segregação de vários segmentos populacionais marginalizados 

da sociedade, às constantes denúncias de violências contra os internados e o alto custo para 

manutenção dessas instituições, culminando na busca por alternativas a essas instituições.  

Na intenção de resgatar o potencial terapêutico dessas instituições, surge a proposta das 

“colônias de alienados”, construídas em espaços localizados em áreas rurais, com grande 

extensão de terra, nas quais os alienados podiam trabalhar, exercendo, portanto, uma atividade 

terapêutica que auxiliava na redução dos custos do manicômio, de modo a permitir o 

tratamento de um número maior de pacientes (PESSOTTI, 1996). Porém, logo as colônias 

tornaram-se semelhantes aos asilos tradicionais, com muitas pessoas e poucas atividades 

terapêuticas, até porque não se configurava como uma mudança no modo de atenção e sim, 

uma repetição do mesmo modo de tratamento, com base no tratamento moral. 

Podemos constatar, a partir deste breve histórico, que a loucura na sociedade está 

associada às diversas funções que o hospital psiquiátrico vai assumindo nesse processo, como 

parte de um modelo hegemônico de atenção à saúde mental, o modo psiquiátrico, ou “modo 

asilar” (COSTA-ROSA, 2000). 

Ao destacar o modo asilar, também compreendido como modelo manicomial, referimo-

nos à forma de entender o mundo, às pessoas, à forma de conceber as instituições. Não se  trata 
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apenas de uma forma de tratamento em saúde mental, mas engloba todo um contexto, um modo 

disciplinar de conceber o sujeito.  

O paradigma do modo asilar tem como sua instituição de base o hospital psiquiátrico 

fechado, utilizado para dar sustentação ao objetivo do isolamento social do indivíduo, 

considerando-o apenas como um doente, fragmentado e encadeado como qualquer outra 

mercadoria do sistema de produção  (COSTA-ROSA, 2000). 

Nesse contexto, a instituição se constitui como o espaço de depósito, na qual o diálogo é 

unilateral, baseado em um discurso que visa fixar o usuário na sua condição de doente, 

cronificado, mudo, sem participação na instituição, na definição de sua organização. 

Organização essa que têm bem definido quem são os detentores do poder e do saber nesse 

espaço, de forma hierárquica, que parte de um poder central para a base e isso se reflete nas 

demais relações dentro da instituição.  

Portanto, o modo asilar está relacionado ao hospital psiquiátrico, se intensificando nesse 

espaço. Porém, não restringe-se a esse estabelecimento, pois, acima de tudo, é uma forma de 

relação entre as pessoas, um modo de ver o mundo. Apresenta outras características, como a 

ênfase nas determinações orgânicas dos problemas na qual o sujeito é considerado apenas um 

doente fragmentado e como tal somente poderá ser tratado a partir de medicamentos. Não há 

o encontro sistemático dos profissionais da equipe para conversarem sobre as atividades 

comuns, tendo apenas o prontuário como elo de ligação entre eles. Os profissionais “não 

médicos”, são considerados auxiliares secundários, tanto teoricamente como na prática. Nesse 

contexto, os usuários são interditados do diálogo e assim excluídos de qualquer forma de 

participação. Exercem apenas a função de objetos inertes e mudos, necessária para manter a 

relação de poder e saber (COSTA-ROSA, 2000).  

Reforçamos que esses são modos de pensamentos sobre a forma de conceber a loucura 

e as formas de tratamento e acolhimento que permanecem na história, inclusive no momento 

atual, se reconfigurando de diversos modos em ações, resoluções, desejos, discursos, práticas, 

enfim, nas sutilezas do cotidiano.  

 

3.2 Movimentos de ruptura do modo-asilar: a internação como problema 

 Surge na Europa, as primeiras experiências de mudanças desse modelo, como parte do 

que foi chamado de Reforma Psiquiátrica, motivada inicialmente pelas questões despertadas, 

no pós-guerra, como solidariedade e reflexões sobre a crueldade. Voltou-se o olhar para os 

hospícios, descobrindo que as condições de vida oferecidas aos pacientes psiquiátricos ali 
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internados em nada se diferenciavam daquelas dos campos de concentração. Portanto, essa 

nova ordem social vinha aliada à vontade coletiva de criar uma nova sociedade, mais livre, 

solidária e igualitária (AMARANTE, 2007; DESVIAT, 2015). 

Muitas foram as formas como se concebeu e se efetivou a Reforma Psiquiátrica pelo 

mundo. Aqui, destacamos algumas, trazidas principalmente por Desviat (2015) e Amarante 

(2007), com a intenção de compreendermos como essas experiências repercutiram no Brasil 

para posteriormente buscarmos compreender mais especificamente a história da Reforma 

Psiquiátrica neste país, que ainda está em processo de construção. Procuramos destacar os 

avanços, retrocessos e desafios e, nesse contexto, entendermos a função da internação, sua 

reconfiguração nos dispositivos reformistas, como nos Leitos de Atenção Integral em Saúde 

Mental, foco principal desta pesquisa.  

É importante destacar que cada experiência de reforma psiquiátrica acontece dentro de 

um contexto sócio histórico e político. Portanto, há especificidades dadas as características 

próprias de cada território, no que concerne ao sistema sanitário de cada país e o papel exercido 

pelos manicômios nesses contextos (DESVIAT, 2015).  

Amarante (2007) subdivide esses movimentos de reforma em três grupos, sendo o 

primeiro composto pela proposta de Comunidades Terapêutica e pela Psicoterapia 

Institucional, que propunham a manutenção dos hospitais psiquiátricos, porém com mudanças 

na gestão desses. O segundo, formado pela Psiquiatria de Setor e a Psiquiatria Preventiva, 

preconizava a criação de serviços alternativos no entorno dos hospitais, vislumbrando dessa 

forma, o enfraquecimento do hospital como espaço de assistência;  e o terceiro, que Amarante 

denomina de “outro”, por não caracterizar como “reforma”, mas como um processo que institui 

uma mudança de paradigma, no modo de conceber a psiquiatria, constituído pela 

Antipsiquiatria e pela Psiquiatria Democrática, tendo como principal experiência o movimento 

italiano e como precursor Franco Basaglia, que defendia a extinção do manicômio e sua 

substituição por serviços substitutivos de base territorial. Essas experiências foram as que mais 

se difundiram e ainda influenciam práticas em saúde mental na atualidade.  

Para entendermos a influência dessas experiências no processo de Reforma Psiquiátrica 

no Brasil, descreveremos brevemente cada um desses movimentos, destacando o papel do 

internamento em cada um deles. 

Partindo do agrupamento realizado por Amarante (2007), iniciamos destacando que a  

Psicoterapia Institucional, que iniciou na Inglaterra e França no período pós-guerra, visava 

manter a estrutura hospitalar, porém, procurando organizar o hospital psiquiátrico de certa 

forma, em que fosse possível a verbalização de tudo que ocorria naquela instituição, pois se 
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entendia que “a terapia deve abarcar o hospital inteiro, pessoal e doentes; é a instituição em 

seu conjunto que deve ser tratada” (DESVIAT, 2015, p. 30). Percebemos que o centro do 

processo continuava sendo a internação. Contudo, essa experiência, conforme apresentado por 

Amarante (2007), propunha a realização de reuniões e assembleias - reunindo pacientes e 

funcionários para discutir questões relacionadas ao funcionamento dos serviços - grupos de 

discussão e grupos operativos. A psicoterapia institucional enfatizava, assim, a possibilidade 

de humanização do hospital psiquiátrico através de um trabalho para a democratização das 

relações. 

Outro modelo que segue a mesma linha da Psicoterapia Institucional é o modelo das 

Comunidades Terapêuticas iniciadas na Inglaterra e que visavam também transformar o 

hospital em um estabelecimento terapêutico, praticamente repetindo as ideias almejadas por 

Esquirol. Tornou-se mais conhecido por meio de Maxwell Jones, a partir de 1959, com a 

organização de grupos de discussão e grupos operativos entre os pacientes, intensificando as 

práticas iniciais, de reuniões, assembleias com usuários (AMARANTE, 2007).  Nas palavras 

de seu precursor: “quando aplicamos a um hospital psiquiátrico o termo comunidade 

terapêutica, isso quer dizer que a responsabilidade pelo tratamento não fica restrita ao pessoal 

médico, mas concerne também aos outros membros da comunidade, isto é, aos pacientes...” 

(JONES, 1958 apud DESVIAT, 2015, p. 40). 

Outra tentativa do movimento de reforma psiquiátrica francesa, no final dos anos 50 e 

início dos anos 60, de mudança no processo de tratamento em saúde mental, foi a instituição 

da Psiquiatria de Setor, com a criação de novas instituições intermediárias e extra-hospitalares, 

setorizando o território, principalmente visando atender os pacientes em alta dos hospitais. 

(DESVIAT, 2015).   

O Setor era uma área geográfica bem delimitada, que contemplava leitos hospitalares, 

recursos extra-hospitalares e outros dispositivos, como oficinas protegidas, tudo em volta do 

hospital psiquiátrico. Tendo como maior representante Lucien Bonnafé, que preconiza o 

trabalho em equipe e a descentralização do poder médico psiquiátrico. Dessa experiência, 

destacamos a proposta de regionalização do espaço e a ênfase no trabalho em equipe. Porém, 

ainda permanecia a estrutura física do manicômio, e com essas ações experienciava-se frágeis 

mudanças nessa instituição, preservando-a enquanto espaço físico de contenção e isolamento 

(DESVIAT, 2015). 

Nos Estados Unidos, destaca-se a Psiquiatria Preventiva, também conhecida como Saúde 

Mental Comunitária, tendo Gerald Caplan, como principal autor dessa corrente. Para Caplan 

todas as doenças mentais poderiam ser prevenidas, desde que detectadas precocemente. 
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Portanto, realizava-se uma verdadeira “busca de suspeitos”. Preconizava-se a desospitalização, 

implantou-se vários serviços extra-hospitalares com a ideia de tornar o hospital psiquiátrico 

obsoleto. Porém, esses mesmos serviços demandavam clientela para os hospitais psiquiátricos.  

Os principais conceitos de prevenção, ainda utilizados nos dias atuais, como risco, população 

de risco e teoria da crise, são desenvolvidos nesse modelo. (AMARANTE, 2007; DESVIAT, 

2015).  

No último grupo, estão as propostas da Antipsiquiatria e da Psiquiatria Democrática. A 

Antipsiquiatria, teve início na Inglaterra no final dos anos 50 e início de 60, por alguns 

psiquiatras, como Ronald Laing e David Cooper, que implantavam experiências de 

Comunidades Terapêuticas e de Psicoterapia Institucional. Porém, concluíam que essas 

experiências continuavam a manter os loucos oprimidos e violentados. A proposta da 

antipsiquiatria era de tornar-se uma antítese à psiquiatria, compreendendo que a doença ocorre 

nas relações sociais que esse indivíduo estabelece ao longo de sua vida (AMARANTE, 2007). 

Podemos considerar a experiência italiana da Psiquiatria Democrática, de acordo com 

Desviat (2015), como o Modelo Comunitário, que surge no início dos anos 60, em Gorizia, 

pequena cidade da Itália, e posteriormente estendida para o hospital de Trieste, com a atuação 

profissional de Franco Basaglia, que se torna o principal precursor dessa experiência. 

Inicialmente, repete as premissas da experiência de Comunidade Terapêutica e da Psicoterapia 

Institucional,  mas logo percebe que era urgente a mudança de paradigma, através da 

desconstrução do manicômio, visando, portanto, a superação do modelo asilar, centrado na 

psiquiatra, no isolamento, na normatização dos sujeitos, na lógica da instituição total, que 

consequentemente culminava na violação dos direitos humanos (AMARANTE, 2007).  

Uma das contribuições de Basaglia é a sua compreensão de que o hospital psiquiátrico 

está relacionado a um mandato histórico de exclusão. Todas as sociedades teriam uma 

tendência a criar dispositivos para responder àquilo que temem, não aceitam, ignoram ou não 

sabem como lidar. A esses espaços de exclusão, Basaglia chama de áreas de compensação, que 

explicam as próprias contradições dessas sociedades, negando ou afirmando sua própria 

subjetividade, manifestando-se na “vontade do homem excluir a parte de si de que tem medo” 

(BASAGLIA, 2005, p. 37). 

O hospital psiquiátrico constitui uma expressão social de uma área de compensação. 

Entretanto, existem muitas outras, assim como muitas outras podem ser criadas, o que coloca 

a necessidade de permanente análise dos dispositivos de assistência criados e seus efeitos.  

Fica claro, também, que o manicômio tem uma função híbrida: “Em primeiro lugar, uma 

função médica, terapêutica, cuja eficácia foi questionada desde muito cedo. Em segundo lugar, 
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uma função social. (...). Por último, havia uma função de proteção da sociedade perante um 

grupo populacional que geralmente era impossível de classificar por meio da psicopatologia 

ou da psiquiatria, que transitava no limite da legalidade e cuja forma de vida não costumava 

ser aceita pela maioria” (DESVIAT, 1999, p. 19). 

Portanto, ao analisar a internação como um fenômeno psicossocial, devemos sempre 

considerar que o mandato da internação pode hibridizar diferentes funções. 

 

3.3 A trajetória brasileira de ruptura com o modelo manicomial e o papel do hospital 

geral nesse contexto 

Na busca da compreensão sobre a trajetória brasileira de ruptura com o modelo 

manicomial, é interessante fazermos alguns apontamentos sobre as formas de internamento 

presentes na história da loucura no Brasil. 

Iniciamos esse processo afirmando que, historicamente no Brasil, o destino dos “loucos” 

não foi diferente do escrito na Europa. Esses eram recolhidos nas Santas Casas de Misericórdia 

ou nos hospitais gerais, juntamente com outras populações excluídas do convívio social, por 

também apresentarem-se destoantes da norma social dominante (RAMMINGER, 2002). 

A partir da organização dos médicos como categoria profissional, principalmente no Rio 

de Janeiro, com a criação de faculdades de Medicina e legislações sanitárias, grupos de 

médicos passam a exigir a construção de hospícios, no sentido de melhorar as condições de 

cuidados aos doentes mentais. Já no Rio Grande do Sul, dirigentes das Santas Casas, alinhados 

a outros segmentos sociais, reivindicam a criação dos manicômios para “guardar” os loucos, 

separados dos demais doentes dos hospitais de misericórdia. Os médicos atuaram mais como 

coadjuvantes nesse processo inicial, adentrando e consolidando o exercício do saber médico 

nesses espaços somente décadas mais tarde, da implantação do primeiro hospício do Rio 

Grande do Sul, em 1886 (WADI, 1999). 

O primeiro hospício brasileiro foi inaugurado em 1852 no Rio de Janeiro. O Hospício 

Dom Pedro II teve a inclusão da psiquiatra apenas em 1886, reproduzindo os princípios de 

isolamento, disciplina, autoridade, características próprias do tratamento moral.  

No início do Século XX surge a figura de Juliano Moreira, psiquiatra baiano, que assume 

a condução da Política de Assistência a Alienados e a gestão do Hospício Nacional, e 

permaneceu nessa função por aproximadamente três décadas. Na sua gestão, em 1926, foi 

criada a Liga Brasileira de Higiene Mental, conforme esclarece, Ramminger (2002, p. 114) 

Importante testemunho do pensamento psiquiátrico brasileiro. Finalmente, em 1934, 

o Decreto 24.559 promulgava a segunda Lei Federal de Assistência aos Doentes 
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Mentais, que dispunha sobre a prophylaxia mental, a assistência e proteção à pessoa 

dos psicopatas e a fiscalização dos serviços psychiatricos, determinando o hospital 

psiquiátrico como única alternativa de tratamento. 

 

 Percebe-se que Juliano Moreira buscava conferir caráter científico à psiquiatria 

(PAULIN e TURATO, 2004).   

Substituindo Juliano Moreira, Adauto Botelho, assume a coordenação do então recém-

criado Serviço Nacional de Doenças Mentais, ficando nesse cargo de 1941 a 1954. Botelho 

expandiu então a implantação de hospitais públicos, hospitais-colônias, o que não 

caracterizava a qualidade do atendimento às pessoas com transtornos mentais, tanto que na 

década de 1950 os hospitais públicos viviam em total abandono, com excesso de pacientes 

internados, sendo apenas espaço de exclusão (PAULIN e TURATO, 2004).  

Diante desses fatos, e com base num governo desenvolvimentista, surge uma nova classe 

social urbana, que exigia melhores condições de atendimento na área da saúde, inclusive na 

saúde mental, influenciando o surgimento do hospital psiquiátrico privado e, a partir daí, inicia-

se o processo de privatização da saúde mental, a “indústria da loucura” (PAULIN e TURATO, 

2004), exemplificado em números por Ana Pitta (2011): 

O fluxo do dinheiro público para a esfera privada nesse período é revelado no fato 

de que, entre 1965 e 1970 a população internada em hospitais públicos permaneceu 

a mesma, enquanto a clientela das instituições conveniadas remuneradas pelo poder 

público saltou de 14 mil, em 1965, para trinta mil em 1970. Anos depois, esses 

números se multiplicariam para 98 mil leitos psiquiátricos em 1982, concentrados na 

região sudeste e em alguns estados do nordeste, mantendo uma proporção de 80% de 

leitos contratados junto ao setor privado e 20% diretamente públicos (PITTA, p. 

4583). 

 

Portanto, concluímos que funcionavam concomitantemente duas espécies de hospitais 

psiquiátricos, os públicos estatais e os privados, que tiveram o ápice de implantação a partir de 

1966, com a criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), que remunerava os 

internamentos nesses hospitais privados. Porém, eram destinados à internação de trabalhadores 

urbanos, que contribuíam com o Instituto. Os demais segmentos mais pobres da população, 

como migrantes rurais e desempregados, continuavam sendo internados nos hospitais públicos 

estatais (DELGADO, 2014). 

Chega-se na década de 1970 com o atendimento psiquiátrico no país em níveis 

alarmantes, com mais de 7 mil internados sem cama (leito-chão) e hospitais sem especialistas, 

além de alto índice de mortalidade entre os internos dos hospitais-colônias, maus-tratos, morte 

por doenças evitáveis, isolamento, e longo tempo de permanência dos casos agudos (PAULIN 

e TURATO, 2004).  



21 
 

Essa situação resultou no final dos anos 1970 nas primeiras denúncias de violência e 

abandono de pacientes internados nesses hospitais psiquiátricos, realizadas inicialmente por 

profissionais contratados como estagiários ou bolsistas que, logo após, foram afastados de suas 

funções pelo governo, como forma de repressão à manifestação.  

A partir de 1978, a indignação com as formas de tratamento nos hospitais psiquiátricos 

brasileiros foi se tornando cada vez mais forte, resultando no Congresso Brasileiro de 

Trabalhadores de Saúde Mental, realizado em 1979, constituindo-se como início da articulação 

entre os profissionais de saúde mental dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas 

Gerais. Também nesse período, realizou-se o III Congresso Mineiro de Psiquiatria, com visitas 

públicas ao Hospital Colônia de Barbacena, tendo a visita de Franco Basaglia, que chegou a 

comparar aquele hospital a um “campo de concentração nazista” (DELGADO, 2014).  

Destaca-se nesse contexto que “muitos pacientes permaneciam internados por longos 

períodos – mais de dois anos – e mais de trinta mil pessoas haviam perdido completamente 

seus vínculos sociais: nunca saíam dos manicômios” (BRASIL, 1994 apud DESVIAT, 2015, 

p.142). Eram constantes as denúncias na mídia de maus tratos, falta de higiene e de cuidados 

nessas instituições. 

Esses foram eventos importantes e impulsionadores para o fortalecimento do movimento 

de trabalhadores e estudantes de saúde mental, que vinha se constituindo em defesa de uma 

sociedade sem manicômios, nominado de Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 

(MTSM), que dão início ao processo de Reforma Psiquiátrica no país, com base, portanto, no 

modelo Italiano de base comunitária.  

Na década de 1980, o MTSM, era o principal ator do processo de Reforma Psiquiátrica, 

com duas ações principais. A primeira, de entrar no hospital psiquiátrico para transformá-lo e 

a segunda ação, de aumentar a oferta de atendimentos em saúde mental, de forma ambulatorial 

e pública. Logo, perceberam que essas ações eram ineficazes, que não mudavam o modelo 

asilar, precisava de ações de âmbito nacional, que enfrentassem efetivamente o modo 

hospitalocêntrico, como também desse visibilidade aos usuários de saúde mental (DELGADO, 

2014). 

Em 1987, a partir da I Conferência de Saúde Mental e do II Encontro Nacional de 

Trabalhadores de Saúde Mental, ocorrido em Bauru, São Paulo, incorpora-se ao Movimento 

de Reforma Psiquiátrica a participação ativa de usuários, e passa a chamar-se de Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA), tendo como lema: “Por uma Sociedade Sem 

Manicômios” (DELGADO, 2014). 
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Esse movimento foi ganhando força, somando-se ao momento político em que vivia o 

Brasil que, após mais de duas décadas de ditadura militar, estava se abrindo às questões 

democráticas, com a promulgação da constituição em 1988, que preconizava a saúde como 

direito de todos e dever do Estado. Com base nesse arcabouço legal, outras legislações mais 

específicas foram aprovadas.  

Os processos de ruptura com a lógica manicomial, com propostas de mudanças de ordem 

jurídica, técnica, políticas, sociais, culturais, ideológicas, se concretizam na prática com o 

fechamento de alguns hospitais psiquiátricos, com a diminuição de leitos de internamentos de 

longa duração, com a implantação de uma rede de serviços substitutivos, tendo como principal 

dispositivo os CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.  O primeiro CAPS no Brasil foi 

implantado em 1987, o CAPS Prof. Luiz da Rocha Cerqueira, em São Paulo (SP). Também 

destacamos nesse processo inicial a experiência de Santos-SP, demonstrando que era possível 

fechar um hospital psiquiátrico e implantar serviços substitutivos, como os Núcleos de Atenção 

Psicossocial (NAPS) e a implantação de leitos de saúde mental em hospital geral (PITTA, 

2011). 

Em 1990, o Movimento de Reforma Psiquiátrica é impulsionado pela proposta da 

Conferência Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica, realizada em Caracas em 

novembro do ano de 1990, de reforma para a América Latina e Caribe, que culminou na 

chamada Declaração de Caracas, que incluía o Brasil.  

A partir dessa Conferência, muitas ações para intensificar a reforma foram realizadas, 

como mais encontros nacionais, conferências com o apoio da assessoria do Programa de Saúde 

Mental da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), através da equipe formada pelos 

doutores Manuel Desviat (Espanha) e Ernesto Venturini (Itália), que vinham a contribuir com 

suas experiências reformistas para o processo brasileiro (DESVIAT, 2015). 

Esse redirecionamento da atenção manicomial para a atenção psicossocial faz parte, 

portanto, de uma longa caminhada, que envolve vários esforços, perpassando por um 

consubstancial arcabouço legal em saúde mental iniciado em 1990, com a Declaração de 

Caracas, seguido pela publicação da Lei n. 9.867, de 10 de novembro de 1999, que estabelece 

a criação e funcionamento das Cooperativas Sociais, visando garantir programas de suporte 

psicossocial, como trabalho assistido, aos pacientes acompanhados nos serviços comunitários.  

A partir do ano de 1992, foram aprovadas nove leis estaduais, inspiradas no Projeto de 

Lei Federal do Deputado Paulo Delgado, sendo dos Estados de Ceará, do Distrito Federal, do 

Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Rio 

Grande do Sul. Em todas elas se prevê a substituição progressiva da assistência no hospital 
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psiquiátrico por outros dispositivos ou serviços, incluindo leitos em hospitais gerais e centros 

de atenção diária. Enfatiza-se a notificação de internação involuntária e a definição dos direitos 

das pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2004c).  

As demais Portarias que são criadas visam aprimorar a Reforma Psiquiátrica Brasileira, 

estabelecendo regulamento para o funcionamento e financiamento dos CAPS, dos Serviços 

Residenciais Terapêuticos, do auxílio reabilitação para os usuários egressos de hospitais 

psiquiátricos, da oferta de medicamentos de saúde mental, determinando avaliação da 

assistência prestada em saúde mental pelo SUS nos hospitais psiquiátricos, hospitais gerais e 

nos serviços ambulatoriais.  

Em resumo, o que se observa é que o período de 1990 a 2003 concentra a máxima 

intensidade política e normativa do que se chama a Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Outro marco fundamental, na Reforma Psiquiátrica brasileira foi a II Conferência 

Nacional de Saúde Mental, em dezembro de 1992, que aprovou a moção número 212, que 

instituiu as bases para elaboração do projeto de Lei nº 8/91 que preconizava a extinção 

progressiva dos manicômios, bem como sua substituição por outros serviços assistenciais, 

assim como regulamentava os internamentos involuntários e proibia a criação de novos leitos 

psiquiátricos em todo território nacional. Esses primeiros documentos embasaram a criação e 

posterior aprovação da Lei nº 10.216 em 6 de abril de 2001, conhecida como a Lei da Reforma 

Psiquiátrica, de autoria do Deputado Paulo Delgado (DESVIAT, 2015). 

A partir da Lei nº 10.216/2001 foram publicadas portarias, nas quais o governo 

estabelecia normas para o financiamento e organização da rede de serviços comunitários, como 

na Portaria GM/MS nº 336, 19 de fevereiro de 2002, que definia as diversas modalidades de 

CAPS, incluindo o atendimento de crianças e adolescentes e usuários de álcool e outras drogas, 

além de definir o CAPS como articulador na organização da rede de atenção psicossocial no 

território. Houve nessa época uma expansão dos CAPS em todo o país. Também foram 

promulgadas portarias de implantação dos serviços residenciais terapêuticos (SRT), para 

viabilizar a reinserção social na comunidade dos moradores de hospitais psiquiátricos, que se 

encontravam cronicamente internados (PITTA, 2011; DELGADO, 2014). 

A partir de 2004 percebemos a ênfase na avaliação dos hospitais psiquiátricos, visando 

a redução de leitos, priorizando financeiramente os hospitais de menor porte e os serviços 

comunitários. Para tanto, é apresentada a Portaria GM/MS nº 52 de 20 de janeiro 2004, que 

institui o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS – 

2004  PNASH – Psiquiatria. 
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Outra preocupação da área de saúde mental é quanto a atenção a usuários de álcool e 

outras drogas. Com o intuito de estabelecer critérios para a implantação dos Serviços 

Hospitalares de Referência para álcool e outras drogas – SHR-ad, é publicada a Portaria 

GM/MS nº 1.612 de 9 de setembro de 2005, que foi revogada no ano de 2010, pela Portaria 

GM/MS Nº 2.842, de 20 de setembro de 2010, que aprova normas de funcionamento e 

habilitação dos Serviços Hospitalares de Referência para Atenção Integral aos usuários de 

Álcool e outras Drogas – SHR-ad.  

Ainda em 2009, é publicada a Portaria GM/MS nº 2.629, de 28 de outubro de 2009, que 

reajusta os valores dos procedimentos para a atenção em saúde mental em Hospitais Gerais e 

incentiva internações de curta duração. A partir desta portaria, pela primeira vez, os 

procedimentos de psiquiatria em hospitais gerais passam a ser melhor remunerados do que os 

procedimentos em Hospitais Psiquiátricos. 

Em suma, vemos um esforço quanto aos aspectos legais para a conformação dos 

princípios da Reforma Psiquiátrica, com ênfase nos serviços de base comunitária e em leitos 

em hospital geral, em substituição aos hospitais psiquiátricos e a lógica manicomial.  

Também foram realizados muitos eventos após a promulgação da Lei nº 10.216, dos quais 

destacamos, em dezembro de 2001, a realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental, 

com o lema: “Cuidar Sim, Excluir Não”, que fortalecia as premissas da reforma psiquiátrica. 

Porém, somente em 2010 foi realizada a IV Conferência Nacional de Saúde Mental – 

Intersetorial, que buscou fortalecer parcerias com as demais políticas públicas, reconhecendo 

os avanços e os desafios do processo de Reforma Psiquiátrica.  

Visando o avanço da Reforma Psiquiátrica, principalmente nos municípios que não 

preenchiam o critério populacional para implantação de CAPS, que representavam cerca de 

70% dos municípios brasileiros, o Ministério da Saúde, incentiva o fortalecimento da Atenção 

Básica em saúde, para que se estruture uma rede de cuidados de base territorial (PENIDO, 

2013). 

Em 2011, foi lançada a Portaria GM/MS nº 3088/2011, na qual se reforça a necessidade 

de organização dos serviços de atenção psicossocial em Rede, formalizando-se a RAPS – Rede 

de Atenção Psicossocial. Além dos CAPS – Centros de Atenção Psicossocial, caracterizados 

como serviço estratégico na constituição da RAPS, outros componentes de atenção são 

elencados como essenciais nessa rede, visando dar conta da proposta de integralidade, 

intersetorialidade e universalidade do atendimento em saúde mental, como a atenção básica 

em saúde, atenção psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção 
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residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e 

reabilitação psicossocial (BRASIL, 2011). 

Enfatizamos que na proposta do trabalho em rede na saúde mental, de acordo com a Lei 

nº 10.216/2001 e a Portaria GM/MS nº 3088/2011, a internação deve constituir-se como último 

recurso a ser acessado, isso quando esgotadas todas as possibilidades de cuidado em meio 

aberto, no território. Não se trata de uma negação da internação, mas de usá-la como último 

recurso, em situações específicas, que a justifiquem e, mesmo nessas situações, que seja de 

curta duração, em dispositivos com caráter substitutivo e em locais o mais próximo possível 

do território de residência do sujeito, evitando efeitos de desvinculação familiar e com a 

comunidade.  

Muitos foram os avanços da área da Saúde Mental, desde os primeiros passos do 

processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira, como ampliação significativa do número de 

CAPS, de Serviços Residenciais Terapêuticos, fechamento de hospitais psiquiátricos, 

ampliação do movimento de luta antimanicomial, entre outros já mencionados neste texto. 

Porém, percebemos que ainda há desafios e problemas nesse campo, que não foram superados 

e que precisam fazer parte das nossas reflexões para compreendermos o contexto em que se 

inserem os leitos de saúde mental no hospital geral.  

 De acordo com Vasconcelos (2016), destaca-se a dificuldade de integração da área de 

saúde mental com a ESF (Estratégia de Saúde da Família), que na maioria dos municípios 

encontra-se parcialmente implantadas e com sobrecarga de trabalho. Há ausência de ações de 

atendimento à população identificada pela epidemiologia com transtornos psiquiátricos 

menores; há dificuldade de inserção social dos usuários com transtornos mentais, nos espaços 

públicos, com segurança e acessibilidade; como também há ausência de centros de convivência 

e cultura, e de inclusão pelo trabalho; desafios dos processos de desinstitucionalização nos 

asilos psiquiátricos, principalmente daqueles usuários que apresentam deficiência múltiplas e 

demandam de cuidados mais intensivos; há o desafio assistencial no atendimento à crise, com 

a dificuldade de se definir a porta de entrada para as emergências psiquiátricas na rede, assim 

como de se dar atenção as intercorrências clínicas e à atenção regular à saúde dos usuários de 

saúde mental; outros desafios que são consequências das políticas neoliberais, como o aumento 

dos moradores de rua e a questão do sofrimento psíquico no trabalho; questões como a saúde 

mental dos idosos, dos indígenas, ainda não foram incorporadas de forma específica no campo 

da saúde mental; a situação dos manicômios judiciários não provocaram mudanças na 

legislação e na normatização; há apenas pontuais e pouco expressivos numericamente serviços 

específicos para o atendimento de crianças e adolescentes; percebe-se também uma 
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reorganização das forças políticas conservadoras da psiquiatria, que vem ocorrendo mais 

ostensivamente a partir de 2006 e se acentua nos momentos de mudança política. 

Outro desafio, para a Reforma Psiquiátrica, enfatizado por Vasconcelos (2016) e também 

por Pitta (2011), diz respeito à questão do abuso de álcool, crack e outras drogas, que foi 

absorvido na política de saúde mental mais tardiamente e, ainda em alguns momentos e 

espaços, tratada como uma questão judicial, com medidas repressivas, que não contemplam as 

necessidades reais e concretas dessa população, que se vê desassistida. Nesse vazio 

assistencial, “as comunidades terapêuticas” (CTs) se mostram como alternativa, porém, com 

ênfase numa proposta de enclausuramento, e que vem recebendo incentivo financeiro do 

governo federal para seu funcionamento. 

Importante ressaltar que as CTs são instituições privadas e, muitas vezes, de caráter 

confessional, em que a religião é imposta como a principal estratégia de tratamento. Também 

apresentam características de prisões, devido ao caráter fechado que privam os usuários da 

liberdade por certo período de tempo (FOSSI e GUARESCHI, 2015). 

Até o ano de 2001, não eram consideradas estabelecimentos de saúde, quando foram 

regulamentadas através da Resolução – RDC nº 101/2001, da ANVISA – Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, porém o convênio com o SUS ocorreu a partir de 2011, permeado por 

resistências e disputas, em que de um lado estava a Política Nacional de Saúde Mental, que  

preconizava o cuidado em liberdade e a redução de danos e de outro lado os representantes de 

interesses privatistas,  manicomiais, que visavam a privação de liberdade e a abstinência ao 

uso de drogas (FOSSI e GUARESCHI, 2015). 

Diante desse cenário controverso, foi realizada em outubro de 2017 uma inspeção 

nacional em 28 CTs de 11 Estados brasileiros mais o Distrito Federal,  por iniciativa do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (MNPCT) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público 

Federal (PFDC/MPF), concluindo-se entre os aspectos analisados pelo relatório características 

como: privação de liberdade, o caráter asilar, internações sem prazo de término, “laborterapia”, 

abordagem religiosa, abstinência como estratégia central de funcionamento, uso de internações 

involuntárias e compulsórias, o cotidiano e práticas de  uso da força, castigos e punições aos 

internos, a internação de adolescentes, infraestrutura inadequada, controle e fiscalização 

externos precários. Nesse relatório, ressalta-se que em todas as CTs, foram constatadas algum 

nível de violação de direitos humanos (CFP, 2018). 

No ano de 2017, através da alteração da RAPS com a publicação da Resolução nº 32, de 

14 de dezembro de 2017, da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) e da Portaria Ministerial 
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nº 3588, de 21 de dezembro de 2017, ratificada na Nota Técnica nº11/2019, reafirma-se o 

fortalecimento da parceria e apoio dos órgãos governamentais às CTs, além de outras propostas 

como, a criação de “Equipes Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde Mental”, 

a criação de nova modalidade de CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras 

drogas) a serem implantados nas cenas de uso de drogas; propõe a ampliação de leitos 

psiquiátricos em hospitais psiquiátricos, incluindo esses como mais um ponto de atenção da 

RAPS, custeio para aquisição de equipamentos de eletroconvulsoterapia, pelo Ministério da 

Saúde, entre outras propostas que se mostram contrárias ao Movimento da Luta 

Antimanicomial, pois, parecem apresentar um retrocesso na Política Nacional de Saúde 

Mental, quando direciona-se o orçamento da saúde mental mais para serviços fechados que 

para os serviços comunitários, como podemos ver abaixo, no comentário do então Presidente 

da ABRASME (Associação Brasileira de Saúde Mental), Leonardo Pinho: 

Aos Manicômios foram anunciados 60 milhões e para Residências Terapêuticas 50 

milhões; 2. As Comunidades Terapêuticas vão receber 100 milhões (só do Ministério 

da Saúde), e para o toda a RAPS apenas 70 milhões; 3. Para os novos dispositivos 

(ambulatórios e o novo CAPS AD em “cenas de uso”) incluídos na RAPS na última 

portaria: 33 milhões. O orçamento não deixa mentir que a prioridade é os hospitais 

psiquiátricos e as comunidades terapêuticas (PINHO, 2017, p.18). 

 

Compondo esse movimento de alteração da Política Nacional de Saúde Mental, foi 

sancionada pelo Governo Federal no dia 06 de junho de 2019 a Lei nº 13.840, que modifica 

a Lei de Drogas nº 11.343/2006. Permitiu-se assim a internação involuntária de usuárias (os) 

de drogas sem a necessidade de autorização judicial, reforçando o modelo de abstinência e 

das CTs em detrimento da Política de Redução de Danos e dos Centros de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). A partir dessa nova Lei, a internação poderá ser 

requerida por familiar ou responsável legal, servidor (ar) público da área de Saúde, de 

Assistência Social ou de órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas (SISNAD) e será formalizada por decisão médica. Também, 

estabelece a previsão de internação involuntária pelo prazo de até 3 meses (BRASIL, 2019). 

Diante desse contexto, torna-se imprescindível, reforçar-se as premissas éticas e 

teóricas do Movimento de Reforma Psiquiátrica, em curso no Brasil, que propõe uma 

mudança de paradigmas na atenção à pessoa com transtorno mental, enfatizando o 

atendimento de base comunitária, aberto, e que conceba o usuário como sujeito de direitos, 

como cidadão. Logo, sua essência não consiste apenas na implantação de serviços 

substitutivos, mas na mudança de conceito frente à doença-saúde mental (VASCONCELOS, 

2016). 
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Através da experiência, da mudança de proposta, da psiquiatria clássica para a 

psiquiatria democrática italiana, reafirma-se a necessidade de ver o sujeito em sofrimento 

psíquico como um sujeito complexo e não apenas um doente com um rótulo, que vem 

permeado de estigmas.  

Na lógica da psiquiatria clássica, o sujeito, em toda a sua complexidade, é posto entre 

parênteses, sobrando apenas a doença, que fica como única manifestação analisada pelo 

profissional, necessitando para tanto de apenas um aparato estrutural, o manicômio. Ao 

contrário na inversão dessa lógica, prioriza-se o sujeito, e, portanto, a necessidade de 

equipamentos que possam dar conta da complexidade do ser humano (BASAGLIA, 2005).  

Muitas das “etiquetas” atribuídas ao doente só tem sentido de existência dentro daquela 

instituição total, que oprime qualquer inciativa pessoal, transformando o homem em algo que 

vai além do humano, “entre um animal dócil e inofensivo e um bicho perigoso”  

(BASAGLIA, 2005, p. 24). Assim, o sujeito vai se institucionalizando, pois,  

a ausência de qualquer projeto, a perda de um futuro, a condição permanente de 

estar à mercê dos outros, sem a mínima iniciativa pessoal, com seus dias 

fracionados e ordenados segundo horários ditados unicamente por exigências 

organizacionais que – justamente enquanto tais – não podem levar em conta o 

indivíduo singular e as circunstâncias particulares de cada um... (BASAGLIA, 

2005, p.24). 

 

Por isso, uma das premissas da Reforma Psiquiátrica Brasileira é a ênfase na 

desinstitucionalização, e não apenas na desospitalização. Conforme Basaglia (2005), não é 

efetivo apenas propor medidas administrativas ou de humanização dos manicômios, não é 

somente alterar a estrutura, mas possibilitar escolhas para o sujeito, para que este consiga ter 

novas experiências com o mundo, estabelecer novas relações com a sociedade na qual está 

inserido e da qual faz parte, mesmo que negado por esta. Sendo assim, enfatiza-se a ideia de 

superação de todo esse aparato manicomial, que engloba, a estrutura física, o conjunto de 

saberes e práticas científicas, sociais, legislativas e jurídicas, que dão base para a segregação, 

exclusão e patologização do ser humano. Fato esse recorrente, em vários momentos nas 

sociedades, que se baseiam em diferenças culturais, de classe e na competição (AMARANTE, 

2007). 

Porém, sabemos que essas mudanças fazem parte de um processo complexo, que 

envolvem muitos atores sociais, consistindo em movimento, em transformação constante, em 

que vão surgindo novos elementos, novas situações, novos atores sociais, com novos 

“interesses, ideologias, visões de mundo, concepções teóricas, religiosas, éticas, étnicas, de 

pertencimento de classe social” (AMARANTE, 2007, p. 63). 
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É importante reafirmar que esse processo de reestruturação do campo da saúde mental, 

visando a atenção psicossocial, ainda não está totalmente consolidado e encontra-se ameaçado 

com a aprovação da Portaria GM/MS 3588/2017 e com a divulgação da Nota Técnica 

nº11/2019 do Ministério da Saúde8. Porém, como fazemos parte de um processo, haverá 

sempre uma diversidade de interesses, de pessoas, que convivem nesse mesmo espaço de 

tempo, coexistindo, portanto, o modo manicomial de sentir e ver o mundo, assim como o modo 

psicossocial, e assim podemos continuar produzindo “pulsações, paradoxos, contradições, 

consensos, tensões” (AMARANTE, 2007, p. 63).  

Contudo, temos que ter clareza, que o modelo centrado no hospital psiquiátrico, no 

enclausuramento, falhou, não foi efetivo. Essa constatação nos impulsiona na certeza da busca 

de outras alternativas para lidar com o sofrimento mental, e que a proposta psicossocial se 

mostra mais acolhedora da complexidade dos sujeitos.  

 

3.4 Prática de Saúde Mental no Hospital Geral  

3.4.1 As Primeiras Unidades de Psiquiatria no Hospital Geral – UPHG 

 

Pudemos perceber na contextualização histórica realizada inicialmente neste trabalho as 

funções híbridas da internação, de cuidado, assistência e de exclusão. Quando os processos de 

exclusão se tornam mais evidentes, ao excluir pessoas consideradas diferentes, inaptas àquela 

formatação social, e assim o hospital passa a ser o espaço físico destinado para este fim e a 

psiquiatria o modelo hegemônico, esse modelo é questionado.  Mundialmente foram surgindo 

movimentos com propostas de reforma psiquiátrica, principalmente no período pós-guerra, 

quando o hospital geral passou a inserir-se, mesmo que timidamente, nas práticas de atenção 

à loucura (HILDEBRANDT e ALENCASTRE, 2001). 

A partir desses questionamentos, foram surgindo várias alternativas assistenciais em 

saúde mental, dentre as quais destacam-se as Unidades de Psiquiatria em Hospitais Gerais 

(UPHG). A primeira UPHG, de acordo com Botega (2012), foi implantada em 1728, em 

Londres, por Thomas Guy, em Detroit, no Hospital ST. Thomas, para receber até 20 pacientes. 

Outras unidades semelhantes surgiram em diversos hospitais ingleses que se mantiveram em 

                                                           
8 Essa nota foi publicada pelo MS na data de 04 de fevereiro de 2019, e causou polêmica, tendo como respostas 

diversas manifestações e cartas de repúdio de associações (ABRASME, ABRASCO, CEBES), organizações de 

conselhos profissionais (CFP, CRPs, CRESS, ...). Posteriormente foi retirada. Entretanto, as postarias as quais a 

nota visava esclarecer seguem vigentes.  
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funcionamento até a metade do século XIX. Portanto, a psiquiatria adentra o século XX 

marcada ainda por um modelo assistencial asilar. 

 Botega (2012) frisa que o “início das modernas UPHGs (ou seja, com planejamento 

terapêutico, integração à medicina geral, internações breves e rápido retorno à comunidade de 

origem, serviços de interconsulta e de emergência)” (BOTEGA, 2012, p. 17) ocorreu em 1902, 

em Nova York. E nas décadas de 1920 e 1930 foram surgindo timidamente outras unidades.  

 Contudo, somente após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se um grande 

crescimento no número de UPHGs, sobretudo na América do Norte. As principais razões para 

tal foram: a política de bem estar social; a experiência de pequenas enfermarias psiquiátricas 

em hospitais militares gerais; a crítica à dimensão segregadora, estigmatizante e de perda de 

identidade dos sujeitos nos grandes hospitais psiquiátricos; a ideia de que a internação 

psiquiátrica deveria ser integrada à estruturas assistenciais extra-muros; o desenvolvimento de 

abordagens terapêuticas como a convulsoterapia, nas décadas de 40 e 50, e a 

psicofarmacoterapia na década de 50; o desenvolvimento de abordagens psicoterapêuticas e 

abordagens socioterapêuticas (LARROBA e BOTEGA, 2006). 

A implantação da primeira enfermaria psiquiátrica na América Latina acontece em Lima, 

Peru, em 1941 e no Brasil ocorre em 1954, no hospital das Clínicas da Universidade da Bahia 

e logo em seguida, e no mesmo ano, a UPGH do Hospital dos Comerciários, em São Paulo. 

Em 1957, é implantada UPHG no Hospital Pedro II, da Santa Casa de Misericórdia da 

Universidade Federal de Pernambuco  (BOTEGA, 2012). 

As UPHGs cresceram em quantidade em 1980 e na primeira metade da década de 1990, 

totalizando nessa época, cerca de 63 unidades, distribuídas a maioria nas regiões sudeste e sul 

do país, localizadas em instituições públicas e filantrópicas em sua maioria, contando com uma 

média de 20 leitos por unidade (BOTEGA, 2012). Foi nesse período que o Ministério da Saúde, 

através da Portaria SAS/MS n° 224, de 29 de janeiro de 1992, regulamentou esses serviços e 

as formas de repasse de recursos para seu funcionamento, distinguindo as diversas 

modalidades de internamentos.  

De acordo com essa portaria, a nomenclatura utilizada para esse serviço era Leito de 

Psiquiatria ou Unidade Psiquiátrica em Hospital Geral (UPHG), e não deveria ultrapassar 10% 

da capacidade instalada do hospital, até o máximo de 30 leitos. Deveria contar com salas para 

trabalhos em grupo-terapias, grupo operativo, dentre outros, e áreas externas do hospital para 

lazer, educação física e atividades socioterápicas. Contar com equipe técnica mínima para um 

conjunto de 30 leitos, no período diurno, composta por: 1 médico psiquiatra ou 1 médico 
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clínico e 1 psicólogo, 1 enfermeiro, 2 profissionais de nível superior e profissionais de nível 

médio e elementar. 

 Algumas vantagens da presença dessas unidades nos hospitais gerais são elencadas por 

alguns autores consultados, como: Diminuição do estigma à pessoa com transtorno mental, que 

sai sem o rótulo da internação em hospital psiquiátrico (BOTEGA, 2017; PAES et al, 2013, 

MION e SCHNEIDER, 2003); os hospitais gerais são mais próximos e acessíveis às 

populações atendidas, evitando que o paciente perca o vínculo com a realidade (BOTEGA, 

2017.; MION e SCHNEIDER, 2003); maior transparência da prática psiquiátrica, através da 

interconsulta psiquiátrica, que permite uma atenção integral à pessoa (HILDEBRANDT e 

ALENCASTRE, 2001; BOTEGA, 2017); melhor atenção à saúde física por contar com outras 

especialidades e recursos diagnósticos (BOTEGA, 2107; PAES et al, 2013), que também 

favorecem a assistência, pesquisa e a formação de profissionais da saúde (BOTEGA, 2017).  

Entre as desvantagens, destaca-se as dificuldades financeiras dos hospitais (LUCCHESI 

e MALIK, 2009); a limitação e inadequação do espaço físico de algumas unidades, que não 

contam com pátios para exposição solar, áreas verdes, áreas para esportes; e ausência de 

atividades socioterápicas (BOTEGA, 2017; HILDEBRANDT e ALENCASTRE, 2001; PAES 

et al, 2013). 

Complementando, percebemos no trabalho de Do Prado, Sá e Miranda  (2015) que uma 

das dificuldades para implantação de práticas de saúde mental em hospital geral deve-se à 

questão da lógica institucional, quanto a organização do serviço, a estrutura, a restrição de 

recursos disponíveis nas enfermarias, a falta de tempo, como também as regras rígidas, a rotina 

rigorosa e o foco da atenção voltada às necessidades físicas, características também apontadas 

por Maciel (2014) em seu relato de experiência do Programa de Residência em Saúde Mental, 

na Enfermaria de Saúde mental, do Complexo Hospitalar Ouro Verde, em Campinas –SP. O 

autor enfatiza que, por mais que a enfermaria de saúde mental não se caracterize como um 

manicômio, ela está submetida a uma lógica hospitalar histórica, que se revela hierarquizada e 

biomédica. Trata-se do risco do desenvolvimento de uma “cultura manicomial” ou 

transformação dos hospitais gerais em “minicômios”, devido à ênfase em tratamentos 

sintomatológicos, lembrando ainda que parte das unidades psiquiátricas estão localizadas 

anexas e não no mesmo corpo físico-estrutural dos hospitais gerais, o que contribui com a 

possibilidade de transformá-las em verdadeiros hospícios (HILDEBRANDT e 

ALENCASTRE, 2001; BOTEGA, 2017; PAES et al, 2013). 

A questão do estigma e preconceito quanto a presença da pessoa em sofrimento psíquico 

no hospital geral, também são questões levantadas em alguns estudos analisados, demarcando 
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que a percepção dos profissionais que atuavam nas UPHGs, era de que a pessoa com transtorno 

mental era imprevisível e agressiva e apresentava-se com uma doença incurável, o que 

provocava nesses profissionais insegurança, tensão, desconforto, culminando na resistência na 

atenção a esse indivíduo (HILDEBRANDT E ALENCASTRE, 2001; PAES et al, 2013; DO 

PRADO, SÁ e MIRANDA, 2015). 

  A falta de habilidade e formação, capacitação, em prestar atendimento às pessoas em 

sofrimento psíquico, também foram elencadas como dificuldade dos profissionais (DO 

PRADO, SÁ e MIRANDA, 2015; PAES et al, 2013; MION e SCHNEIDER, 2003).  

De acordo com Dias, Gonçalves e Delgado (2010) as UPHGs tendem a privilegiar ações 

centradas em procedimentos médicos, reafirmando a especialidade da Psiquiatria Clínica nessa 

área, com dificuldades de elaborar projetos interdisciplinares e de estabelecerem relação com 

a rede de cuidado em saúde mental.  

   Conforme o documento Saúde Mental em Dados nº11, haviam no Brasil em junho de 

2012, 3.910 leitos psiquiátricos em HG cadastrados e mais 136 leitos habilitados como Serviço 

Hospitalar de Referência para a Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras Drogas – 

SHR-ad, segundo diretrizes da Portaria GM/MS nº 2.842/2010, que posteriormente foi 

revogada e substituída pela Portaria GM/MS nº 148 de 31.01.2012. Essa publicação do “Saúde 

Mental em Dados”, foi a última em que apareceu os dados sobre os leitos Psiquiátricos em 

Hospital Geral (LPHG). Na publicação nº 12, já não aparecem mais esses dados e estabelecem 

as normativas atuais para esse ponto de atenção, explicando que foram regulamentados como 

Leitos de Saúde Mental, de acordo com a Portaria GM/MS nº 148/2012, 33 estabelecimentos 

dos 47 habilitados em 2010 como SHR-ad, até dezembro de 2014. A única referência que é 

feita aos Leitos de Psiquiatria ou Unidade Psiquiátrica, é de que no ano de 2014 haviam 4.620 

leitos de psiquiatria em hospitais gerais, pediátricos e maternidades destinados ao SUS.  

 

3.4.2 A RAPS e os princípios norteadores dos Leitos de Saúde Mental no Hospital Geral 

- LSMHG   

 

Na proposta de RP, que fornece as bases para a Política Nacional de Saúde Mental, o 

Hospital Geral é considerado como fundamental nesse processo. Porém, não como um fim em 

si mesmo, mas como parte de uma rede, com diversos serviços qualificados para o acolhimento 

das pessoas com sofrimento psíquico, como parte das perspectivas de mudanças propostas pela 

RP, a partir das dimensões epistemológica, técnico-assistencial, jurídicopolítica e sociocultural 
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(AMARANTE, 2007). Portanto, a RP não está vinculada apenas à implantação de serviços, 

mas propõe mudanças de paradigmas, de concepções de saúde mental, configurando-se em um 

processo em movimento, em constante transformação, apresentando tensões, aproximações, 

distanciamentos, contradições, conflitos, que estão simultaneamente se entrelaçando.  

Desse modo, percebemos que o hospital geral é uma estrutura física já existente em 

vários municípios, constituindo-se como um serviço geograficamente bem localizado no 

território e no contexto da vida social dos sujeitos, desenvolvendo diversos serviços, como 

atendimentos de urgência e emergência e clínica médica (BRASIL, 2015).  E, sendo assim, 

direta ou indiretamente já atendem pessoas em sofrimento psíquico, seja pela motivação inicial 

desse sofrimento ou por alguma questão clínica. Portanto, o que nos é relevante é a questão da 

saúde mental estar no hospital geral e produzindo um movimento nesse espaço e nesse 

território, que deve ser no sentido de consolidação de um referencial de rede, proporcionando 

cuidado de forma integral e universal (DIAS, GONÇALVES e DELGADO, 2010). 

Importante relembrarmos que o hospital geral nasceu como uma possibilidade de abrigo 

para os “desadaptados” da sociedade e somente mais tarde constituiu-se como o local de 

“cuidado do corpo”, enquanto o hospital psiquiátrico aparece como o responsável pelo 

“cuidado da mente”. E agora o hospital geral se abre para a possibilidade do cuidado da mente, 

porém com o desafio do cuidado integral, revertendo uma lógica de séculos de funções sociais 

distintas.  Desvendar esses atravessamentos é um desafio para a pesquisa (MONTEIRO, 2013).  

Os LSMHG, chamado por Dias, Gonçalves e Delgado (2010) de Leitos de 

Atenção Integral no Hospital Geral (LAIHG), fazem parte desse processo de mudança,  

proposto pela RP, pois, existiam mesmo antes da implementação da RAPS, na tentativa de 

substituir os atendimentos de cunho manicomial, tendo como objetivo basicamente o mesmo 

dos atuais LSMHG, que fazem parte do componente hospitalar  da RAPS, que é o atendimento 

aos usuários em situação de crise que necessitem de cuidado intensivo, como uma retaguarda, 

aos atendimentos realizados nos demais serviços de referência, de acordo com a estratégia 

construída coletivamente no Projeto Terapêutico Singular (PTS) desse usuário  (DIAS, 

GONÇALVES e DELGADO, 2010). 

De acordo com Dimenstein et al. (2012), “o atendimento da crise é um dos problemas 

mais evidentes e de difícil manejo para as equipes de saúde mental na atualidade” (p. 97), como 

também se revela como um eixo estratégico do cuidado da RAPS, tornando-se um dos maiores 

balizadores da efetivação da RP no país, ao dar respostas consistentes e viáveis ao sofrimento 

psíquico. Uma vez que sua viabilização, dentro do contexto familiar e sociocomunitário, 

possibilitam a interrupção do circuito de internações nos moldes manicomiais de segregação e 
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cronificação, garantindo dessa forma a função substitutiva da RAPS (DIMENSTEIN et al, 

2012; SILVA e DIMENSTEIN, 2014).  

Nesse sentindo, os LSMHG, se configuram como parte da reorganização da rede de 

cuidados, que necessariamente deve estar articulada ao SUS e às demais redes de atendimento 

de outras políticas públicas, visando portanto, desconstruir o paradigma manicomial.  

Esse referencial de rede do SUS, do qual a RAPS é uma das redes prioritárias, emergiu 

da constatação de que muitos sistemas de saúde, presentes tanto no cenário internacional como 

nacional, apresentam-se fragmentados, com pontos de atenção incomunicáveis entre si e 

incapazes de ofertar uma atenção contínua aos usuários (MENDES, 2010). 

Como forma de superação dessa fragmentação nos sistemas de saúde, propõe-se um 

sistema integrado e articulado em redes de saúde. Definindo às redes de atenção em saúde 

como  

Organizações  poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si 

por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada 

população, coordenada pela atenção primária à saúde - prestada no tempo certo, no 

lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada -, e com 

responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população”(MENDES, 2010, p. 

2300).  

 

Portanto, em se tratando de Saúde Mental, a substituição do modo asilar, do modelo 

psiquiátrico, implica na estruturação de uma rede articulada de serviços que responda as 

diferentes necessidades da pessoa em sofrimento psíquico.  

Quando nos propomos a cuidar de um sujeito que consideramos complexo, exige-se uma 

rede de serviços também mais complexa, flexível, em constante diálogo entre seus pares, que 

atenda as diversas necessidades desses sujeitos, considerando as necessidades de saúde, de 

educação, moradia, lazer, trabalho, renda. Enfim, as ações devem atender a subjetividade desse 

usuário e que visar sobretudo a sua autonomia na busca do reestabelecimento de seus próprios 

contratos com essa rede e com seu território, aumentando suas possibilidades de trocas 

(DIMENSTEIN et al, 2012). 

É preciso colocar a doença entre parênteses para se tratar e lidar com os sujeitos 

concretos que sofrem e experimentam o sofrimento. Todas as ações desenvolvidas devem ser 

pautadas pelo conceito de cidadania - o usuário é, antes de mais nada, um cidadão. 

(BASAGLIA, 2005). Se faz necessário pensar em uma rede aberta, que não se paute no 

isolamento, na fragmentação, na burocracia, mas que seja pensada nessa complexidade dos 

sujeitos que a acessam. 
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De acordo com Zambenedetti e Perrone (2008, p. 289) 

a noção de rede encontrada remete aos princípios da Reforma Psiquiátrica - enquanto 

um conjunto de serviços substitutivos - e aos princípios da reforma sanitária 

presentes no SUS - que estabelece a hierarquização dos serviços e ações em saúde, 

assim como um fluxo de usuários a partir do mecanismo de referência e contra-

referência.  

 

 Para além dos princípios de referência e contra-referência, hoje existem outros 

mecanismo preconizados nos trabalhos em rede, como discussão de casos, matriciamento, 

como também outros mecanismos mais informais.  

A existência de inúmeros serviços não garante o trabalho em rede dentro da perspectiva 

da Reforma Psiquiátrica e da Reforma Sanitária, que apresentam parâmetros para a 

organização dos diversos serviços de saúde, como descentralização dos serviços, 

universalização, igualdade, controle social, além de reafirmarem princípios como liberdade, 

igualdade, proteção contra preconceito e discriminação, entre outros que visam garantir os 

direitos humanos e sociais dos usuários.    

Dentro desta perspectiva de rede, no ano de 2011 é publicada a Portaria GM/MS nº 3.088 

de 23 de dezembro de 2011, que reorganiza e regulamenta o trabalho em rede de atenção 

psicossocial, estabelecendo as seguintes diretrizes para o funcionamento dos serviços que 

compõem ou poderiam vir a compor a RAPS: 

Art. 2º Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção 

Psicossocial: 

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; 

II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 

III - combate a estigmas e preconceitos; 

IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e 

assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar; 

V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

VI - diversificação das estratégias de cuidado; 

VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a inclusão social com 

vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; 

VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 

IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle 

social dos usuários e de seus familiares; 

X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com 

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; 

XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 

XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com transtornos mentais e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como 

eixo central a construção do projeto terapêutico singular (BRASIL, 2011). 

  

Nessa portaria se redefine vários componentes, entre esses a atenção hospitalar em 

hospital geral, estabelecendo-se os seguintes pontos: 

a) enfermaria especializada em Hospital Geral, para atenção às pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
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em Hospital Geral, oferece tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos 

transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em especial de abstinências e 

intoxicações severas; e 

b) Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, que 

visa oferecer suporte hospitalar, por meio de internações de curta duração, para usuários de 

álcool e/ou outras drogas, em situações assistenciais que evidenciarem indicativos de 

ocorrência de comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica, sempre respeitadas as 

determinações da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, e sempre acolhendo os pacientes em 

regime de curtíssima ou curta permanência. Funciona em regime integral, durante vinte e quatro 

horas diárias, nos sete dias da semana, sem interrupção da continuidade entre os turnos.  

Porém, essa Portaria foi alterada pela Portaria GM/MS 3588 de 22 de dezembro de 2017, 

que modificou a nomenclatura e alguns pressupostos do Serviço Hospitalar de Referência para 

Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas para  Unidade de Referência Especializada em Hospital 

Geral, ampliando o número mínimo de leitos de 4 para 8 leitos, estabelecendo média de 

permanência vinculada ao repasse de recursos de custeio, exigindo coordenação técnica dos 

casos por médico psiquiatra. Também inclui como mais um ponto da RAPS os hospitais 

psiquiátricos, com aumento do custeio para esse serviço.  

Dentro das características desse segundo ponto de atenção é que se encontram os 

LSMHG que estamos estudando. Nossas reflexões sobre esse serviço ocorrem através do 

resgate teórico e do marco legal que o constitui, a partir da RAPS.   

Os LSMHG são melhor definidos na Portaria GM/MS nº 148, de 31 de janeiro de 2012, 

que define as normas de funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para 

atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde 

decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, do Componente Hospitalar da Rede de 

Atenção Psicossocial, e institui incentivos financeiros de investimento e de custeio. 

A partir dessa Portaria surgem outros documentos complementares, como podemos ver 

no quadro 1. 
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Quadro 1 - Legislação sobre LSMHG. 

DOCUMENTO DESCRIÇÃO 

Portaria GM/MS nº 349 de 29 de fevereiro 

de 2012 

Altera e acresce dispositivo à Portaria 

GM/MS nº 148/2012 e define que os leitos 

habilitados pela Portaria GM/MS nº 2.842, 

de 20 de setembro de 2010, poderão ser 

qualificados pela Portaria GM/MS 

nº148/2012 desde que atendam aos critérios; 

 

Nota Técnica nº 25 de 05 de junho de 2012, 

expedida pela Área Técnica de Saúde 

Mental, Álcool e outras 

drogas/DAPES/SAS/MS 

Apresenta informações sobre a implantação 

dos Leitos de Saúde Mental em Hospital 

Gerais, de acordo com a Portaria GM/MS 

nº148/2012; 

Portaria GM/MS nº 1615 de 26 de julho de 

2012  

Altera diversos artigos da Portaria GM/MS 

nº148/2012 quanto ao incentivo para 

habilitação, que passou a ser de R$ 4 mil por 

leito, além de estabelecer que o número de 

leitos de saúde mental não poderá exceder o 

percentual de 15% do total de leitos do 

hospital geral, até o máximo de 25 leitos. 

 Portaria GM/MS nº 953 de 12 setembro de 

2012  

Inclui na tabela do SCNES, Serviços 

Hospitalares de Referência para atenção a 

pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental incluindo aquelas com necessidades 

de saúde decorrentes do uso de álcool e 

outras drogas, modificando os códigos de 

faturamento para leitos de saúde mental em 

todos os hospitais gerais, não separa leitos 

psiquiátricos, mas distingue procedimentos. 

Apresenta códigos para os hospitais que se 

habilitam pela Portaria GM/MS nº148/2012.  
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Através da análise desses documentos, observamos uma insistência em diferenciar-se os 

LSMHG dos internamentos nos hospitais psiquiátricos, ao começar pela estrutura física, 

definindo-se por iluminação e ventilação adequadas, primando-se pelo conforto, privacidade 

(quando necessário), organização e segurança, em observância, também, aos critérios e normas 

estabelecidos pela legislação sanitária em vigor. Preconiza-se a compatibilização entre espaços 

hospitalares concebidos, portanto os LSMHG devem funcionar no corpo do hospital, estando 

integrados a uma pequena área livre para atividades.  Esse serviço, poderá ser implantado em 

hospital geral, preferencialmente de natureza pública ou filantrópica, sendo utilizados também 

como espaços de atuação docente assistencial (BRASIL, 2012a).  

Ressaltamos a necessidade de pensar continuamente que o hospital geral é mais um 

dispositivo de uma rede complexa, com diversos serviços que devem estar interligados, ao qual 

se recorre no momento da crise do usuário, após esgotadas as outras possibilidades de cuidado 

no território, e sempre tendo como articulador e corresponsável por esse cuidado os CAPSs e 

/ou outros dispositivos da RAPS. Esse critério é estabelecido como pré-requisito para a 

implantação de LSMHG nos municípios, pois esses só podem ser implantados em municípios 

ou regiões de saúde com até 100 (cem) mil habitantes, desde que tenham ações de saúde mental 

na Atenção Básica e CAPS de referência e em municípios com mais de 100 (cem) mil 

habitantes, que além de ações de saúde mental na Atenção Básica e CAPS, devem contemplar 

ações de atenção a usuários de álcool e outras drogas (BRASIL, 2012a). A cada 23 mil 

habitantes, pode ser implantado 1 (um) leito, e o número total de LSMHG não deverá exceder 

o percentual de 15% (quinze por cento) do número total de leitos do hospital Geral, até o 

máximo de 25 (vinte e cinco) leitos (BRASIL, 2012 a, 2012 d).  

 Como podemos observar, os LSMHG caracterizam-se como um importante recurso de 

atendimento aos usuários que necessitem de acolhimento integral, principalmente em cidades 

pequenas, com população inferior a 100 mil habitantes, que em sua maioria não possuem porte 

populacional para implantação de serviços territoriais que contem com leitos de acolhimento 

integral, como os CAPS III (SILVA, 2016). 

Quanto a definição dos profissionais que atuam nos LSMHG, estabelece-se equipe 

técnica multiprofissional, que fica responsável pelo Serviço Hospitalar de Referência para 

atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, variando sua composição de acordo com 

o número de leitos implantados, como o que segue:  

I -para o cuidado de até 4 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 

a) 1 (um) técnico ou auxiliar de enfermagem por turno; 

b) 1 (um) profissional de saúde mental de nível superior; e 
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c) 1 (um) médico clínico responsável pelos leitos; 

II - para o cuidado de 5 a 10 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será 

de: 

a) 2 (dois) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior; e 

c) 1 (um) médico clínico responsável pelos leitos; 

III -para o cuidado de 11 a 20 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será 

de: 

a) 4 (quatro) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 1 (um) enfermeiro por turno; 

c) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior; e 

c) 1 (um) médico, preferencialmente psiquiatra, responsável pelos leitos. 

IV -para o cuidado de 21 a 30 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será 

de: 

a) 6 (seis) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 1 (um) enfermeiro por turno; 

c) 3 (três) profissionais de saúde mental de nível superior; 

d) 1(um) médico clínico responsável pelos leitos; e 

e) 1 (um) médico psiquiatra responsável pelos leitos (BRASIL, 2012 a). 

.  

De acordo com a Portaria GM/MS nº 148/2012, são estabelecidas algumas diretrizes que 

devem nortear o funcionamento dos LSMHG, que referem-se fundamentalmente ao que já 

mencionamos, como trabalho em rede, continuidade do cuidado, a articulação com outros 

pontos de atenção, o matriciamento, a corresponsabilidade pelos casos, como podemos 

confirmar abaixo, no art.2º dessa portaria: 

Art. 2º O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras 

drogas é um ponto de atenção do componente Atenção Hospitalar da Rede de Atenção 

Psicossocial e observará as seguintes diretrizes: 

I -função precípua de preservação da vida, visando criar condições para a garantia da 

continuidade do cuidado pelos outros componentes da Rede de Atenção Psicossocial; 

II -integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das demandas e fluxos 

assistenciais na Região de Saúde, potencializando ações de matriciamento, 

corresponsabilidade pelos casos e garantia da continuidade do cuidado; 

III - articulação com os outros pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde na 

Região de Saúde; 

IV -oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do 

consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades 

psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às Urgências, da Rede de 

Atenção Psicossocial e da Atenção Básica; 

V - competência da Rede de Saúde local para regulação do acesso aos leitos; e 

VI -funcionamento em regime integral, nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e nos 7 

(sete) dias da semana, finais de semana e feriados inclusive, sem interrupção da 

continuidade entre os turnos (BRASIL, 2012 a). 

 

Complementar a essas diretrizes são estabelecidas algumas referências para a construção 

do projeto técnico de funcionamento desse serviço, como internações de curta duração, após 

esgotadas as demais possibilidades de cuidado em meio aberto, com alta prevista a partir da 

estabilidade clínica do usuário. Para garantia dessa premissa, entre outras estratégias, se 

estabelece taxa média de ocupação de 85% (oitenta e cinco por cento) e  tempo médio de 

permanência de 5,5 dias (cinco dias e meio), tendo como previsão de utilização dos leitos a 
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seguinte proporção:  60% (sessenta por cento) das diárias de até 7 (sete) dias, sendo pago por 

dia R$ 300,00 (trezentos reais),  30% (trinta por cento) das diárias entre 8 e 15 (quinze) dias, 

com pagamento diário de R$ 100,00 (cem reais) e 10% (dez por cento) das diárias superiores 

a 15 (quinze) dias, com pagamento de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por dia a partir do 16º 

dia de internação (BRASIL, 2012 a). Percebemos uma insistência legal de reversão na lógica 

de internamento através do estabelecimento de repasse maior de recursos para o menor tempo 

de internamento, evitando que o hospital geral responda a tendência de isolamento e 

centralização que são próprios do modelo hospitalocêntrico de cuidado (ECHEBARRENA, 

2018). 

 Acredita-se que a integração dos leitos de saúde mental às demais alas hospitalares pode 

auxiliar na desconstrução dos estigmas aos usuários, contribuindo para que o hospital como 

um todo se torne um espaço de cuidado em saúde mental, facilitando o acesso a outras 

tecnologias de cuidado em saúde (DIAS, GONÇALVES e DELGADO, 2010).   

Se estabelece a incorporação da estratégia de redução de danos como norteadora dos 

projetos terapêuticos singulares (PTS), que devem ser construídos coletivamente em 

articulação com outros pontos de atenção da RAPS e  devem contemplar a avaliação clínica e 

psicossocial realizada por equipe multiprofissional, abordagem familiar (orientações sobre o 

diagnóstico, tratamento, alta hospitalar e continuidade do cuidado na rede), articulação dos 

LSMHG com outros serviços do hospital, através da interconsulta ou de outras formas de 

interação, garantia de transferência do usuários para estruturas hospitalares de maior 

complexidade conforme a demanda de cada caso, avaliação permanente da equipe 

multiprofissional quanto as questões relacionadas a humanização e qualidade da assistência 

prestada (BRASIL, 2012a). 

Podemos concluir, de todo esse processo legal, que a implantação dos LSMHG, engloba 

um conjunto de desafios, entre eles o esforço de se resguardar os princípios da Reforma 

Psiquiátrica, priorizando o trabalho articulado com a rede de base comunitária e territorial, 

considerando a especificidade de cada caso, como as características clínicas, culturais, as 

relações sociais, familiares e com as instituições.   Primando na execução dos serviços, pelo 

atendimento universal, integral, qualificado e interdisciplinar às pessoas em sofrimento 

psíquico intenso e com necessidades devido ao uso ou abuso de álcool e outras drogas, quando 

esgotadas todas as possibilidades de atendimento na rede extra-hospitalar, objetivando a 

reinserção social dessas pessoas (DIAS, GONÇALVES e DELGADO, 2010).  

Com base em três estudos (MONTEIRO, 2013; SILVA, 2016 e ECHEBARRENA, 

2018) analisados, que se propuseram a estudar especificamente os LSMHG, percebe-se que 
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esse serviço apresenta potências e limites. Entre as potências, que foram comuns aos três 

estudos, destacamos a proximidade com o local de moradia dos usuários que tende a 

possibilitar a construção de estratégias de cuidados extra-hospitalares, durante a internação, 

minimizando o preconceito, o estigma ao diluir a questão das doenças mentais entre as demais 

condições de adoecimento; a inclusão de outras categorias profissionais nas equipes do HG, 

assim como o trabalho conjunto com outros serviços extra-hospitalares, provocam a 

criatividade e mexem com questões éticas e morais, além de facilitarem a corresponsabilização 

pelos casos; a regulação realizada por profissional capacitado que trabalha na perspectiva da 

Reabilitação Psicossocial, qualifica melhor os internamentos; o fato dos hospitais estarem 

equipados com recursos laboratoriais e de imagem e por contarem com diferentes 

especialidades médicas e multiprofissionais,  facilita a  avaliação de comorbidades, auxiliando 

no cuidado integral das necessidades de saúde do usuário.  

Quanto aos limites e desafios apresentados nos estudos analisados, enfatizamos que 

alguns hospitais não estão preparados para oferecer cuidados integrais, seguindo uma lógica 

do cuidado no leito. Ocorre a reinternação frequente, quando a organização do atendimento se 

dá de forma isolada dos demais serviços da rede, desencadeando o fenômeno da “porta 

giratória”; há serviços que são capturados por rotinas mais inflexíveis, com protocolos que 

engessam a rotina. Alguns hospitais ainda centram seus atendimentos e rotinas a partir de 

prescrições médicas; negação da interconsulta e de atendimento a usuários que apresentem 

causas clínicas concomitantes; quando a rede local é baixa na composição e cobertura, a 

internação torna-se o principal recurso; há imprecisão de critérios para a hospitalização em 

alguns LSMHG; os pacientes internados ficam sobre a lógica dos cuidados da enfermagem, 

que supervisionam suas atividades de higiene, alimentação, medicação e sono, não se 

ofertando outras atividades; ainda há presença de estigmas e preconceitos entre gestores e 

profissionais dos hospitais, o que dificulta a implantação e condução desse serviço. 

Visando otimizar o funcionamento dos LSMHG e constituir-se de fato como um serviço 

potente na RAPS, tem que se construir outras estratégias para dar conta da crise, como 

matriciamento entre os serviços e a gestão do caso, como também investir em processos de 

gestão de políticas, priorizando a educação permanente, espaços de encontro e discussão 

coletiva para construção de estratégias para o exercício profissional e construção de fluxos 

pactuados coletivamente.  

 

3.4.3. Ameaças atuais à prática de Saúde Mental no Hospital Geral  

 



42 
 

De acordo, com Dias, Gonçalves e Delgado (2010) e confirmado por Monteiro (2013), 

há no Brasil duas forças contrastantes e que se manifestam objetivamente na apropriação do 

espaço do HG: a Reforma Psiquiátrica e a Psiquiatria Clinica, que representam 

respectivamente o modelo de atenção psicossocial e o modelo manicomial 

(psiquiátrico/asilar/hospitalocêntrico).  

 Entre os atores envolvidos nessa disputa de modelos, “há grupos de interesses 

fundamentalistas e neoliberais que ameaçam e atacam toda uma conjuntura de luta política e 

social exercida pelo processo de democratização histórico da Reforma Psiquiátrica brasileira” 

(SOUZA e JORGE, p. 2019), destacando-se o grupo que representa o modelo psiquiátrico, que 

tem representações junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM) e à Associação Brasileira 

de Psiquiatria (ABP), entre outros espaços decisórios. Dentre suas propostas destacam-se a 

manutenção dos hospitais psiquiátricos, manutenção e implantação de unidades ou enfermarias 

de psiquiatria.  

Nesse contexto, Botega (2017), ainda frisa que os leitos psiquiátricos devem estar em 

uma enfermaria de psiquiatria, por esse ser um recurso que ocupa um espaço delimitado, com 

instalações adequadas, equipe multiprofissional treinada, recursos diagnósticos e processos 

terapêuticos efetivos, diferenciando nesses aspectos, segundo ele, dos leitos de saúde mental. 

Esse posicionamento vai ao encontro da recomendação feita pela ABP (Associação Brasileira 

de Psiquiatria) e CFM (Conselho Federal de Medicina) no ano de 2017, endereçada ao Ministro 

de Saúde, aos governadores e demais gestores de saúde mental, afirmando a extinção dos leitos 

em hospital geral, sob a alegação de que esses funcionam atualmente sem recursos humanos 

necessários, e que prejudicam os pacientes e outras especialidades (CFM, 2017). 

De acordo com Monteiro (2013) essas disputas de modelo de atenção em saúde mental 

são atravessadas pelo contexto econômico que impulsionam a construção de demandas sociais, 

nem sempre reais, mas que geram todo um movimento com procedimentos, produção e venda 

de medicamentos, tornando a saúde uma mercadoria.  

Contudo, sabemos que, historicamente, os hospitais psiquiátricos e seus métodos 

terapêuticos, como eletrochoque, lobotomia, camisas-de-força, entre outros, foram 

questionados, principalmente na década de 1960 na Itália e em outros países europeus e 

também aqui no Brasil, que teve como principal ator o Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM), que denunciou a violência presente nos manicômios, a 

mercantilização da loucura, como também, questionou a centralidade do cuidado no psiquiatra  

e no hospital psiquiátrico (DO PRADO, SÁ e MIRANDA, 2015), culminando no Movimento 

de Reforma Psiquiátrica. 
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Mesmo diante dos avanços da Reforma Psiquiátrica, já no ano de 2015, verificamos uma 

estagnação desse processo, quando o Ministério da Saúde é disputado por forças 

conservadoras, numa negociação política na tentativa de evitar o impedimento da então 

presidenta do país, Dilma Rousseff, sendo nomeado para a Coordenação de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas, o ex-diretor de um hospital psiquiátrico.  

E a partir daí, o SUS e a RP passaram por mudanças severas, que caracterizam importante 

retrocesso em todo esse processo de mais de 20 anos, que vinha se consolidando 

(AMARANTE e NUNES, 2018). Outras dificuldades elencadas por Souza e Jorge (2019), que 

afetaram negativamente a trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira, referem-se a pouca 

expansão dos serviços substitutivos, destacando o não avanço das residências terapêuticas; a 

precarização das formas contratuais dos profissionais; a permanência de leitos em hospitais 

psiquiátricos em todo o Brasil e o engessamento do processo de fechamento desses. Podemos 

observar na figura 2, retirada do SAGE – Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da 

Saúde, a estagnação na expansão dos CAPS nos municípios brasileiros, principalmente nos 

anos de 2015, 2016 e 2017: 

                           

 

Figura 2 - Número de municípios com CAPS.                     

Fonte: DAPES/SAS/MS 

 

Somando-se a esse cenário, no dia 14 de dezembro de 2017, a Comissão Intergestora 

Tripartite (CIT) do Sistema Único de Saúde (SUS) reuniu-se apenas com as representações de 

parte dos gestores de saúde e aprovou, sem nenhum tipo de discussão mais ampla, a 

resolução nº 32 (Brasil, 2017),  culminando na publicação da Portaria GM/MS nº 3.588 de 21 

de dezembro de 2017, propondo várias alterações na RAPS, entre elas, a ampliação  de 15% 

para 20% da capacidade instalada de leitos dos hospitais para implantação de leitos de saúde 
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mental e aumento do número mínimo de leitos para recebimento de custeio de 4 para 8 leitos. 

Exigência de ocupação de 80% em LSMHG como condicionante para recebimento de recursos 

de custeio; incentivo financeiro às comunidades terapêuticas; inclusão do hospital psiquiátrico 

e dos ambulatórios de saúde mental como pontos da RAPS; incentivo financeiro para aquisição 

de aparelhos de eletroconvulsoterapia, entre outras propostas que apresentam-se centradas na 

figura do psiquiatra e na medicalização.  

Diante dessas modificações na Política Nacional de Saúde Mental, é necessário dar 

continuidade às discussões sobre o lugar do HP nessa política, que até então, de certa forma 

estava invisível (SOUZA E JORGE, 2019), assim como é necessário reafirmar os propósitos 

da Reforma Psiquiátrica, principalmente o que consta na Lei federal nº 10.216 de 06 de abril 

de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, assim como em outras resoluções e 

portarias do Ministério da Saúde e leis estaduais, que reafirmam a progressiva extinção dos 

HP e a implantação de serviços substitutivos comunitários.  

Observamos no cenário nacional a movimentação de várias entidades representativas de 

profissionais, grupos de pesquisa, instâncias de controle social e núcleos do movimento 

antimanicomial, compostos por representantes da sociedade civil e por profissionais, 

manifestando-se contrários a essa nova legislação, através de recomendações, orientações, 

avaliações e notas de repúdio, principalmente expressas após a divulgação da Nota Técnica Nº 

11/2019-CGMAD/DAPES/ASS/MS, que prestava-se a estabelecer esclarecimentos sobre as 

mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre 

Drogas, estabelecidas principalmente na Portaria GM/MS nº 3.588/2017. 

Essa nota técnica foi emitida no dia 4 de fevereiro de 2019, pelo então Coordenador 

Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro e 

três dias depois, sem justificativas oficiais, houve a suspensão dessa e Quirino foi exonerado 

oficialmente do cargo e indicado como novo Secretário da Secretaria Nacional de Cuidados e 

Prevenção às Drogas (SENAPRED), no Ministério da Cidadania. Contudo a Portaria GM/MS 

nº 3.588/2017 continua em vigor.  

Entre as várias mudanças introduzidas por essa portaria, destacamos as alterações das 

normativas para funcionamento do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas 

com transtornos mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool 

e outras drogas, que até então eram chamados de LSMHG ou LAIHG e que passam a ter nova 

nomenclatura, denominando-se Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral, e a 

gradação do número de leitos implantados e composição da equipe multiprofissional, passa a 

vigorar da seguinte forma: 
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I - para o cuidado em enfermaria de 8 a 10 leitos, a equipe técnica multiprofissional 

mínima será de: 

a) 2 (dois) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; 

b) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga-horária 

mínima de 40h por semana; e 

c) 1 (um) médico psiquiatra responsável pelos leitos, carga horária mínima de 10h 

por semana. 

II - para o cuidado em enfermaria de 11 a 20 leitos, a equipe técnica multiprofissional 

mínima será de: 

a) 4 (quatro) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 3 (três) técnicos 

ou auxiliares de enfermagem por turno noturno; 

b) 1 (um) enfermeiro por turno; 

c) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga-horária 

mínima de 60h por semana; e 

d) 1 (um) médico psiquiatra responsável pelos leitos, contabilizando carga-horária 

mínima total de serviços de 20h por semana. 

III - para o cuidado de 21 a 30 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será 

de: 

a) 5 (cinco) técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 4 (quatro) 

técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno noturno; 

b) 1 (um) enfermeiro por turno; 

c) 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga-horária 

de 90h por semana; 

d) 1(um) médico clínico responsável pelas interconsultas; e 

e) 1 ou 2 (um ou dois) médico(s) psiquiatra(s) responsável(is) pelos leitos, 

contabilizando carga-horária total de serviços de 30h por semana (BRASIL, 2017). 

 A referida Portaria não faz menção aos serviços em funcionamento, porém, a Nota 

Técnica Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS, referia sobre as normas de transição, 

estabelecendo que nos casos de até 10 (dez) leitos já implantados e habilitados em Enfermarias 

não-especializadas (termos da nota técnica), se mantém a exigência técnica de equipe de 

acordo com os incisos I e II do art. 57 do Anexo V da Portaria de Consolidação nº 3 -GM/MS, 

de 28 de setembro e 2017, que considera a mesma redação da Portaria GM/MS nº 148/2012, 

mantendo às equipes mínimas, abrindo a possibilidade do gestor local do serviço  apresentar 

um plano de readequação para atender os dispositivos das novas regras, solicitando incentivo 

financeiro para implantação de novos leitos locais ou regionais.  

Como afirmamos anteriormente, o processo de RP já vinha fazendo alguns 

enfrentamentos, porém, com essas mudanças ocorridas na coordenação nacional de saúde 

mental e na condução da política de atenção psicossocial, atualmente sob o comando dos 

partidos conservadores que governam o país, o retrocesso nas conquistas da RP já 

representam um perigo e os LSMHG que já encontravam-se num processo tímido de 

implantação no país, convergindo a um processo de sucateamento dos demais serviços como 

os CAPS (SOUZA E JORGE, 2019), não fogem a essa regra, como podemos notar nos dados 

consultados no CNES (dados de março/2019), nos quais constatamos que há no país um total 

de 3.103 leitos de saúde mental (somando-se leitos de enfermarias e LSMHG) e 32 mil leitos 

de psiquiatria.  
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Se compararmos a evolução dos dados  através da consulta no “Saúde Mental em 

Dados nº12”9, no qual consta que no período de 2012 a 2014, somavam-se 888 leitos, 

distribuídos em 187 hospitais gerais (HG), nas diversas regiões do país: Centro-Oeste (49 

leitos), Nordeste (72 leitos), Norte (51 leitos), Sudeste (323 leitos) e Sul (393 leitos), sendo 

que paralelamente haviam 167 hospitais psiquiátricos (HP) e mais de 25 mil leitos de 

psiquiatria, no território brasileiro até 2014 (BRASIL, 2015), observamos que houve aumento 

nos leitos psiquiátricos, mesmo com a previsão legal de redução do número desses leitos e o 

incentivo ao fechamento de hospitais psiquiátricos, com a ampliação da rede substitutiva.  

No contexto do Estado do Paraná, de acordo com o Cadastro de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES), constatou-se que até o mês de janeiro de 2019 haviam no Estado 2.646 leitos 

psiquiátricos (em hospital psiquiátrico) e 222 Leitos Clínicos de Saúde Mental (em 

enfermarias, as antigas UPHGs, somando-se com os LSMHG). Em contato via e-mail com a 

Coordenação Estadual de Saúde Mental do Estado do Paraná, fomos informados que de 

acordo com a Portaria 148/2012, no ano de 2018, haviam 21 LSMHG, sendo 6 na capital do 

Estado e os outros 15 divididos em outros 3 municípios do interior do Estado. Esses dados 

evidenciam que o principal dispositivo para a internação no contexto da saúde mental no 

Estado do Paraná ainda são os hospitais psiquiátricos, em detrimento dos LSMHG e outras 

formas de internação em saúde mental. Apesar de forte incremento em outros pontos da 

RAPS, como Centros de Atenção Psicossocial, os LSMHG ainda são incipientes. Ao mesmo 

tempo, analisar um dos locais que desenvolve essa experiência mostra-se relevante.  

Observando a figura 3, retirada do Relatório de Gestão do Ministério da Saúde (2018) 

e analisando os dados do CNES (2019) constatamos que dos Estados da região Sul, o Estado 

do Rio Grande do Sul é o que mais possui leitos de saúde mental, totalizando 673 leitos de 

saúde mental e 3.457 leitos psiquiátricos e o Estado de Santa Catarina possui 94 leitos de 

saúde mental e 1.304 leitos de psiquiatria (CNES, 2019). 

                                                           
9 Ressaltamos que as fontes de dados são diferentes, desconhecemos se os parâmetros das duas fontes (Saúde 
mental em dados e CNES) são os mesmos. Porém no decorrer dessa pesquisa tivemos acesso apenas a essas 
fontes.   



47 
 

 

Figura 3 - Número de leitos de saúde mental em Hospitais Gerais por UF (Brasil). 

De acordo com Monteiro (2013), no Estado do Rio Grande do Sul, há financiamento 

estadual para a saúde mental, fato que favoreceu a ampliação dos LSMHG, principalmente a 

partir do ano 2000, quando  as questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas, 

principalmente o uso de crack, tornam-se pautas centrais para se pensar os modos de cuidado 

em saúde mental no Brasil, e a resposta que o Estado do Rio Grande do Sul dá, é o aumento 

dos dispositivos de cuidado alinhados a apartação social, ao isolamento do indivíduo, como 

uma resposta política para a questão. Isso faz com que ocorra um aumento considerável do 

número de leitos por habitantes no Estado, chegando no ano de 2012 com 1 leito para cada 4 

mil habitantes, sendo que, o Ministério da Saúde preconizava 1 leito para cada 23 mil 

habitantes (MONTEIRO, 2013). “Mesmo assim, curiosamente segue a ideia de falta de leitos 

por parte dos gestores, o que reforça modelos de atenção pautados na internação como 

tratamento e não como atenção a crise” (MONTEIRO, 2013, p. 79). 

Se buscarmos analisar esses parâmetros, principalmente nos países europeus, 

observamos uma grande disparidade. No estudo realizado por Passos (2001), na França e na 

Itália entre de outubro de 1997 a dezembro de 1998, é apresentada a perspectiva de 

atendimento na França, segundo a psiquiatria de setor, em que cada setor é responsável pelo 

atendimento de 70 a 80 mil habitantes, com 94 leitos e 87 profissionais, sendo 57 

enfermeiros. Há pelo menos, 3.200 Centro médico-psicológico (CMPs), 880 hospitais-dia, 

675 hospitais- noite, e mais de 467 CATTPs (Centros de Acolhimento Terapêutico em 

Tempo Parcial). Comparando com o Brasil, em 2001, tínhamos 266 estruturas abertas e 88% 

dos recursos SUS ainda eram absorvidos pela internação hospitalar (p.11) “Na França, a 

instituição asilar continua sendo a principal instituição que cuida da loucura, define políticas 
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e produz teorias, mesmo aquelas ‘libertárias’,... o hospital é ainda o centro de gravidade do 

sistema, possuindo número elevado de leitos”  (PASSOS, 2001, p.12). 

Na mesma pesquisa, Passos (2001), apresenta a situação de Trieste, na Itália, que para 

uma população de 260 mil habitantes, havia uma estrutura substitutiva, de 7 centros de saúde 

mental (dois por região territorial: um aberto 24h todos os dias, com 8 leitos e outro aberto 

12h), 1 serviço de emergência no hospital geral, 1 serviço de reabilitação (residências), 1 

serviço junto ao cárcere, 8 associações de voluntários e usuários e 6 cooperativas sociais, 

totalizando nesses serviços 23 médicos, 180 enfermeiros, 9 assistentes sociais, 9 psicólogos, 

50 operadores de 1 cooperativa Social de moradia e reabilitação e 15 voluntários  (PASSOS, 

2001, p. 14). Percebe-se um processo de desinstitucionalização centrado mais em serviços 

de base comunitária.  

De acordo com a autora, responsável pela pesquisa supracitada, esses processos de 

reforma psiquiátrica estrangeiros, também enfrentam problemas igualmente pertinentes a 

nossa realidade brasileira, ainda bastante hospitalocêntrica. Claro que resguardando as 

devidas proporções no que se refere a situação socioeconômica favorável desses países e 

também a experiência acumulada na reformulação das políticas de saúde mental (PASSOS, 

2001). 

Dados mais recentes,  podem ser conferidos no Atlas Mental Health Resources in the 

World (2017, p. 37) , conforme podemos observar na figura  410, a qual fornece um resumo 

dos indicadores de leitos em hospitais psiquiátricos e de leitos/enfermarias psiquiátricas em 

hospitais gerais divididos por região da OMS e por grupo de renda do Banco Mundial, no 

qual consta que existem 11,3 leitos em hospitais psiquiátricos por 100 000 habitantes em 

todo o mundo. Observamos ainda que, de acordo com o Atlas (2017) que apesar da transição 

em vários países de alta  renda para leitos/ enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais e a 

provisão de cuidados extra-hospitalares de base territorial,  os países de alta renda ainda têm 

um número muito maior de leitos psiquiátricos (31,1 por 100.000 habitantes) do que países 

de baixa renda, principalmente nos países da Europa. 

                                                           
10 A figura 04, apresenta dados agrupados por regiões e por Grupo de renda proposto pelo Banco Mundial (as 

economias foram divididas pelo crescimento anual da renda per capita). Assim, AFR representa os países 

africanos; AMR representa América; EMR, Leste do Mediterrâneo; EUR representa Europa; SEAR equivale a Sul 

e Leste Asiático; WRP, representa Oeste do Pacífico. 



49 
 

 

Figura 4 - Indicadores para hospitais psiquiátricos e enfermarias psiquiátricas em hospitais 

gerais por região e grupo de renda do BANCO MUNDIAL. 

Fonte:  Atlas Mental Health Resources in the World -2017.  

Como mostrado na figura 4, globalmente há 2,0 leitos por 100.000 habitantes em 

enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais. Porém, observamos diferenças substanciais 

entre regiões e grupos de renda. Por exemplo, há mais de 13 leitos por 100.000 habitantes 

em países de alta renda, em comparação com menos de 1 em países de renda-baixa e média- 

baixa. Diferenças semelhantes são observadas para a taxa de admissões e o número de 

instalações. 

A figura 5 (Atlas Mental Health Resources in the World, 2017, p. 39) comparando a 

presença de leitos psiquiátricos em hospital geral, nos anos de 2011, 2014 e 2017, utilizando 

os dados dos Atlas de Saúde Mental desses anos, mostra um ligeiro aumento ou quase as 

mesmas taxas globalmente. Nos grupos de alta renda, não há aumento em comparação com 

2011.  
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Figura 5 - Leitos de enfermaria psiquiátrica em hospital geral por 100.000 habitantes 2011, 

2014, 2017 por grupo de renda do BANCO MUNDIAL. 

Fonte:  Atlas Mental Health Resources in the World -2017. 

Relembrando que no Brasil o preconizado é de 1 leito para cada 23 mil habitantes11, e 

que de acordo com o que consta no CNES (2019) há aproximadamente 35 mil leitos em 

hospitais psiquiátricos e hospitais gerais. Essa é uma situação que vem sendo questionada 

pelos opositores da Reforma Psiquiátrica, que defendem a ampliação do número de leitos em 

hospitais psiquiátricos, alegando que a partir da redução dos leitos, ocorreu a desassistência 

dos usuários em sofrimento psíquico e que esses encontram-se abandonados nas ruas e nas 

prisões (DUARTE e GARCIA, 2013, p. 5).  

Como vimos, esse processo de redução dos leitos psiquiátricos é resultado de uma 

batalha realizada no Brasil e no mundo visando a melhoria nas condições de tratamento 

dispensado às pessoas em sofrimento psíquico, que historicamente foram excluídas do 

convívio social, submetidas a maus tratos e desassistidas em seus direitos sociais, ao serem 

enclausuradas nesses estabelecimentos.  

Estrategicamente a Política de Saúde Mental Brasileira, incentivou a redução do porte 

dos hospitais psiquiátricos, através do incentivo financeiro para os hospitais com menos 

leitos, através da Portaria GM/MS nº 251, de 31 de janeiro de 2002, que instituiu normas e 

                                                           
11 De acordo com a Portaria GM/MS nº 1.101/2002, apresenta as fórmulas que levaram o Ministério da Saúde a 

estabelecer o total de leitos de psiquiatria para o país, na qual se considera parâmetros de morbidade, séries 

históricas e necessidade de internação, como também foi considerado a capacidade instalada e a oferta de ações e 

serviços (BRASIL, 2002). 
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diretrizes para a assistência hospitalar psiquiátrica, quanto aos aspectos ligados à 

classificação dos hospitais, à estrutura e às internações psiquiátricas pela rede SUS. Desse 

modo, esses hospitais e o número de leitos são classificados, conforme avaliação do 

Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH). 

Aprofundando essa estratégia, no ano de 2004, estabeleceu-se, por meio da Portaria GM/MS 

nº 52/04, o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica no 

SUS-PRH, objetivando a redução dos leitos e progressivamente do porte dos hospitais 

psiquiátricos, daqueles de grande porte para classes de menor porte (até 160 leitos), como 

forma de garantir um melhor funcionamento clínico e maior articulação com a rede extra-

hospitalar em saúde mental dos municípios. 

No ano de 2009, a Portaria GM/MS nº 2.644, de 28 de outubro de 2009, estabelece 

novo reagrupamento de classes para os hospitais, reajusta os respectivos incrementos e cria  

através do art. 3º, incentivo adicional de 10% nas classes NI e NII para internações que não 

ultrapassem 20 dias e que informe o motivo de saída “alta de paciente agudo”.   

De acordo com o art. 2º dessa portaria, podemos observar no quadro abaixo como que 

classificam-se os portes dos hospitais psiquiátricos e os valores das diárias de internamento:   

Art. 2º Reajustar os incrementos por classe do procedimento 03.03.17.009-3 - 

TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA) - gerando os seguintes valores: 

CLASSE PORTE Serviço 

Hospitalar 

Serviço 

Profissional 

Valores 

N I Até 160 leitos 43,73 5,97 R$ 49,70 

N II De 161 a 240 37,28 5,09 R$ 42,37 

N III De 241 a 400 33,95 4,64 R$ 38,59 

N IV Acima de 400 31,31 4,27 R$ 35,58 

(BRASIL, 2009). 

 

Numa inversão dessa estratégia a atual Portaria do MS, a Portaria GM/MS nº 

3.388/2017, revoga os artigos 2º e 3º da Portaria GM/MS 2.644/2009, propondo que a 

remuneração pelos leitos seja do mesmo valor, promovendo um aumento de quase 100% no 

valor para instituições que ofereçam acima de 400 leitos, além de criar dois novos 

procedimentos para faturamento hospitalar, que ampliam a possibilidade de dias de 

internação, um para internações curtas (até 90 dias) e outro para internações prolongadas 

(mais de 90 dias) ou reinternações antes de 30 dias da última alta hospitalar.  

É o retorno do HP na RAPS, porém, relembramos que o movimento da RPB assim 

como a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas priorizaram a 
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desconstrução do HP e consequentemente do modelo hospitalocêntrico de assistência, 

oferecendo em contrapartida o cuidado territorial, humanizado, integral  e articulado com os 

demais pontos da RAPS, não negando o lugar e a necessidade em alguns casos da internação, 

desde que resguardados esses princípios fundamentais e após esgotadas todas as 

possibilidades de atendimento em meio aberto.   
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4. MÉTODO 

 

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário 

(PPGDC), objetiva formar pesquisadores, docentes e outros profissionais, com capacidade para 

atuar na gestão do conhecimento e propor intervenções junto aos diferentes espaços 

comunitários, promovendo questionamentos e tensões nos modos cristalizados dos coletivos se 

organizarem, promovendo o desenvolvimento comunitário. Coerente a esse objetivo e a 

proposta desse estudo é que optamos pela abordagem qualitativa, na modalidade de pesquisa-

intervenção, segundo a perspectiva teórica-metodológica da Análise Institucional (AI), por 

compreendermos que essa modalidade de pesquisa, assim como essa perspectiva teórico-

metodológica se propõem a interrogar a neutralidade, a objetividade e a totalização dos saberes, 

próprios das ciências tradicionais, propondo a possibilidade de interação entre o saber 

acadêmico, dos experts e o conhecimento e saberes dos sujeitos individuais e coletivos 

envolvidos na pesquisa (AGUIAR e ROCHA, 2003). 

4.1 Perspectiva Teórico-Metodológica 

O Movimento Institucionalista que se desenvolveu na sociedade francesa a partir de um 

conjunto de disciplinas e movimentos nos anos 40 e 50, originou basicamente duas grandes 

correntes: a AI ou Socioanálise de René Lourau e Georges Lapassade, e a Esquizoanálise de 

Félix Guattari e Gilles Deleuze (PENIDO, 2012). 

 A AI Socioanalítica   desenvolvida na França a partir das décadas de 60 e 70 e que ganha 

adeptos na América Latina na década de 80, visa interrogar, através da pesquisa-intervenção, 

os múltiplos sentidos cristalizados nas instituições (AGUIAR e ROCHA, 2003). 

Para esta pesquisa, interessa-nos a Análise Institucional de René Lourau, que apresenta 

discussões que favorecem a reflexão sobre a relação da RAPS que é formada por diversos 

sujeitos e instituições, com o processo de inserção dos LSMHG nessa rede, buscando 

compreender essa realidade social e organizacional, a partir dos discursos e práticas dos sujeitos 

envolvidos, visando provocar o questionamento dos conceitos consolidados (instituído) nas 

instituições, interessando-se pelo movimento provocado nesse processo (instituinte). Ocorre a 

partir dos encontros, das observações, dos afetamentos, da análise da implicação, dentre outros, 

buscando-se micropoliticamente colocar em análise os efeitos das práticas no cotidiano 

institucional, desconstruindo territórios cristalizados e facilitando a criação de novas práticas 

(ROMAGNOLI et al, 2009). 
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 Diante dessa definição, percebemos que a AI possui vários conceitos que auxiliam nesse 

processo de desnaturalização das instituições e favorecem as discussões coletivas e a 

valorização e construção de conhecimentos a partir do cotidiano das práticas locais, numa 

relação de horizontalidade, através dos processos de autogestão e auto-análise.  

Vale destacar que para esta corrente e para o próprio movimento institucionalista, a idéia 

de auto-análise consiste na produção, reconhecimento por parte das comunidades dos seus 

saberes para que assim consigam definir as suas reais necessidades, sem a arbitrariedade dos 

“especialistas”, porém contando quando necessário com o apoio desses. Para que esses 

processos auto-analíticos ocorram, se faz necessário a autogestão, que está associada ao 

processo e ao resultado da articulação e organização das comunidades, para criarem 

dispositivos de encontro e diálogo, visando a transformação de suas condições de existência e 

resolutividade de seus problemas de forma independente (BAREMBLITT, 2002, GUIZARD, 

LOPES, CUNHA, 2011). 

Outro conceito que é importante para a AI, é o de instituição, que de acordo com  

Baremblitt (2002, p. 176), “são árvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, 

indicando o que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente. Segundo seu grau de 

objetivação, podem estar expressas em leis, princípios ou fundamentos, em normas ou pautas". 

De acordo com essa definição, são exemplos de instituições, no entendimento desse mesmo 

autor, a linguagem, as relações de parentesco, a religião, o Estado, a educação, a justiça e a 

saúde, dentre muitas outras.  E essas instituições se materializam em dispositivos concretos 

como organizações e estabelecimentos (PENIDO, 2012). Em nosso contexto de pesquisa a 

loucura pode ser considerada como uma instituição, permeada por relações de saber e poder, 

expressas em dispositivos e modelos assistenciais no campo da saúde mental. 

Podemos entender que as instituições atravessam e fundem outras instâncias, como 

organizações, grupos e relações, numa constante luta entre o instituído e o instituinte. 

Entendendo que o instituído caracteriza-se como as formas gerais de relações sociais que se 

apresentam como resultado dos instituintes. Portanto configuram-se como supostamente 

naturais, a-temporais, atreladas a algo conservador, tendo como tendência a estabilização e o 

instituinte aparece como um processo, uma atividade revolucionária, criativa, transformadora 

por excelência, contudo, um depende do outro para existir (BAREMBLITT, 2002, GUIZARD, 

LOPES, CUNHA, 2011). 

Outro termo utilizado pela AI, é o conceito de implicação que consiste na relação que 

indivíduos desenvolvem com as instituições independente de sua decisão ou desejo, tendo 

efeitos mesmo sem o conhecimento do sujeito (PENIDO, 2012; GUIZARD, LOPES, CUNHA, 
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2011), portanto, não é uma questão de vontade, de decisão consciente de ligar-se a um processo 

de trabalho. Ela inclui uma análise do sistema de lugares ocupados ou que se busca ocupar ou 

ainda do que lhe é designado, pelo coletivo a ocupar e os riscos decorrentes dos caminhos em 

construção (AGUIAR e ROCHA, 2003). 

Sendo várias as instituições com as quais estabelecemos relações no decorrer da vida, 

também são muitas nossas implicações.  

Considerando a pesquisa que nos propomos, e os sujeitos envolvidos, observamos as 

relações de implicação existentes, tanto da pesquisadora com a instituição Educação e Saúde, 

nos seus respectivos estabelecimentos, assim como a implicação dos demais envolvidos na 

pesquisa, os profissionais de referência para os leitos do hospital e os profissionais dos demais 

pontos da rede (CAPS I e CAPS AD). 

Na Análise institucional é reconhecido que o próprio pesquisador, ao mesmo tempo, 

torna-se parte do processo de pesquisa ora como pesquisador, ora como pesquisado 

“procurando romper com as barreiras entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido” 

(AGUIAR e ROCHA, 2003, p. 72), superando a questão da neutralidade da pesquisa, e 

reforçando-se que há uma implicação, desde  o momento da escolha do tema, pois a 

pesquisadora possui uma relação próxima ao tema, e até mesmo a constituição desse Serviço – 

os leitos de Saúde Mental – nesse município, foi um processo construído com a participação 

efetiva dessa pesquisadora, enquanto coordenadora municipal de saúde mental.   

 Portanto, a questão não é negar a implicação dos sujeitos envolvidos, mas colocá-las em 

análise, avaliando as nossas pertenças ideológicas, libidinais e institucionais (ROMAGNOLI, 

2014).  

 

4.2 Local 

Realizamos essa pesquisa num município que localiza-se na região Centro-Sul do Estado 

do Paraná, que de acordo com o IBGE12 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui 

uma população estimada no ano de 2018 de 51.961 habitantes e uma extensão territorial de 

2.247,141 km² em 2018, ocupando o 5º lugar entre os municípios do Estado com maior área 

territorial.  

De acordo com o último censo demográfico realizado em 2010 demonstra que do total de 

habitantes, 48.792 pessoas, 22.463 pertencem à zona urbana e 26.329 pertencem à zona rural.  

                                                           
12 https://cidades.ibge.gov.br/ Consulta realizada no dia 23/07/2019; 
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A principal atividade econômica13 desse município, de acordo com dados do IBGE/2010 

é agropecuária, representada por 14.744 pessoas, do total da população ocupada segundo 

atividades econômicas, que é de 28.009. Os demais atuam na indústria, comércio e serviços.    

Quanto a rede de saúde, esse município possui cobertura14 de 78,68% ESF (Estratégia 

Saúde da Família), estimando-se uma cobertura populacional por ESF de 40.883 pessoas.  

De acordo com a coordenação da atenção básica em saúde do município, desses ESFs, 

três funcionam como ESFs volantes, tendo uma equipe formada por médico e enfermeira, que 

dão suporte para no máximo 5 unidades básicas de saúde cada um, localizadas no interior do 

município, sendo que cada uma dessas unidades tem um Auxiliar ou Técnico de enfermagem 

que permanece nesses locais atendendo diariamente a população, com alguns Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS. O médico e a enfermeira atendem semanalmente nessas 

localidades. Há outras 2 unidades de ESF na zona rural, nas localidades que são mais distantes 

da sede do município. O município também possui 5 ESFs na zona urbana, além de contar com 

2 unidades básicas de saúde localizadas na área central do município para atender a população 

das áreas descobertas por ESF, com isso a estimativa de cobertura da Atenção Básica é de 98,66 

%, ou seja 51.262 pessoas.  

Fazem parte dessa rede, de acordo com o CNES15 2 (dois) hospitais gerais, filantrópicos, 

que possuem contratualização com o Estado para prestarem serviço hospitalares para o 

município. Em um desses hospitais além das atividades rotineiras do hospital como 

internamentos e atendimentos emergenciais, funcionam os LSMHG, com 4 (quatro) leitos, para 

atender a demanda municipal. Há 2 (dois) Centros de Atenção Psicossocial, sendo um CAPS I 

e um CAPS AD, que são responsáveis pelas demandas de saúde mental do município.  

 

4.3 Participantes 

Os participantes dessa pesquisa, que foram convidados a participar dos grupos focais, são 

os profissionais que compõem a equipe multiprofissional que atua:  

*nos leitos de Saúde Mental no hospital Geral: 

- 3 (três) técnicos de enfermagem;  

- 1 (um) enfermeiro;  

- 1(um) médico; 

                                                           
13 http://www.ipardes.gov.br/cadernos/ Consulta realizada no dia 23/07/2019; 
14 https://egestorab.saude.gov.br/ Consulta realizada no dia 18 de junho de 2019. 
15 http://cnes2.datasus.gov.br Consulta realizada no dia 23/07/2019. 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/
http://cnes2.datasus.gov.br/
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- 1(um) assistente social.  

 

*nos serviços da RAPS do município, que mais encaminham para os Leitos de Saúde Mental: 

- 2 (dois) profissionais do CAPS I; 

- 2 (dois) profissionais do CAPS AD; 

- 2 (dois) profissionais do Pronto-Atendimento Municipal. 

 Solicitamos aos coordenadores desses serviços a indicação dos profissionais para 

representar cada um dos serviços. Totalizando 12 (doze) participantes. Limitamos esse número 

para melhor efetividade do grupo focal.   

No decorrer da pesquisa tivemos a seguinte participação: 

*dos serviços da RAPS do município, que mais encaminham para os Leitos de Saúde Mental: 

- 1 (um) representante do CAPS I; 

- 1 (um) representante do CAPS AD; 

- 1 (um) coordenadora dos CAPS. 

 

*dos leitos de Saúde Mental no hospital Geral: 

- 1 (um) assistente social; 

- 1 (um) enfermeira; 

- 3 (três) técnicos de enfermagem. 

Não tivemos a participação de profissionais do Pronto Atendimento Municipal, sendo 

que essa equipe do hospital, que atua nos LSMHG, também atua no pronto atendimento 

municipal, que funciona no mesmo estabelecimento de saúde. Totalizando 8 (oito) 

participantes. 

 

 4.4 Procedimentos 

 A operacionalização da pesquisa ocorreu em 2 momentos, com a utilização de distintos 

dispositivos para a produção de dados, compreendendo que esses momentos não foram 

estanques, mas foram processuais dentro de um movimento que é própria da pesquisa-

intervenção, para qual os dispositivos são criados como elementos diversos e provisórios, 

visando afetar, desestruturar o que já está instituído na organização (ROSSI e PASSOS, 2014). 

Dessa forma entendemos que os dados, a partir dos dispositivos, não caracterizam-se 

como simples coleta de informações em campo, contudo são produzidos nos encontros entre o 

pesquisador, os pesquisados e com toda a dinâmica presente no campo de pesquisa/intervenção, 
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portanto o que desperta maior interesse para a pesquisa-intervenção é exatamente o processo, o 

movimento, as transformações causadas nos espaços de intervenção (BORGES et al, 2018).  

Imbuídos dessa noção de processualidade, apresentamos os dois momentos dessa 

pesquisa:  

*Primeiro momento: 

- Observação dos leitos de saúde mental; 

- Caracterização do público atendido nos LSMHG, através da consulta aos laudos do sistema 

de regulação estadual dos leitos de saúde mental. 

*Segundo momento: 

- Realização de 2 (dois) grupos focais com os participantes da pesquisa.   

Assim ressaltamos que a pesquisa-intervenção tem caráter participativo, sendo que a 

transição do primeiro para o segundo momento da pesquisa buscou ampliar o grau de 

participação dos trabalhadores da RAPS no processo de investigação e compreensão da 

temática analisada, pois, compreendemos que as pesquisas com metodologias participativas se 

constroem com as pessoas/participantes (GATTO JR, et al 2018), por isso a importância de se 

proporcionar uma diversidade de dispositivos que proporcionem essa participação, claro que 

nesse processo de pesquisa tivemos que respeitar a temporalidade e o limite de abrangência 

próprias dessa modalidade de pós-graduação. 

A seguir são apresentados cada um desses momentos e os dispositivos agenciados em 

cada momento. Compreendemos esses momentos da pesquisa não como processos estanques, 

separados, independentes entre si, mas como complementares que se retroalimentam entre si na 

produção dos momentos seguintes, como a noção de ciclos, que nos é apresentada por Gatto Jr 

et al (p. 6, 2018), na qual “os ciclos podem permitir olhar-se mais uma vez para a experiência 

vivida, para as informações e dados coletados, analisados e interpretados, adentrando mais 

profundamente no universo das significações, aprofundando nos sentidos e significados”.  

Essa ideia de ciclos convergem para o objetivo das metodologias participativas, por 

permitirem o “compartilhamento de interpretações, de significados e de sentidos, para sensos 

e consensos cada vez mais representativos das coletividades” (GATTO JR et al, 2018, p. 6).  

  

4.4.1. O primeiro momento da pesquisa 

 

4.4.1.1 Observação Participante 

Com o intuito de nos reaproximarmos desse serviço, que contou com a nossa participação 

no processo de implantação e que agora, após 2 (dois) anos de desvinculação, retomamos esse 
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espaço como campo de intervenção de nossa pesquisa, é que realizamos um período de 

observação no Hospital Geral, nos leitos de Saúde Mental, que por se tratar de um serviço 24 

(vinte e quatro) horas, observamos os 3 (três) turnos de trabalho desse serviço, totalizando 12 

(doze) horas, e observamos parte do cotidiano do serviço, o funcionamento dos leitos, as ações 

desenvolvidas pelos profissionais, as relações estabelecidas com os usuários e com a RAPS. 

Compreendemos, a partir da Análise Institucional, que toda observação, caracteriza-se 

como participante, na medida que não trata-se de um procedimento neutro, pois, a simples 

presença da pesquisadora no campo como observadora já causa modificações no objeto de 

estudo, construindo-se conjuntamente a pesquisa e a construção do conhecimento por parte de 

todos os envolvidos nesse processo (FORTUNA et al, 2016). 

Para realizar a observação, entramos em contato com o administrador do hospital, 

apresentando o projeto de pesquisa explicando as estratégias que seriam utilizadas para a 

produção de dados. A pesquisa foi autorizada, porém recomendou que entrássemos em contato 

com o médico responsável pelos leitos no hospital, que também autorizou a observação.   

O primeiro dia de observação realizou-se no dia 05/03/2018, segunda-feira, no período 

da tarde, das 13h às 17 horas, no qual a pesquisadora teve primeiramente contato com a 

funcionária do setor administrativo/financeiro, que fica em sala próxima da recepção, que a 

orientou a seguir até a enfermaria, onde localizam-se os leitos.   

No segundo dia, 06/03/2018, terça-feira, no período da manhã, das 8h às 12h, deu-se 

continuidade a observação percebendo-se que a rotina do cuidado não se alterou.  

O último dia de observação foi realizado no período da noite, no dia 07/03/2018, quarta-

feira, das 17h às 21h, manteve-se o contato com a equipe, com os usuários dos leitos e 

acompanhantes. Nesse período especifico a pesquisadora pode acompanhar a abordagem 

médica, no pronto atendimento municipal, a uma paciente em sofrimento mental, que 

posteriormente foi encaminhada para os Leitos.  

Os registros das observações estão no diário da pesquisadora e serão trabalhados nos 

resultados e discussão dessa pesquisa. 

 

4.4.1.2. Análise Documental: Análise dos Laudos do Sistema de Regulação Estadual dos 

Leitos de Saúde Mental 

Destacamos que a ideia inicial proposta no projeto de pesquisa era consultar os 

prontuários dos usuários, por entendermos que tratava-se de um documento mais complexo de 

registro, com as manifestações dos diversos profissionais. 
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Porém, o profissional responsável pelos LSMHG liberou apenas a consulta nos laudos do 

Sistema Estadual de Regulação dos Leitos. Nesse instrumento constavam os dados necessários 

para caracterizar o serviço, possibilitando a definição do número de pessoas atendidas, a média 

de tempo de internamento nos leitos, perfil dos usuários (idade, sexo, demanda que originou o 

internamento), os principais pontos da rede que realizam os encaminhamentos, casos de 

reinternação e a frequência com que ocorrem. Esses dados são apresentados posteriormente nos 

resultados da pesquisa.  

Foram acessadas as fichas de usuários deste serviço desde a sua abertura, em setembro de 

2014, até o mês de dezembro de 2017.  

Em contato com a funcionária do setor administrativo do hospital, que cuida dos sistemas 

de regulação, de faturamento e de controle do hospital, a pesquisadora foi informada de que 

existiam duas formas de registro de dados para esse período que se pretendia analisar. Do 

período de setembro de 2014 à julho de 2015, ainda não havia o sistema de regulação Estadual 

– Leitos, e que os laudos ficavam num sistema vinculado ao Ministério da Saúde (MS-

DATASUS) com o nome de Programa de Apoio a Entrada de dados de AIH (Autorização de 

Internamento Hospitalar) – SISAIH (Sistema de Autorização de Internamento Hospitalar), do 

qual poderíamos tirar as folhas “espelho de AIH” que constava os dados que seriam analisados. 

O hospital imprimiu esses laudos, que totalizaram 121 laudos. Os demais dados foram 

consultados no próprio sistema de regulação estadual – leitos, pelo site da Secretaria Estadual 

de Saúde do Paraná – http://www.gestao.sesa.pr.gov.br/regulador/, utilizando login e senha 

entrava-se no sistema para gerar os laudos através do número de AIH, que foram fornecidos em 

listas de “Procedimentos Faturados por Quantidade Entregues (apresentadas + reapresentadas)” 

dos períodos de 09/2015 à 12/2015, de 01/2016 à 12/2016 e de 01/2017 à 12/2017. Nessas listas 

constavam além do número de AIH, o nome do paciente, a data de internação e de alta e o nome 

do médico responsável. Desse sistema foram analisados 424 laudos.  

Tanto na ficha “Espelho de AIH” como no “Laudo para Solicitação de AIH” do Sistema, 

continham a identificação do estabelecimento, identificação do paciente (nome do paciente, 

data de nascimento, sexo, nacionalidade, documentação, responsável pelo paciente, nome da 

mãe, endereço, raça/cor), justificativa da internação (procedimento solicitado, procedimento 

principal, diagnóstico principal), data da internação, data da saída e outros procedimentos 

realizados. 

 Iniciamos a sistematização desses dados pelas fichas “Espelho de AIH” e posteriormente 

com as fichas dos “Laudos para Solicitação de AIH”, retirando dessas os seguintes dados: 

LOCAL DE MORADIA (INTERIOR OU CIDADE), IDADE (posteriormente dividas por faixa 
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etária), SEXO, PROCEDIMENTO SOLICITADO, DIAGNÓSTICO PRINCIPAL, TEMPO 

DE PERMANÊNCIA, OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, LOCAL DE 

ENCAMINHAMENTO (que constava na área da Justificativa de internamento).   Agrupamos 

posteriormente esses dados em tabelas e gráficos. 

Também buscamos tabular os dados de reinternamentos que constavam tanto nos laudos 

impressos como nos laudos consultados diretamente no Sistema. Cada laudo é referente a um 

internamento. Portanto, fomos realizando uma marcação manual por nome de usuário que 

aparecia mais de uma vez, para no final somarmos o total de reinternamentos desses usuários 

no período analisado. Através das listas de “Procedimentos Faturados por Quantidade 

Entregues (apresentadas + reapresentadas)” somadas com os laudos impressos, obtivemos o 

total de internamentos realizados por mês e por ano. 

 Outros dados que julgamos interessante para complementar esse trabalho, como número 

de internamentos involuntários e quantidade de transferências para serviços de maior 

complexidade não constavam nesses Laudos. Solicitamos essas informações ao setor de 

administração do hospital, que nos orientou a buscar junto ao setor de Serviço Social que 

repassou os dados solicitados dos arquivos próprios do hospital.  

Essa atividade de produção/sistematização de dados e pré-análise ocorreu no período de 

03/2018 a 06/2018 e constam na sequência, nos resultados e discussão.  

 

4.4.2 O segundo momento da pesquisa 

 

4.4.2.1.  Grupos Focais  

Esse momento da pesquisa, caracterizamos como o processo de restituição da pesquisa, 

que não consiste em apenas uma devolutiva dos dados coletados, como nas pesquisas mais 

tradicionais e sim num momento de reflexão no grupo, a partir da análise coletiva dos dados e 

resultados provisórios produzidos no primeiro momento da pesquisa (observação e na análise 

dos laudos), apresentados pela pesquisadora e que poderão nesse processo serem validados ou 

não pelos participantes, como também dispararem as discussões e deflagrarem nos participantes 

processos de auto-análise e de autogestão. 

Nesse processo de interação se produz novos dados que podem fazer parte da pesquisa e 

tornar-se novamente instrumentos para novas reflexões (práticas) (LOURAU, 1993).  Dessa 

forma os participantes da pesquisa fazem parte efetivamente do processo de análise dos dados 

e podem aprender com esse processo, e até mesmo dar continuidade a pesquisa. 
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Para que a restituição seja realmente construtiva, deve-se respeitar a discrição e escolher 

o momento mais oportuno para realizá-la (LOURAU, 1993). Nessa pesquisa definimos o grupo 

focal como o espaço para formalizarmos essa restituição, pois o próprio grupo constitui-se como 

um dispositivo que já produz certos efeitos. 

Portanto, ao se utilizar o grupo focal, objetivou-se provocar a reflexão sobre o tema nos 

atores envolvidos, por acreditar-se que o grupo focal possibilita maior liberdade para os 

participantes falarem, como para o pesquisador, para demonstrarem suas histórias, suas 

implicações, os rumores, os segredos e até mesmo as questões externas que acabam 

atravessando a instituição (ROMAGNOLI et al, 2009). 

Para a efetivação dessa estratégia, entramos em contato, via whatsapp, com a assistente 

social do hospital e com a coordenadora municipal de Saúde Mental, para juntas irmos 

definindo a melhor data para realização do primeiro grupo focal, visando a participação da 

maior parte dos participantes. Definimos a realização do primeiro grupo focal para o dia 25 de 

outubro de 2018, com início previsto para às 15h e 30 min. e término às 17h.    

O primeiro grupo foi realizado na sala de reuniões do hospital, iniciando após a chegada 

da maioria dos profissionais, às 15h e 43 minutos, foi gravado e transcrito na íntegra. Teve 

duração de 1h e 17min, com 8 (oito) participantes, sendo 5 profissionais do Hospital e 3 

profissionais dos CAPS (1 do CAPS AD, 1 do CAPS I e a coordenadora Municipal de Saúde 

Mental). Havíamos planejado o grupo com a possibilidade de participação de 12 profissionais, 

sendo 2 de cada CAPS, que totalizariam 4 profissionais, 6 profissionais do hospital que são 

referências para os leitos de saúde mental, sendo convidados o médico responsável clínico pelos 

leitos, enfermeira, assistente social e 3 técnicos de enfermagem, sendo 1 de cada turno de 

atendimento. Também convidamos 2 profissionais representantes do serviço de Pronto 

atendimento municipal, o qual está em funcionamento no mesmo hospital no qual funcionam 

os Leitos de Saúde Mental. Os representantes do hospital informam que os mesmos 

profissionais que são referência para os leitos, também atendem o Pronto atendimento 

Municipal, juntamente com os outros profissionais, justificando a ausência de representantes 

exclusivos do pronto-atendimento municipal.  

Esse primeiro grupo focal buscou compreender como ocorrem as interações entre os 

diferentes pontos da rede de atenção psicossocial, a partir da perspectiva dos atores que a 

constituem, com base na apresentação e discussão dos dados produzidos no primeiro momento 

da pesquisa. Esses dados foram expostos em forma de gráficos e tabelas, caracterizando os 

usuários acolhidos nos Leitos, desde setembro/2014 à dezembro/2017, com breves análises, 

visando buscar junto com o grupo uma interpretação desses dados, visto que a pesquisa é 
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processual e construída com as pessoas envolvidas, através de alguns dispositivos de análise. 

Também construímos um roteiro com questões disparadoras para as discussões, em anexo, 

porém não a utilizamos nesse primeiro grupo de forma sistemática, pois a apresentação e 

discussão dos dados produzidos através da análise dos Laudos de internamento ocupou todo o 

tempo dos participantes. Avaliamos que essas questões foram debatidas em todo o processo de 

discussão durante o grupo.  

Visando dar continuidade ao processo de compreensão dos conteúdos emergentes nas 

etapas já realizadas da pesquisa, realizamos mais um grupo focal com os participantes, como 

mais uma possibilidade disponível para deflagrar movimentos autogestivos e auto-analíticos no 

grupo.  

Esse grupo, assim como o primeiro, foi realizado na sala de reuniões do hospital, no dia 

13 de dezembro de 2018, data definida com a assistente social do hospital e com a coordenadora 

de Saúde Mental do Município, com previsão de início às 15h e término às 17h. Foi gravado e 

transcrito, totalizando 16 páginas, com duração de 1 hora e 40 minutos, contando com a 

participação dos 6 (seis) profissionais, que já haviam participado do primeiro grupo. Foi aberto 

para os outros profissionais que foram convidados para o primeiro grupo e por vários motivos 

não puderam participar, porém também não participaram desse. Justificaram a ausência nesse 

grupo a Coordenadora Municipal de Saúde Mental, que estava com outros compromissos nos 

CAPS e um representante do hospital que estava auxiliando o médico nas consultas.  

Para esse grupo demos continuidade a apresentação dos gráficos que não havíamos 

apresentado no grupo anterior e elaboramos algumas questões para fomentar a discussão, que 

encontram-se em anexo.  

Como no primeiro grupo, os participantes foram chegando após o horário estipulado, 

tendo um atraso de 20 minutos e isso dificultou a ampliação do debate, sem fazer algumas 

discussões.  Outro atravessamento do grupo foram as saídas dos participantes antes do término 

previsto, por justificarem outros compromissos. Ao final do grupo estavam presentes 2 

representantes do hospital e 1 representante dos CAPSs.  

Esses são atravessamentos presentes na realização dos grupos focais, revelados pelos 

atrasos nos grupos, as saídas antes do término dos encontros, a não participação do médico 

responsável pelos leitos e de representantes específicos do Pronto-Atendimento, demonstram 

que nem sempre tudo ocorre conforme o planejado, e que na pesquisa-intervenção busca-se 

evidenciar esses fatos e imprevistos, apresentando não apenas “como deveria ser a pesquisa”, 

mas “como foi a pesquisa” (LOURAU, 1993). Alguns desses movimentos que foram surgindo 

no decorrer da pesquisa, que não tinham a intenção de serem explicitados pelas equipes, podem 
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revelar concepções e modos de fazer dessas mesmas equipes (BORGES et al, 2018), que podem 

evidenciar alguns analisadores. 

Os analisadores se constituem em “fatos, eventos, falas que propiciam reflexões no grupo, 

expressando as tensões e relações de força constituintes de um determinado fenômeno, assim 

como as estratégias de resolução de problemas” (ZAMBENEDETTI  et al, 2014, p. 695).   

O material produzido nos grupos foi transcrito na íntegra, os temas discutidos e 

recorrentes foram organizados como os analisadores, e discutidos dentro de linhas de análise, a 

partir do viés institucionalista e encontram-se na parte dos resultados e discussão desse trabalho.  

É importante destacar que a escolha do que seria restituído aos participantes da pesquisa, 

foi feita pela pesquisadora, de acordo com suas implicações, o que num primeiro momento 

pode-se avaliar como um direcionamento da produção de análises, porém, quando colocado em 

discussão coletiva, proporciona o reconhecimento e a reflexão sobre pontos importantes da 

prática e a possibilidades de novas intervenções e formação contínua (ROSSI e PASSOS, 

2014). 

Destacamos que esta implicação da pesquisadora com o tema em estudo, numa primeira 

análise, aparece como um dificultador para a realização do grupo focal, como podemos perceber 

no recorte do diário de pesquisa: 

Primeiro dia de grupo focal, são muitos sentimentos misturados. Insegurança, por ser algo que 

nunca conduzi, pelo menos não com esse nome e com esse objetivo. Sempre fui muito prescritiva 

nas minhas atuações, e sei que ainda ajo dessa forma em algumas ocasiões e até as pessoas, 

os profissionais da rede, em algumas vezes me procuram para que eu dê alguma resposta a 

algum problema que surge. E sei que agora tenho que mais indagar, questionar, despertar o 

diálogo e a reflexão nos participantes”. (Diário de Pesquisa – 25/10/2018). 

 Percebemos que a insegurança da pesquisadora consiste na tentativa de se desvincular 

do papel de gestora de saúde mental, para a qual foram feitas demandas e da qual recebeu a 

encomenda da pesquisa, para assumir um papel o mais próximo possível de analista. Porém 

esse é um processo contínuo e esperado da pesquisa-intervenção, na qual “intervir não é 

observar de fora um objeto dado, mas construí-lo de dentro, ao mesmo tempo construindo a si 

mesmo no momento da intervenção” (ROSSI e PASSO, 2014, p. 168).  

 

4.5 Instrumentos e Registro dos Dados  

Em relação aos grupos focais utilizamos a apresentação dos dados da primeira etapa da 

pesquisa e algumas questões norteadoras (anexo I e II). Os grupos focais foram gravados e 

transcritos na íntegra. 
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Para o registro dos dados constantes nas fichas do Sistema Estadual de Regulação, foram 

construídos quadros e gráficos. 

As observações e demais reflexões produzidas durante o processo de pesquisa foram 

registradas em um diário de pesquisa que estão sob responsabilidade e sigilo da pesquisadora. 

Ressaltamos que os registros no diário são transversais a toda pesquisa, trata-se de um 

instrumento de pesquisa que auxilia o pesquisador na reflexão em todos os momentos da 

pesquisa, desde os primeiros contatos com o campo de pesquisa, perpassando a observação, a 

análise documental, os grupos focais, até o momento da escrita do texto final da dissertação. 

Todas as percepções da pesquisadora foram anotadas no diário, para auxiliarem nas análises 

juntamente com os demais materiais produzidos pela pesquisa.  

 

4.6 Aspectos éticos 

Esta pesquisa segue as diretrizes preconizadas pela resolução 466/2012 e pela resolução 

510/2016, estando aprovada pelo COMEP -  Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO. 

A participação na pesquisa é voluntária, sendo que todos os participantes estão sendo 

informados sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa através do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) e as instituições envolvidas, já foram consultadas e 

autorizaram a pesquisa através de termos de anuência. 

Esclarecemos ainda que, a coleta das informações ocorreu por meio de observações no 

local no qual funciona os Leitos de Saúde Mental e através da consulta no Sistema Estadual 

de Regulação e também através da realização de grupos focais, como mais uma estratégia de 

pesquisa.  Esses procedimentos, apresentam risco mínimo, o qual será reduzido pelo manejo 

do pesquisador e possibilidade de desistência do participante a qualquer instante da pesquisa. 

Se algum participante sentir-se prejudicado por conta da pesquisa, ou sofrer algum dano 

decorrente da mesma, a pesquisadora se responsabiliza por prestar assistência integral imediata 

e gratuita, encaminhando aos serviços que se fizerem necessários.  

Ressaltamos que os benefícios esperados com o estudo são no sentido de trazer 

elementos para refletir sobre o processo de inserção e funcionamento dos leitos de saúde 

mental no hospital, trazendo melhorias para o próprio estabelecimento, para toda a RAPS e 

principalmente para o atendimento dos usuários de saúde mental.   

Todas as informações conseguidas por meio das observações e dos grupos focais serão 

utilizadas somente para esta pesquisa. As respostas ficarão em segredo e os                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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nomes dos participantes, bem como das instituições envolvidas não aparecerão  em lugar 

nenhum dos registros da pesquisa, nem quando os resultados forem apresentados.  

Após a discussão e organização do trabalho, será produzido material conforme 

exigências do programa de pesquisa, bem como será construído material para devolutiva para 

o (a) gestor (a) do campo de pesquisa e para os demais envolvidos. 

 

4.7  Análise dos dados 

Nesta modalidade de pesquisa a análise é processual. A análise de implicação, por 

exemplo, ocorre continuamente, assim como a análise de demandas e de ofertas que perpassam 

a relação da pesquisadora com o campo de pesquisa.  

De forma a produzir uma sistematização, podemos afirmar que houve duas importantes 

fases de análise, que procuramos apresentar na sequência dessa pesquisa.  

A primeira fase corresponde ao término do primeiro momento da pesquisa, produzindo 

dados que serviram para disparar análises e reflexões no grupo focal, que intitulamos de 

“Resultados”. Nos propomos a apresentar dois tópicos relacionados a esse primeiro momento, 

o primeiro refere-se a uma breve descrição dos leitos, a partir das observações que realizamos. 

E num segundo tópico, expomos os gráficos, os quadros e as primeiras análises que realizamos 

sobre esses dados produzidos e que dessa maneira foram colocados em discussão nos grupos 

focais, como forma de restituição da pesquisa.  

Com base nisso e dando continuidade na tentativa de sistematizar a complexidade 

produzida pelo real, apresentamos a segunda fase da análise, que nomeamos como 

“Resultado/Discussão”, que consiste nos “dados em interação”, ou seja,  o resultado do primeiro 

momento da pesquisa na interação com os participantes e com o referencial bibliográfico, que 

produziram os analisadores. Sendo eles: 

- “Local de Moradia” como analisador do Acesso ao Serviço e relação com a Atenção Primária 

em Saúde – APS; 

-“Procedimento solicitado” como analisador das demandas e critérios para acolhimento nos 

LSMHG  

- “Origem dos encaminhamentos” como analisador do modelo médico-centrado; 

- “Tempo de Permanência nos Leitos”, como analisador dos modelos de atenção; 

-“Outros Procedimentos realizados” como analisador da função do hospital como retaguarda 

clínica; 

- “Reinternamentos”  como analisador do circuito de internação; 
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- “Transferências” como analisador do dispositivo de internação; 

- Composição da equipe e seu modo de funcionamento, como analisadores do modelo de 

atenção; 

- “Evasão”,”fuga” ou “saída”? Analisadores das tensões entre os modelos de atenção; 

- Movimentos de auto-análise e auto-gestão. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Conhecendo os LSMHG de um município do interior do Estado do Paraná 

Os Leitos de Saúde Mental constituem-se como um dos pontos de atenção da Rede de 

Atenção Psicossocial desse Município, que é composta por outros dispositivos como: um CAPS 

I e um CAPS AD. 

Os LSMHG estão em funcionamento desde setembro de 2014, em um hospital 

filantrópico, que foi fundado no ano de 1936 nesse município. Esse hospital possui uma área 

construída de aproximadamente 2.800 m², que concentra as unidades de internação, parte da 

Clínica Obstétrica (maternidade), Clínica Pediátrica, Clínica Cirúrgica e o restante dos leitos 

para isolamentos.  

O Hospital possui duas vias de acesso. A entrada 1, entrada da frente, destinada para o 

acesso, principalmente para a equipe técnica, para usuários de consultas eletivas e de 

atendimento particular. A entrada 2, pelo acesso lateral, caracteriza-se como porta de entrada 

de pessoas para o Pronto-Atendimento Municipal. E aos fundos, encontra-se o local para a 

entrega de materiais de consumo e permanentes, além da destinação do lixo produzido no 

hospital. 

De acordo com consulta no CNES, atualizado no dia 28/07/2019 

(http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/profissionais-ativos/) o referido 

hospital possui 60 funcionários, entre técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, 

médicos, funcionários de apoio (assistente administrativo, secretária, auxiliar de limpeza, 

cozinheira, serviços gerais), equipe multiprofissional composta por assistente social, 

nutricionista, farmacêutico, fonoaudióloga. A equipe de médicos para atendimento do Pronto-

Atendimento é terceirizada.  

Conforme as observações da pesquisadora, de acordo com relato abaixo, os Leitos estão 

em funcionamento junto da Enfermaria geral do hospital, que localiza-se no segundo piso, no 

fim de uma rampa, com um pequeno portão de acesso, que fica encostado, não chaveado. 

Passando esse portão se tem a visão de vários setores do hospital, e no corredor a direita, 

encontram-se os 4 leitos, na entrada desse local, próximo ao posto de enfermagem, que fica no 

centro, como congruência entre os diversos setores. Os LSMHG destinam-se tanto a usuários 

adultos do sexo masculino, quanto feminino, maiores de idade, residentes e domiciliados nesse 

município.  



69 
 

 na enfermaria do hospital, espaço onde ficam os 4 leitos, na entrada desse local, próximo ao 

posto de enfermagem, se tratam de 2 quartos com 2 leitos cada um. São quartos que estão 

organizados como os demais do hospital, do atendimento pelo SUS. Em cada quarto tem um 

banheiro com chuveiro, tem ao lado de cada cama um armário baixo para o usuário guardar 

pertences pessoais, ao fundo do quarto tem uma janela, não muito alta, protegida com grades 

de ferro. Observo que uma das portas está com a madeira um  pouco danificada na altura da  

fechadura. A pintura dos quartos, parece nova, a higiene e limpeza adequadas. (Diário de 

campo – dia 05/03/2018) 

Não há uma equipe específica para atendimento dessa demanda e sim uma equipe 

referenciada para este fim, composta de um médico clínico geral, uma assistente social, 

enfermeiros (as) e técnicos (as) de enfermagem, que atendem também os demais internamentos 

hospitalares. Não há áreas de convivência específicas. Os usuários acompanhados dos 

familiares/acompanhantes saem na área externa do hospital, para conversar, fumar e tomar 

chimarrão. Essa área, é a entrada 2 do hospital, que fica na lateral desse, por onde entram os 

usuários do SUS, do Pronto-Atendimento, onde também é o estacionamento do 

estabelecimento. 

A regulação desses leitos é realizada pelo próprio hospital, através dos médicos do 

Pronto-Atendimento Municipal. Mesmo que o usuário passe por atendimento nos CAPS, esses 

deverão passar por atendimento dos médicos do Pronto-Atendimento, que definem pelo 

internamento ou não do usuário.  

 

5.2 Caracterização dos atendimentos dos LSMHG 

Como forma de nos aproximarmos das demandas postas ao serviço LSMHG, realizamos 

essa coleta de dados, na qual foram analisados 545 laudos de acolhimento de usuários nos leitos 

no período de setembro/2014 a dezembro/2017, e o resultado dessa coleta foi apresentado e 

discutido durante a realização dos grupos focais aos participantes dessa pesquisa.  

Portanto nossa intenção neste momento é apresentar esses dados, da mesma forma como 

foram expostos nos grupos focais, através de gráficos e quadros, seguidos de breve análise por 

parte da pesquisadora com base em referencial teórico.  
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Figura 6 – Gráfico do local de moradia. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 

De acordo com a figura 6 (Local de Moradia), percebemos que a maioria dos usuários 

residem na sede do município, na zona urbana (55%).  Ao recorrermos a distribuição 

populacional do município, conforme o último Censo do IBGE, do ano de 2010, percebe-se 

uma maior concentração populacional no interior desse Município, sendo que do total de 48.792 

habitantes, 26.329 encontram-se na zona rural e 22.463 na zona urbana. Esse município é o 

quinto maior do Estado do Paraná em extensão territorial, fato que se torna relevante na 

organização dos atendimentos das diversas políticas públicas no município e que pode se tornar 

fator de dificuldade para o acesso da população aos serviços que são mais centralizados.   

 
Figura 7 – Gráfico da faixa etária. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 

 

Na figura 7 constatamos que 66% dos usuários encontram-se na faixa etária de 19 à 49 

anos, totalizando em números absolutos, 359 usuários. Diante desse dado, observamos que a 

maioria dos usuários que foram acolhidos no Serviço dos Leitos de Saúde mental, no período 

analisado, encontram-se na fase produtiva, tendo como base a legislação trabalhista e o mercado 
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de trabalho brasileiro. Na pesquisa de Wadi, Olinto e Casagrande (2015), confirma-se esse 

fenômeno do aumento do número de jovens e adultos ocupando os leitos, como também 

destacam que a maioria dos usuários que ocupam os leitos de saúde mental no Paraná no ano 

de 2012, são usuários de álcool e outras drogas.  

 

 
Figura 8 - Gráfico da distribuição por sexo. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 
 

Na figura 8, percebemos que 64% dos usuários são do sexo masculino. Comparando 

com a pesquisa realizada no Estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2000 a 2011, por Horta 

et al (2015), também constatou-se taxas maiores entre homens do que entre mulheres.   

 

Quadro 2 - Procedimento solicitado. 

  

PROCEDIMENTO QUANTIDADE Nº RELATIVO 

Tratamento clinico de T.M. e comportamental devido 

ao uso de álcool 

247 45,3 

Tratamento clinico para contenção de comportamento 

desorganizado e/ou disruptivo 

280 51,4 

Tratamento clinico de T.M. e comportamental devido 

ao uso de demais drogas e outras substâncias 

Psicoativas 

06 1,1 

Tratamento clinico de T.M. e comportamental devido 

ao uso de crack 

01 0,2 

Tratamento clinico em saúde mental em situação de 

risco elevado de suicídio 

09 1,6 

Tratamento clinico para avaliação diagnóstica e 

adequação terapêutica, incluindo necessidades de saúde 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas 

01 0,2 

Tratamento de crises epiléticas não controladas 01 0,2 

64%

36%

SEXO

MASCULINO

FEMININO
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TOTAL 545 100% 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 

 

Nesses leitos pesquisados, a demanda maior, conforme Quadro 2 – Procedimento 

Solicitado, é de busca por “tratamento clinico para contenção de comportamento desorganizado 

e/ou disruptivo16” sendo 280 usuários, representando 51,4% do total de procedimentos 

solicitados e 45,3% (247 usuários) de solicitação de “Tratamento Clínico de Transtorno Mental 

e comportamental devido ao uso de álcool”. 

 

 

Figura 9 - Tempo de Permanência nos Leitos. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 

 

Com base na figura 9, observamos que 82% dos usuários atendidos nos Leitos ficaram 

em acolhimento por curto tempo de permanência, até 7 dias, atendendo o objetivo principal 

desse serviço, de diferenciar-se dos internamentos longos dos hospitais psiquiátricos. 

Ao analisarmos os laudos observamos que não é uma rotina a solicitação de outros 

procedimentos/exames a todos os usuários hospitalizados. Observamos que para alguns são 

solicitados vários procedimentos e para outros apenas o procedimento principal.  

A solicitação de outros procedimentos para os usuários, vai de encontro com a 

especificidade da clínica médica, própria dos hospitais gerais, e da Política de atenção 

psicossocial, que visa o atendimento integral do sujeito, respeitando sua singularidade e 

complexidade. 

 

                                                           
16 Disruptivo é um termo que provém do inglês, mais especificamente do substantivo disruption, que se refere a 

um problema inesperado ou algo que interrompe uma ação. Este vocábulo é utilizado para indicar a ruptura de 

algo com certa brutalidade. Assim, o disruptivo serve para desorganizar ou alterar alguma situação de forma 

ríspida. Autor. Editorial QueConceito. Sao Paulo. Disponível em: https://queconceito.com.br/disruptivo . Acesso 

em: 21/06/2019. 
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Quadro 3 - Outros procedimentos realizados. 

PROCEDIMENTOS QUANTIDADE 

Analise de caracteres físicos, elementos 07 

Beta HCG 03 

Bilirrubinas 14 

CK NAK 01 

Determinação de coagulação 04 

Dosagem de amylase 13 

Dosagem de colesterol total 15 

Dosagem de Creatinina 198 

Dosagem de gama-glutamil – transferase 50 

Dosagem de Glicose 192 

Dosagem de plasminogênio 01 

Dosagem de proteína c reativa 01 

Dosagem de transaminase gultamico 09 

Dosagem de triglicerídeos 16 

Dosagem de Uréia 180 

ECG  10 

Fosfato Alcalina 12 

Hemograma complete 210 

HGT 01 

Leucograma 11 

Parcial de urina 21 

PCR 11 

Pesquisa de fator RH 01 

Radiografia da perna 01 

Radiografia de crânio 01 

Radiografia de tórax 24 

Radiografia do antebraço 01 

Radiografia dos seios da face 01 

Radiografia 05 

TAP 02 

TG 01 

TGO 38 

TGP 39 

VDRL 02 

Velocidade de homossedimentação 02 

TOTAL 1098 
Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 
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Quadro 4 - Origem dos encaminhamentos. 

ORIGEM DO ENCAMINHAMENTO QUANTIDADE Nº RELATIVO 

Pronto Socorro Municipal 350 64,2 

CAPS AD 04 0,7 

Hospital Sagrado Coração de Jesus 02 0,4 

Hospital Santa Tereza 01 0,2 

Sem informações 184 33,8 

Judicial – internamento compulsório 03 0,5 

TOTAL 545 100% 
    Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 

 

No Quadro 4, observamos que 64,9% dos encaminhamentos para os Leitos de Saúde 

Mental, são realizados pelo Pronto Atendimento Municipal, que atualmente funciona no mesmo 

hospital onde estão os leitos. Fato confirmado pela pesquisadora, quando estava realizando as 

observações, constatando que uma usuária em crise deu entrada no serviço pelo Pronto 

Atendimento Municipal, passando por avaliação do médico plantonista, que encaminhou para 

os Leitos imediatamente.  Não há no Município uma Central de Regulação. A única existente é 

a Central de Regulação do Estado, porém, o hospital evita que seja realizada a regulação dos 

leitos desse hospital por essa, pois, corre-se o risco da temida regionalização do serviço.  

De   acordo    com   Dias,  Gonçalves  e  Delgado  (2010)  deve funcionar no município    

um Sistema   de  Regulação  de  Vagas,  que  evitariam,   entre   outras dissimulações  do  

serviço,  as  ‘internações de porta”, ou  seja  através  de  Prontos-socorros. 

Quanto aos acolhimentos de usuários na modalidade compulsória, destacamos que nos 

Laudos analisados não haviam essas informações. Contudo o Setor de Serviço Social do 

hospital nos disponibilizou esses dados, contidos no arquivo próprio desse setor. 

De acordo com esses dados, 3 usuários foram encaminhados para acolhimentos nos Leitos 

de Saúde Mental por determinação judicial (internamento compulsório) no período analisado.  
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Figura 10 - Internamentos Involuntários realizados no ano de 2017. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campos, 2018 

 

Quanto a modalidade de internamentos, a Lei nº 10.216/2001 define 3 modalidades: 

voluntária, involuntária e compulsória. Na qual internação voluntária, se destina àqueles 

usuários que concordam com a oferta desse tipo de tratamento e a Involuntária, que são 

requeridas por familiares e/ou terceiros, independente da vontade do usuário e a internação 

compulsória, é aquela realizada por determinação judicial.  

Esse dado de internamentos na modalidade involuntária não havia nos Laudos analisados, 

porém o Setor de Serviço Social do hospital nos disponibilizou os dados do ano de 2017, 

contidos no arquivo próprio desse setor. 

Ainda na Lei nº 10.216/2011, no art. 6º frisa-se que para as três modalidades de 

internamento é necessário Laudo Médico circunstanciado que caracterize os motivos da escolha 

do internamento, e ainda, estipula que é vedada a internação, mesmo quando imposta por 

medida de segurança, sem recomendação médica da real necessidade. 

 

Quadro 5 - Internamentos por ano. 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campo, 2018. 

 

 

91%

9%

INTERNAMENTOS INVOLUNTÁRIOS NO ANO DE 
2017

Total de internamentos no ano Internamento involuntário

ANO QUANTIDADE Nº RELATIVO 

2014 33 6,0 

2015 150 27,5 

2016 159 29,2 

2017 203 37,3 

TOTAL 545 100% 
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Analisando o Quadro 5, referente aos internamentos por ano, podemos observar um 

progressivo aumento no número de usuários internados. Esse dado pode estar relacionado a 

integração e reconhecimento desse serviço na rede.  

Por outro lado, esses dados devem nos levar a refletir sobre a (des)potencialização de 

toda a rede de Atenção psicossocial do Município, pois, “a demanda de internações aumenta à 

medida que uma rede perde potência, demonstrando muito mais a fragilidade desta, do que a 

gravidade clínica dos usuários” (DIAS, GONÇALVES e DELGADO, 2010). 

Quadro 6 - Reinternamentos de 2014 a 2017. 

TOTAL DE USUÁRIOS Nº DE 

REINTERNAMENTOS 

01 USUÁRIA 15 

01 USUÁRIA 07 

02 USUÁRIAS 05 

01 USUÁRIA 04 

07 USUÁRIOS 03 

15 USUÁRIOS 02 

36 USUÁRIOS 01 

63 USUÁRIOS                      

TOTAL 

123 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campos, 2018. 

 

No quadro 6, referente aos reinternamentos, observamos que ocorreram no período 

analisado, 123 reinternamentos do total de 545, representando 22,5% do total de internamentos 

no período.  

Podemos observar que apenas uma usuária, teve 15 reinternamentos, algo que é 

preocupante se observarmos apenas o dado isolado, sem analisarmos o contexto e o caso na 

sua singularidade, pois, pode nos remeter ao fenômeno denominado na literatura em língua 

inglesa pela expressão “revolving door” a qual refere-se a “porta giratória”, fato que ocorria 

com frequência nos hospitais psiquiátricos indicando as reincidências dos usuários nos 

hospitais (BEZERRA e DIMENSTEIN, 2011). 

Os reinternamentos podem apontar para a falta ou insuficiência de serviços substitutivos 

e comunitários, como também para a dificuldade de aderência a esses serviços pelos usuários, 

entre outros fatores de ordem singular do cotidiano do usuário, como ausência de vínculos 

familiares e comunitários (BEZERRA e DIMENSTEIN, 2011; ZANARDO et al, 2017).  

p.261). 
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Figura 11 - Transferências para serviços de maior complexidade. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora com dados de pesquisa de campos, 2018. 
 

 

Outro dado, que destacamos, é quanto ao número de usuários que são transferidos para 

serviços de maior complexidade (figura 11), que comparando-se com o total de usuários 

atendidos desde setembro/2014 à dezembro/2017, que somam-se 545 usuários, não representam 

tanta relevância, mas que na discussão no grupo focal revelou alguns analisadores da relação 

entre os serviços que compõe a rede. 
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5.3   Linhas de Análise 

 

Nos propomos a partir desse momento, em trazer a segunda fase das análises dessa 

pesquisa, que consiste na apresentação da discussão do que estamos chamando de “dados em 

interação”, ou seja, os movimentos de análise que esses dados, apresentados na caracterização 

dos Leitos, propiciaram na interação com os trabalhadores da RAPS, participantes dessa 

pesquisa, desencadeando os analisadores, a partir da realização de dois grupos focais. 

Ressaltamos que nem todos os dados geraram discussões, estaremos apresentando aqui, àqueles 

que mais reverberaram no grupo de participantes.  

 

5.3.1 “Local de Moradia” como analisador do Acesso ao Serviço e relação com a Atenção 

Primária em Saúde – APS 

 

Ao apresentar-se os dados contidos na figura nº 6, Gráfico  Local de Moradia, no primeiro 

Grupo focal, abriu-se a discussão sobre a questão do acesso da população rural aos LSMHG, 

como podemos observar nesta fala:  

isso que iria falar, do acesso, acho que principalmente nos casos de álcool e droga, vejo que 

quem está lá na região norte, por exemplo, enfrentam as crises lá, são poucos que chegam até 

aqui (REPRESENTANTE DO CAPS - 2). 

 

Essa afirmação nos leva a alguns questionamentos: o fato dos usuários não acessarem os 

LSMHG é positivo ou negativo? Será que esses usuários são de fato atendidos pela Atenção 

Básica (AB) nas localidades onde residem? 

Para tentar responder essas questões, é importante compreendermos que esse município 

possui cobertura de 78,68% de ESF (E-Gestor Atenção Básica, março/2019). 

Sabemos que as ESFs são os principais pontos de atenção para efetivação da Política 

Nacional de Atenção Básica, que surgiu em 1994 com o nome de Programa Saúde da Família. 

Preconiza que a AB, é a porta de entrada da RAS – Rede de Atenção à Saúde, e responsável 

pela coordenação do cuidado, a ordenação das ações e serviços da rede, com base no princípio 

da integralidade, visando a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde (BRASIL, 2017c). A 

ESF propõe ações contínuas e tem como foco a família, visando reverter o modelo biomédico, 

centrado na doença e no tratamento, justificando dessa forma a mudança de “programa” para 

“estratégia”, uma vez que programa remete a algo com início, desenvolvimento e finalização 

(AMARANTE, 2007; DIMESNTEIN, LIMA e MACEDO, 2013). 
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Para que ocorra a atenção integral em saúde, o sujeito deve ser visto na sua totalidade, 

recebendo cuidados que atendam às suas necessidades de saúde tanto físicas quanto psíquicas, 

evitando-se a fragmentação do cuidado, atentando-se portanto, as questões subjetivas e os 

aspectos orgânicos, sendo necessário, muitas vezes recorrer ao suporte de um serviço 

especializado, porém, sem perder o vínculo com o serviço da APS (MINÓIA e MINOZZO, 

2015). 

A ESF pode ser composta por uma equipe multidisciplinar, contando com médico, 

enfermeiro, auxiliares de enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e algumas 

equipes contam ainda com dentista e técnico em odontologia. Essa equipe atua em um território 

delimitado, responsabilizando-se por uma população em torno de 3.000 a 4.500 pessoas.  

 Neste ponto de atenção, é que ocorre o contato direto do usuário com o Sistema de Saúde, 

inclusive daqueles que demandam cuidados em saúde mental, pois, as ações são desenvolvidas 

em um território geograficamente conhecido, o que proporciona esse contato direto dos 

profissionais de saúde com os usuários e as suas relações sociais.  

Em saúde mental, o cuidado segue o princípio da integralidade tendo como ferramenta de 

trabalho, a relação. Para efetivação desse cuidado, a relação entre os dispositivos de saúde, os 

profissionais, usuários e familiares deve ser afinada, possibilitando novos agenciamentos, 

proporcionando mudanças de relações entre a cidade e a doença, produzindo acesso e trocas, 

desterritorializando e quebrando barreiras (KEMPER et al, 2015). 

Aqui buscamos entender território não apenas como um espaço geográfico, mas também 

como um espaço habitado, dinâmico, vivo, fluído, pulsante, mutante, marcado pela 

subjetividade humana, pelas relações afetivas, de pertencimento, onde as trocas afetivas, as 

tensões ocorrem e as necessidades aparecem. É essencial conhecer esse espaço buscando 

aproximar-se de toda essa complexidade, para traçar estratégias de ação intersetorialmente em 

direção da promoção de saúde (DIMESNTEIN, LIMA e MACEDO, 2013). 

Dessa forma, os profissionais na APS comumente encontram-se com pessoas em 

sofrimento psíquico que demandam alguma forma de atenção (BRASIL, 2013).  

Dimesntein, Lima e Macedo (2013), apontam as potencialidades da APS na saúde mental, 

frisando que há uma diretriz mundial no sentido de incorporar os cuidados em saúde mental na 

APS. Os autores enfatizam com base em outros estudos, que a saúde mental na Atenção 

Primária no Brasil, vem ganhando destaque, assim como ocorreu em outros países que adotaram 

em seus modelos sanitaristas de saúde os cuidados primários universais, sabendo-se que a 

prevalência mundial e nacional de transtornos mentais na APS chega a um terço de toda a 

demanda. Destacam ainda que, cerca de 9% da população brasileira apresenta transtornos 
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mentais leves, e 6 a 8% apresenta transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras 

drogas, pelos quais a APS pode responsabilizar-se, e ainda que de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) 80% dos usuários atendidos pelos serviços especializados de Saúde 

Mental, não apresentam a priori, demanda especifica que justifique o atendimento 

especializado.  

Porém, apesar de sua importância, a prática em saúde mental na APS suscita muitas 

dúvidas, curiosidades e até receios nos profissionais de saúde, como podemos observar nas 

descrições de Penido (2013), que ao analisar alguns trabalhos sobre o tema da saúde mental na 

atenção básica, descreve que alguns autores referem que mesmo que a saúde mental nos 

serviços de APS seja uma necessidade, o grau de complexidade inerente dificulta a 

implementação de propostas, além da própria política pública para a área ser incipiente.   

No município analisado nesta pesquisa, através de falas do grupo focal, notamos que há 

dificuldades para o atendimento das pessoas em sofrimento psíquico na APS, como podemos 

verificar: 

Eu acho que a nossa saúde, a nossa atenção primária, eles ainda estão com aquela 

mentalidade, de tudo desovar pra nós, todos os problemas. Resolvam! Para o hospital resolver 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL -1). 

O Agente Comunitário de Saúde vai lá, para fazer inspeção, não vem o transtorno daquela 

menina, não pensam em avisar a enfermeira, o CAPS, não. Pensam “eu vim para ver a cabeça, 

eu não vejo o corpo todo”. É algo assim fragmentada. Eu vim ver o corpo, se tiver a cabeça eu 

não vejo (REPRESENTANTE DO HOSPITAL -1). 

E eu acredito muito que a nossa atenção primária, eu vejo que, não está preparada para 

atender o paciente psiquiátrico, pra atender ele como um todo. Então teríamos que estar 

trabalhando com eles, até como estar abordando, aí vai ter até mais casos, que com certeza 

estão subnotificados.  A gente tá abordando e tá ajudando. Que os leitos estão aqui pra isso, 

eles tem que encaminhar (REPRESENTANTE DO HOSPITAL -1). 

Tal contexto revela uma distância entre as propostas e a realidade dos serviços. Apesar 

disso, na própria fala se identifica dispositivos que podem ser potencializadores de 

transformações: “Então teríamos que estar trabalhando com eles, até como estar abordando”.  

Corroborando com essa ideia, enfatizamos que o Ministério da Saúde propõe algumas 

diretrizes para a organização das ações de saúde mental na Atenção Básica, entre elas, o apoio 

matricial em saúde mental, que consiste em “um novo modo de produzir saúde em que duas ou 

mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção 

pedagógico-terapêutica” (CHIAVERINI et al, 2011), propondo um tipo de cuidado 

colaborativo entre saúde mental e atenção básica.  
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Entendendo dessa forma, o apoio matricial difere-se de um atendimento realizado por um 

especialista na AB, mas é uma proposta de atendimento conjunto, interdisciplinar, tendo um 

suporte técnico especializado da equipe matricial, visando qualificar as ações e ampliar o campo 

de atuação dessas equipes.  

Visando a integralidade do cuidado, como tarefa que deve ser executada por todos os 

componentes da rede, o próprio hospital, através da equipe, pode exercer esse papel de 

matriciador em saúde mental, como um componente em movimento, que faz parte dessa rede 

como mais um ponto de atenção. Contudo sabemos que não é tarefa fácil, devido a constituição 

histórica dos hospitais como o local que só recebe encaminhamentos, como um fim em si 

mesmo, dentro de um modelo hierarquizado, complexo e burocrático.  

A gestão do hospital centrada no cuidado deverá aprender a trabalhar, de forma 

radical, o hospital como apenas uma das “estações” da rede de cuidado. Nesta medida, 

reiteramos, que o papel do hospital no “sistema de saúde” não pode se restringir a 

fazer contrareferência de pacientes encaminhados. Dos coordenadores das linhas de 

produção de cuidado, espera- se uma postura mais ativa na construção destes fluxos 

institucionais, estabilizados e regulares de pacientes entre as “estações” produtoras de 

cuidados. Para isso são necessários processos de negociação com outros atores extra- 

hospitalares (CECILIO E MERHY, 2003). 
Espera-se com a proposta do apoio matricial, que a ESF, sendo também a responsável 

pelo usuário, não somente o encaminhe, desresponsabilizando-se por ele, mas peça “apoio”. Os 

apoiadores passam a ter, então, dois “usuários” sob sua responsabilidade: os usuários do serviço 

para o qual ele é referência e o “próprio serviço” (BRASIL, 2004b). 

Apesar de ser uma estratégia potencializadora, o apoio matricial enfrenta algumas 

dificuldades para se consolidar entre as ações da AB,  como podemos constatar através do 

estudo realizado por Penido (2013), no qual elenca que isso deve-se em partes a falta de 

compreensão do que é a proposta do apoio matricial, a inexistência de uma rede de atenção 

básica eficaz, a deficiência de suporte dos serviços existentes,  número insuficiente de 

profissionais, além da resistência para a mudança de práticas tanto da parte dos profissionais da 

AB como da parte dos especialistas.  

A prática do apoio matricial é uma metodologia em consolidação, complexa, que envolve 

muitos atores, que apresenta limites e muitas potencialidades no atendimento de saúde mental 

na rede de APS. No que refere-se a potencialidade destacamos os NASF (Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família), instituídos em 2008 pela portaria GM/MS nº154, de 24 de janeiro de 2008, 

porém não na totalidade dos municípios brasileiros, como é o caso do município em estudo.  

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o NASF deve ser formado por uma 

equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuando em conjunto 

com os profissionais das equipes de Saúde da Família, tendo o matriciamento como lógica de 



82 
 

atuação, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidades 

dessas equipes (DIMESNTEIN, LIMA e MACEDO, 2013). 

 

 

5.3.2 “Procedimento solicitado” como analisador das demandas e critérios para 

acolhimento nos LSMHG  

A apresentação desse dado, abriu para duas importantes discussões: a primeira sobre as 

subnotificações do suicídio, que levou a discussão subsequente sobre as demandas e critérios 

para acolhimento nos leitos.  

Os representantes do hospital ficaram surpresos com esse dado, por apresentar tão poucos 

casos de tentativa de suicídio, pois, afirmam que na prática atendem muito mais. Tentam 

entender esse dado, considerando que são encaminhados para os leitos apenas os usuários que 

tentaram suicídio e que desejam dar continuidade ao tratamento. Relatam a percepção de que a 

maioria não deseja dar continuidade ao tratamento nem nos leitos e nem nos CAPS, portanto, 

após realizarem os procedimentos clínicos, esses usuários recebem alta hospitalar e nem 

ocupam os Leitos de Saúde Mental, apenas internam nos leitos clínicos.  

Contudo, ficam preocupados com esses casos, acreditam que a tentativa de suicídio revela 

uma situação conflitante pela qual o usuário está passando e que deveria ser investigada. 

Parece que os suicídios estão subnotificados. Uma pessoa, aí são as 9 tentativas de suicídio, 

mas que faziam tratamento, certo?. Mas, tem muita gente que quando tenta suicídio, não está 

em seu juízo normal, certo... e não fica notificado, porque não faz tratamento, 

acompanhamento nem em caps, em nenhum lugar, nunca procurou um médico, ou seja para 

alguém, tentar suicídio, tomar clonazepam, tentar cortar o pulso, se jogar em frente de um 

carro, algo está estranho, a pessoa não está perfeitamente normal, psicologicamente algo está 

incomodando, e não tá notificado, mas é subnotificado. Quando ele chega aqui para nós, ela 

tentou suicídio, tentamos investigar, não tá tudo bem, a pessoa fala que foi algo isolado, e não 

vai para o leito de saúde mental. Veio, fizemos, o procedimento de urgência, uma lavagem se 

precisar, faz todo o controle, saiu do estado clinico dele, pronto ... diz que não precisa de 

tratamento, que foi uma situação isolada, a família vem tira, fica subnotificado. Existe muitos 

casos, não é nenhum, nem 2 ou 3... você vai ver, a pessoa não faz tratamento, diz que não 

precisa disso, não adere a tratamento, você que é a louca...agora pensa alguém que veio, as 

vezes nem querem, alguém traz, mas para uma pessoa fazer isso contra o próprio corpo tá em 

desordem (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

 

...E depois de uma semana, quem sabe, pode tentar novamente, pois, quem tenta uma vez e que 

tá em sofrimento e que não recebe nenhum auxilio, provavelmente, futuramente vai tentar de 

novo. Talvez aquela prática no momento não seja tão efetiva, mas tem que pensar em algo, 

porque realmente pode depois tentar novamente. (REPRESENTANTE DO CAPS - 2). 

 

Como nós vimos, alguém com uma tentativa de suicídio, nas duas semanas seguintes é que você 

deve ter mais cuidado, porque o risco dobra, vai para 60 a 70% de chances de reincidir. 

REPRESENTANTE DO CAPS - 1. 
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A preocupação dos participantes quanto aos casos de suicídio são legitimas e devem ser 

discutidas, pois é uma situação presente em muitos países. Nos últimos 45 anos ocorreu um 

aumento de 60% nas taxas de suicídio, representando a 13ª causa de morte na população 

mundial (CESCON, CAPOZZOLO e LIMA, 2018). 

O suicídio pode ser definido como “ato deliberado, intencional, de causar morte a si 

mesmo; iniciado e executado por uma pessoa que tem clara noção ou forte expectativa de que 

o desfecho seja fatal e resulte em sua própria morte” (BERTOLOTE, 2012, p. 21 apud 

CESCON, CAPOZZOLO e LIMA, 2018). É compreendido como um fenômeno humano 

complexo, universal, portanto é multidimensional. Devido a essa diversidade de situações, ele 

pode ser analisado contemplando diversos aspecto, como biológicos, genéticos, sociais, 

culturais e ambientais, evitando-se dessa forma abordagens que relacione esse fato apenas a um 

problema decorrente de ordem psicopatológica ou apenas de desordem social (CESCON, 

CAPOZZOLO e LIMA, 2018).  

No estudo de Vidal e Gontijo (2013), são afirmadas com base em outros estudos, algumas 

características do suicídio: as estimativas demonstram que para cada caso de suicídio existam 

pelo menos dez tentativas de gravidade, e que provavelmente muitas dessas não chegam ao 

atendimento hospitalar, por serem de pequena gravidade. A repetição de tentativas é um 

indicador para a consumação do suicídio e o risco de suicídio nessa população é muito maior. 

A maioria desses casos são atendidos em algum serviço de saúde, principalmente na 

emergência, antes de ocorrer a tentativa fatal de suicídio. Portanto essa é a oportunidade da 

equipe de serviços de emergência prestarem o primeiro atendimento, identificando o nível de 

risco, podendo intervir para prevenir o suicídio de fato.  

Quando surgem os casos de tentativa de suicídio, num primeiro momento não são 

encaminhados para os LSMHG:  

não na hora não, a parte no momento é do clinico, desintoxicar ela, fazer uma lavagem, dar a 

assistência que ela precisava pra desintoxicar, mas depois, automaticamente ela  vai. O 

primeiro caso foi feito sutura e tudo, clinico, ela cortou o pulso, foi profundo, não foi 

brincadeira não. Mas essa menina tem algum transtorno, porque ninguém faz isso de graça. 

Vamos tratar, vamos ouvir a família, se for o caso encaminhar para CAPS, ou referenciar para 

um psicólogo, que ninguém faz isso. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2).   

Observamos que os profissionais dos LSMHG reconhecem como grave os casos de 

tentativa de suicídio e buscam encaminhar para a continuidade do tratamento após a alta. Porém 

é necessário o encaminhamento efetivo, não somente burocrático, para os serviços de saúde 

mental do município, de todos os casos com a garantia do acolhimento ou de continuidade do 
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tratamento, com o objetivo da atenção integral e de prevenção de novas tentativas (VIDAL e 

GONTIJO, 2013). 

Seguindo as reflexões para entendermos quais são as demandas para internamento nos 

leitos, diante desses questionamentos sobre as situações relacionadas as tentativas de suicídio, 

que de acordo com os participantes a maior parte não estão contempladas nos dados 

apresentados, e que na prática, predominantemente não são acolhidos no LSMHG e não 

encontram-se em atendimento nos CAPS, tomaremos o inciso IV do artigo 2º da Portaria 

GM/MS nº 148/2012, que estabelece uma das funções desse serviço:  

oferta de suporte hospitalar para situações de urgência/emergência decorrentes do 

consumo ou abstinência de álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades 

psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às Urgências, da Rede de 

Atenção Psicossocial e da Atenção Básica (BRASIL, 2012). 

  

 De acordo com esse inciso, podemos inferir que os LSMHG podem atender os casos de 

tentativa de suicídio, dando suporte hospitalar aos demais serviços que compõem a rede e que 

já acompanhem esses casos e demandem por esse atendimento mais complexo que o 

atendimento oferecido na rede extra-hospitalar. Portanto, os LSMHG não se constituem em um 

fim em si mesmos, mas, parte de uma rede de atendimento, na qual esse serviço é mais um 

ponto de atenção.  

Dias, Gonçalves e Delgado (2010) discorrem sobre as indicações de internação nos leitos 

de saúde mental em hospitais gerais, nas cidades que já possuem leitos para pernoite nos CAPS 

e propõe alguns critérios. Segundo eles, devem ser direcionados aos hospitais gerais 

preferencialmente usuários com manifestações psiquiátricas decorrentes de transtornos mentais 

orgânicos e quadros confusionais relacionados às demências. Essa idéia é complementada por 

Echebarrena (2018), que afirma que a partir da Reforma Psiquiátrica o hospital assume uma 

função de cuidado em situações de crise, mas numa relação de complementariedade com a rede.  

A rede em estudo não possui leitos de hospitalidade noturna em CAPS, pois somente 

CAPS na modalidade 3 contemplam esse serviço. Sendo assim o questionamento permanece, 

quais são as demandas para os leitos nessa rede? 

overdose, abstinência, intoxicação, e do CAPS TM as crises, que eles não dão conta lá. O que 

não é ambulatorial. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

a maioria é grave, casos mais críticos. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Nós tiramos aqui da crise, o que levou a desordem clínica, a física a fisiológica, mas emocional, 

psicológica nós não tratamos aqui, a menos que ela queira tratamento, aí conversamos com a 

assistente social que passa um feedback para o doutor e eles começam a tratar aqui... agora 

nem todos aceitam, diz que já melhoraram, e vão embora, não posso obrigar a aceitar 

tratamento. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 
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E aqui trata a questão clínica. Os leitos no hospital geral são para tratar principalmente as 

questões clinicas decorrentes do sofrimento mental. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 

1). 

Afirmam que tiram da crise, trabalham com as questões físicas e fisiológicas, novamente 

vemos o hospital geral, tentando separar o corpo e a mente. Relatam que não tratam o 

emocional, o psicológico nos leitos, apenas se o usuário deseja o tratamento. Nos questionamos 

de como ocorre esse tratamento, visto que, quando discutimos sobre a composição da equipe, 

relatam que estão sobrecarregados, que a equipe é mínima, que não possuem muito tempo para 

conversar, ouvir o usuário, que quem determina o tratamento é o médico e veremos na 

sequência que as atividades desenvolvidas nos leitos restringem-se mais ao atendimento 

medicamentoso, pois, não há espaço para atividades terapêuticas ou de lazer, pela própria 

estrutura arquitetônica desse hospital. Alternativas a essas questões surgiram no grupo focal, 

quando relatam que os usuários poderiam ficar nos leitos durante a noite e finais de semana e 

durante o dia poderiam frequentar os CAPS e serem atendidos também pelos profissionais 

desses serviços.   

Visando compreender essas falas e na tentativa de entender quais seriam as demandas, 

funções e objetivos dos LSMHG nessa rede em específico, damos continuidade apresentação 

de alguns estudos realizados sobre esse tema.  

Rosa (2017) apresenta os trabalhos de Rotteli et al (2001), que analisam o Plantão 

Psiquiátrico no Hospital Geral na Itália, no qual a ideia era o atendimento das pessoas em crise 

à noite e nos finais de semana, sem a intenção de internação hospitalar para compensação da 

crise psíquica e a complementação do cuidado ocorreria nos serviços extra-hospitalares.     

Já em seu estudo Silva (2016), verificou como critérios de internação nos leitos de saúde 

mental do Hospital Ouro Verde, em Campinas, “a promoção de abstinência, presença de risco 

do usuário permanecer no território, fugas constantes do leito do CAPS, presença de 

comorbidades clínicas que demandem cuidados hospitalares e agitação psicomotora 

importante” (p.47).  

Na pesquisa de Rosa (2017) sobre a implantação de uma enfermaria de 

saúde mental no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HCSVP), no município 

de Jundiaí, interior de São Paulo, a percepção comum dos trabalhadores é de que a enfermaria 

de saúde mental é o recurso utilizado quando os CAPS não foram suficientes na contenção da 

crise psíquica ou em casos de descompensação aguda da doença psiquiátrica.  



86 
 

Dessa forma, complementa Rosa (2107) que os LSMHG, podem realizar apoio aos 

CAPS, para cuidar dos usuários em crise psíquica e auxiliar na formação desses serviços e dos 

serviços da APS na atenção à crise.  

Porém, Rosa (2017) reafirmar que o local primário de atenção à crise são os CAPS, são 

esses serviços que constituem-se como ordenadores do cuidado às pessoas em sofrimento 

mental, devendo realizar a discussão e o atendimento conjunto dos casos com a equipe dos 

LSMHG, e estabelece que um dos critérios que deve ser respeitado é o pedido dos CAPS pelo 

internamento, quando esse acompanha efetivamente o usuário. Nesse interim os LSMHG 

cumprem seu papel de “retaguarda” da rede de atenção psicossocial, conforme previsto na 

Portaria GM 148/2012. Percebemos nas falas dos representantes dos CAPS que possuem essa 

compreensão das funções dos LSMHG como retaguarda para a RAPS:  

Porque eu vejo assim, os leitos aqui, é pra tratar os casos clínicos, porque vocês não vão 

intervir na questão social, ou mudança de comportamento, ou querer implementar alguma 

coisa na vida da pessoa. Essa pessoa vai ter que ser atendida no CAPS depois por outros 

profissionais. No nosso caso, o que acontece de vir aqui pra vocês, são as overdoses e os casos 

de intoxicação. Ingeriu demasiadamente, que caiu lá ou tá numa condição clínica, ou de  

abstinência, os casos, que correm risco de vida. Aí estabilizou, volta para o programa do CAPS 

independente se lá embaixo ou aqui, e continua o tratamento. (REPRESENTANTE DO CAPS 

- 2). 

Pra que o usuário opere a crise na vida, porque o surto é social, ele é um componente da 

doença. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1).   

Notamos que é consenso entre os estudos analisados e a posição dos participantes de 

nossa pesquisa, quanto ao critério da crise para o atendimento nos leitos. Mas quais seriam os 

critérios para se definir a crise?  

Quando discutimos durante o grupo focal sobre as formas de entrada para acolhimento de 

usuários nos LSMHG, constatou-se pelos dados coletados que a maioria foi encaminhada pelo 

PS e durante as discussões no grupo, foi esclarecido que (até a finalização do segundo grupo 

focal, não sabemos da organização atual) todos os encaminhamentos são realizados pelo PS, a 

partir do critério do médico plantonista, e isso foi motivo de divergência com alguns casos 

encaminhados pelos CAPS, ficando claro que não se tem definido entre a rede o critério de crise 

que justifique o acolhimento nos LSMHG e nem o consenso do CAPS como ordenador da rede, 

como podemos perceber nas falas abaixo:  

... e o psiquiátrico, também explicamos, é assim e assim, como se fosse uma porta aberta. Só 

que eu preciso que venha com prescrição do pronto socorro... (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL-2). 
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... a conduta médica é o internamento, a solicitação de internamento é conduta médica. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL-1). 

 nós entendemos que a crise, nem sempre é aquele que tá falando, em confusão mental, tem 

crises e crises, as vezes eu também fico frustrada, vou lá falar com o médico e ele diz: tá, vou 

avaliar o paciente. Aí avalia e não interna.(REPRESENTANTE DO HOSPITAL-2). 

...ocorreu de pedir internamento e de repente o profissional volta e fala, levei lá e não 

internaram. (REPRESENTANTE DO CAPS - 2). 

... a gente já escutou, de não aceitar coisa de psicólogo e enfermeiro... é pra aceitar só o que o 

médico fala. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

Essa imprecisão de critérios na definição da crise, pode ser um analisador importante dos 

diferentes modelos de atenção presentes nas diferentes instituições, mas também pode sinalizar 

a necessidade de fortalecimento dos espaços de construção conjunta e pactuações em rede entre 

os serviços envolvidos, incluindo os usuários e familiares na definição desses critérios (SILVA, 

2016). 

De acordo com Foucault (1978) durante alguns séculos, o que hoje é compreendido como 

“crise psicótica”, era compreendido como sabedoria, manifestação demoníaca, bruxaria, 

desobediência da ordem social e, a partir do século XVIII, como doença. Sendo assim, os 

conceitos tanto de loucura quanto de crise foram e continuam sendo cultural e historicamente 

construídos, de acordo com o contexto social em que se vive.  

A divergência no estabelecimento de critérios claros de crise não é um fato isolado dessa 

rede em estudo. Dimenstein et al (2012) frisa que no Brasil, o atendimento da crise só vem 

sendo alvo de preocupação há poucos anos e ainda não observou esforços no sentido de 

estabelecer esses critérios claros e/ou regulamentação adequada para garantir aos usuários o 

direito de acesso a uma atenção de qualidade.  

Silva e Dimenstein (2014) apresentam os critérios utilizados pelos trabalhadores de um 

CAPS II da região nordeste do país, para caracterizar a crise em saúde mental, como:  

quadro mais acentuado de auto e heteroagressividade, com risco para si e para 

terceiros; não resposta aos esquemas medicamentosos; comprometimento clínico 

demandando intervenções hospitalares; ausência de suporte familiar; impossibilidade 

de ficarem sozinhos no período noturno e correndo riscos na comunidade; usuários 

“[...] inadequados e com dificuldades de pactuações [...] (p.39) 

 

Dell’Acqua e Mezzina (2004 apud DIMENSTEIN et al, 2012) apontam os parâmetros 

que os serviços podem utilizar para identificar as situações graves e que podem ser conduzidas 

para internação, destacando que devem obedecer no mínimo três desses cinco parâmetros:   

grave sintomatologia psiquiátrica, intensa ruptura no plano familiar e/ou social, resistência ao 
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tratamento, recusa obstinada de contato, incapacidade de enfrentar as situações de alarme 

surgidas em seu contexto de vida.  

É difícil atestar uma definição única de crise em saúde mental, devendo-se levar em conta 

a relatividade desse conceito, que engloba problemas emocionais, psicológicos, relacionais, 

sociais, enfim fatos da vida comum do sujeito.  Sendo assim, o conceito de crise é balizado pela 

cultura e pelos padrões da sociedade em que o sujeito está inserido. Tradicionalmente 

compreendeu-se que a crise é sempre uma crise do paciente, com presença de sintomas que são 

nomeados pela psiquiatria, desconsiderando a história pessoal e singular do sujeito em crise, e 

seguindo essa lógica os serviços acabam apenas buscando resolver e suprimir aqueles sintomas, 

através da medicalização e contenção, impossibilitando que o usuário possa reelaborar possíveis 

fracassos e criar estratégias de novas contratualizações para seu cuidado (JARDIM, 2014). 

Posto isto, a atenção à crise aparece como um dos problemas mais evidentes e de difícil 

manejo para as equipes nos diversos pontos da RAPS. Por conseguinte, vislumbramos 

como resposta à crise, um trabalho conjunto entre os diversos pontos de atenção da RAPS, para 

a construção de respostas pactuadas coletivamente para estas questões no sentido da 

corresponsabilização (SILVA e DIMENSTEIN, 2014). 

Esse trabalho compartilhado com os diversos atores da rede, através da utilização das 

estratégias de matriciamento, de discussão e acompanhamento conjunto dos casos  pode auxiliar 

na desmistificação das demandas para o internamento, que muitas vezes vem da população, do 

PS e até mesmo de alguns profissionais da RAPS que acreditam que o internamento é a 

resolução para as crises que precisam de respostas urgentes e que é no hospital que a contenção 

deve ocorrer, devido a tradição hospitalar do cuidado intensivo. 

 Partindo do pressuposto institucionalista, sobre oferta e demanda, podemos deduzir que 

essas demandas feitas para os LSMHG, não são espontâneas, mas sim construídas a partir da 

oferta. Ou seja, com a implantação do serviço dos LSMHG desse município, os diversos atores 

sociais foram modulando suas necessidades a partir do perfil histórico e social das questões 

relacionadas a saúde mental e ao espaço hospitalar, muitas vezes tomando-o como o único local 

apropriado para o atendimento das pessoas que estão em crise, remetendo-se a figura do hospital 

psiquiátrico de isolamento, contenção e de cuidado, acreditando que é disso que precisam para 

resolver seus problemas, atender suas necessidades.   

Em se tratando de serviços de saúde Franco e Merhy (2005) destacam que há três aspectos 

a respeito da demanda que devemos considerar, o primeiro que já mencionamos acima, é quanto 

a modulação da demanda pela oferta (BAREMBLITT, 2002) enfatizando que ninguém vai 



89 
 

demandar de um serviço de saúde algo que sabe que não pode de alguma forma ser obtido,  

outro aspecto refere-se ao fato de que algumas demandas para determinado serviço de saúde 

são construídas a partir da ausência de ofertas por parte de outros serviços. Aqui podemos abrir 

um parêntese para pensar que, quanto da demanda para atendimento das crises nos Leitos, pode 

estar relacionada a vinculação ou não desses sujeitos aos demais serviços extra-hospitalares do 

município e de como está ocorrendo o cuidado compartilhado nessa rede.  

Outro aspecto elencado pelos autores refere-se ao fato dos usuários atribuírem ao 

procedimento realizado a satisfação de sua necessidade. Refletindo nas questões relacionadas 

aos LSMHG, poderíamos pensar na internação como um procedimento, que no imaginário dos 

usuários e até de alguns profissionais de saúde, é a solução para a questão da crise, por exemplo, 

sem atentar-se que essa ação para ser efetiva deveria fazer parte de um complexo processo de 

cuidado em saúde. Dessa forma o sujeito, através dessa construção imaginária do procedimento 

como solução, vai produzindo simbolicamente a demanda pelo procedimento e não pelo 

cuidado, atribuindo-lhe uma potencialidade que ele não tem. E esse simbólico que atribui 

sentido ao procedimento em detrimento do cuidado, também é apropriado pelos trabalhadores 

de saúde, que são formados a partir do modelo tecnoassistencial que induz ao alto consumo de 

procedimentos (FRANCO e MERHY,2005). 

Repensar essa produção de demandas e ofertas, é necessária e urgente, buscando nos 

espaços micropolíticos, como no hospital, nos CAPSs, proporcionar aos trabalhadores e 

usuários o seu protagonismo como sujeitos do processo, “mexendo com os muitos poderes 

instalados no ambiente de produção da saúde, interesses de cada um, pactuando os saberes e 

formas de agir existentes em nível organizacional, ressignificando as relações de trabalho e 

qualificando a relação com os próprios usuários” (FRANCO e MERHY,2005). 

 

5.3.3 “Origem dos encaminhamentos” como analisador do modelo médico-centrado 

No Quadro 4 – Origem dos Encaminhamentos, observamos que 64,9% dos 

encaminhamentos para os Leitos de Saúde Mental, são realizados pelo Pronto Atendimento 

Municipal, apenas 0,7% pelo CAPS AD e não há registros de encaminhamentos via CAPS I ou 

pela Atenção Primária em Saúde.  

Para compreendermos o processo de regulação dos leitos no campo de pesquisa em 

questão, expomos as discussões ocorridas durante os grupos focais: 

Volta só um pouquinho ali, da origem... se você fosse tabular agora, depois que abriu o pronto 

socorro aqui conosco, seria somente nosso, vindo pelo pronto socorro, porque é mínimo vindo 

por outros médicos, pelo caps, ou pelo pronto atendimento do centro municipal de saúde. 

Agora tá sendo a demanda aqui conosco, tudo aqui... e a gente percebe que isso é uma vitória, 
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não consigo imaginar, que não estejam indo bem os nossos leitos e nem comparativo com 

outros hospitais, porque nossos leitos são 4, e você bem sabe que são 4, e nós já chegamos a 

ter 8, 10 usuários, aqui dentro. E nós não damos negativa para ninguém. Ligou, eu só peço 

tempo para articular, pra ver onde vou por... outros eu posso colocar em determinada 

enfermaria e outros não, mas negativa nunca tem. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2) 

Diante dessa fala da representante do hospital, constatamos que a entrada nos leitos se dá 

pela via do Pronto-Socorro. Surgiram alguns questionamentos, que foram direcionados para o 

grupo de participantes: Como que as equipes dos CAPS percebem isso? E os usuários 

encaminhados pelos CAPS, também tem que passar necessariamente pelo médico do plantão? 

Há divergências de opiniões? 

houve sim, sei que houve, comigo não, mas com outros profissionais. De pedir internamento e 

de repente o profissional volta e fala, levei lá e não internaram. (REPRESENTANTE DO 

CAPS - 2). 

é, as vezes acontece, a conduta médica é o internamento, a solicitação de internamento é 

conduta médica. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1).  

a gente tem buscado vir conversar,  veio conversou com o médico e elaborou um documento 

explicando todas as condição de risco, social, as vulnerabilidades, justificando a necessidade 

do internamento e ele acolheu. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1).  

é, como comentamos aquele dia, sobre a crise do paciente psiquiátrico, que nem sempre aquele 

que tá gritando, loquiando é que precisa do internamento. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 1). 

por isso que a gente procura vir, porque a gente que tá lá a mais tempo com o  paciente, a 

gente entende que determinado paciente é mais sintoma negativo, ele vai tá embotado, mais 

assujeitado, concordando com você, mas é a crise dele. Mas as vezes, a gente já escutou, de 

não aceitar coisa que psicólogo e enfermeiro fala. Mas assim, de um profissional pontual, mas 

dos demais profissionais não. É pra aceitar só o que o médico fala. Mas mesmo assim a gente 

vem com o papelzinho aqui e questiona, pode não aceitar mas a minha parte estou fazendo, 

estou protocolando o relatório aqui, a gente não deixa de fazer. Acho que é o nosso papel. 

(REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

sim, e até quando o pessoal do CAPS liga, avisando que vão encaminhar um paciente, eu já 

tento conversar com a equipe, com o médico, falando que vem um paciente assim, assim... eu 

já tento fazer aquela ponte com o enfermeiro, que  vai fazer a triagem, com o médico que vai 

atender. Muitos casos a gente já conhece, já tem um histórico aqui. Tentamos fazer essa ponte, 

mas as vezes, tem essa questão do ato médico, é triste. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 

– 1).   

é triste isso mesmo. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1).   

Aqui analisamos que há a questão do instituído, aquilo que cristaliza, normatiza a ação, 

que não deixa o instituinte aparecer, isso nos aspectos relacionados com a vinculação da 

liberação de vaga para internamento, que encontra-se atrelada aos médicos que prestam serviço 
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no Pronto-Socorro (PS) do hospital. De acordo com a representante do hospital - 1, há médicos 

que não entendem a crise do usuário, desconsideram a avaliação e encaminhamento dos CAPSs 

e não procedem o internamento nos leitos.  

Podemos considerar que esse tensionamento entre o instituído e o instituinte expressam, 

de acordo com Merhy (2007) os modelos tecnoassistenciais em disputa no campo da saúde, 

sendo que um toma a saúde como bem de mercado regido pela acumulação do capital e o outro 

considera a saúde como bem público e patrimônio coletivo e individual de uma sociedade. 

Sendo que, ainda conforme esse autor, o modelo assistencial predominante está centrado dentro 

de uma ótica hegemônica do modelo médico neoliberal, ou seja, na lógica médico-centrada, a 

qual estão subordinadas a dimensão cuidadora e profissional, que acabam ocupando um papel 

irrelevante, complementar e empobrecido nesse processo.  

 Porém, percebemos uma forma de resistência a esse processo médico-centrado por parte 

dos profissionais dos CAPSs e dos profissionais da equipe multiprofissional do hospital 

(representante do hospital - 1 e representante do hospital - 2), caracterizando-se como uma força 

instituinte, que insiste em buscar o diálogo com o médico do PS, explicando cada caso, 

articulando o internamento, na tentativa de produzir rupturas nas amarras do instituído. Isso nos 

confirma que o trabalho em saúde é construído no agir cotidiano dos sujeitos e dos serviços, 

nos espaços micropolíticos, ou seja, como afirmado por Merhy (2007) o trabalho em saúde é 

centrado no trabalho vivo em ato, com muitas possibilidades de criação, não sendo totalmente 

capturado pela lógica do trabalho morto, expresso pelos equipamentos e pelo saber tecnológico 

estruturado, mas ao contrário podendo se caracterizar em tecnologias relacionais, nos encontros 

entre sujeitos, que possuem certo grau  de liberdade, que podem possibilitar a escolha dos 

modos de  produção, do fazer em saúde.  

Nessa tentativa de reordenamento do cuidado, com primazia do trabalho vivo sobre o 

trabalho morto, com a incorporação das tecnologias17 leves e leve-duras, em detrimento das 

tecnologias duras, os profissionais dos CAPSs, utilizam além do diálogo com a equipe 

multiprofissional dos Leitos e com os médicos do PS, a elaboração de relatórios sobre a situação 

do usuário, avaliando que dessa forma cumprem com sua função de referência para os casos, 

com conhecimento do histórico social e patológico do usuário, que muitas vezes é desconhecido 

                                                           
17 Essas tecnologias envolvidas no trabalho em saúde podem ser classificadas como: leves (como no caso das 

tecnologias de relações do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de 

governar processos de trabalho), leve-duras (como no caso de saberes bem estruturados que operam no processo 

de trabalho em saúde, como  a clínica médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo) 

e duras (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, normas, estruturas organizacionais) 

(MERHY, 2007, p. 49). 
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pelo médico do PS, que acaba avaliando apenas a situação presente do usuário, não 

aprofundando-se na complexidade dos casos, até mesmo pela natureza imediatista do serviço 

de PS, como podemos perceber nas experiências relatadas abaixo: 

Eu entendo muitas vezes o pessoal do CAPS, eles têm a demanda ali. O paciente fisicamente tá 

bem mas na parte mental não está e alguns médicos não entendem isso. (REPRESENTANTE 

DO HOSPITAL – 1).  

nem sempre é aquele que está tagarelando que mais precisa. (REPRESENTANTE DO CAPS 

- 1). 

Nós entendemos que a crise, nem sempre é aquele que tá falando, em confusão mental, tem 

crises e crises, as veze eu também fico frustrada, vou lá falar com o médico, ele diz, a tá vou 

avaliar o paciente, aí vai avalia e não interna. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1) 

Numa rede de atenção psicossocial, seria esperado que a internação não fosse 

necessariamente o primeiro acesso. Nesse sentido, a Portaria GM/MS nº 3088/2011, estabelece 

que os CAPS ou a Atenção Básica sejam os “ordenadores” do cuidado. De acordo com Dias, 

Gonçalves e Delgado (2010) deve funcionar no município um Sistema de Regulação de Vagas, 

que evitariam, entre outras dissimulações do serviço, as ‘internações de porta”, ou seja através 

de Prontos-socorros, que podem favorecer a existência de uma “rede alternativa” que identifica 

a internação como principal recurso terapêutico. Porém, pelos diálogos nos grupos focais 

percebemos que a maior divergência é quanto a negação de pedidos de internamento dos CAPSs 

por parte do PS e não o internamento desenfreado. Contudo é importante manter-se esse espaço 

de articulação e diálogo entre as equipes de CAPS, dos leitos e do PS, somando-se com as 

equipes da atenção básica, reafirmando-se os objetivos dos LSMHG.  

Para assegurar a organização do Sistema de Saúde brasileiro, otimizar os recursos 

disponíveis, qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde, o 

Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Regulação, através da Portaria GM/MS nº 

1.559/2008, que organiza-se em três dimensões integradas entre si: Regulação de Sistemas de 

Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência, que devem ser 

desenvolvidas de forma dinâmica e integrada. 

Define-se nessa Portaria complexos reguladores federal, estaduais e municipais, com as 

atribuições, de fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; absorver 

ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; efetivar o controle dos limites físicos 

e financeiros; estabelecer e executar critérios de classificação de risco; executar a regulação 

médica do processo assistencial (BRASIL, 2008). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html
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No Estado do Paraná há a Central de Regulação de Leitos em Saúde Mental, que de 

acordo com o documento “Norma Geral de Regulação do Fluxo Assistencial Hospitalar em 

Saúde Mental”, elaborado no ano de 2016 de acordo com a Portaria  GM/MS nº 1.559/2008, é 

responsável pela regulação dos leitos hospitalares dos estabelecimentos vinculados ao SUS – 

próprios, contratados ou conveniados  e se constitui numa unidade operacional de Regulação 

do Acesso à Assistência à Saúde Mental, no âmbito hospitalar, abrangendo todo o Estado do 

Paraná. Há uma pactuação entre Município, hospital e Regional Estadual de Saúde 

estabelecendo alguns critérios para a Regulação através do PS. Indagamos, no grupo focal, 

sobre a possibilidade de vinculação da Regulação a Central Estadual de Leitos, visto que, de 

acordo com informações de um dos participantes da pesquisa, há uma insistência da Regional 

de Saúde nessa vinculação.  Em relação a esta proposta, os participantes demonstraram 

preocupação, pois acreditam que ela poderia levar ao desvirtuamento da proposta de atenção 

psicossocial de cuidado no território, articulação com a rede e reinserção social: 

Ai foge dessa portaria. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Até porque se isso acontecer fechamos as portas para os nossos caps, porque aí teremos que 

atender os outros municípios. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Essa corresponsabilidade com os caps, como vou ter corresponsabilidade com um caps lá de 

um município distante daqui? Aqui a gente tem contato, interna um paciente, esses dias 

internou uma pessoa com discurso estranho, eu ligo lá no caps, eles já sabem quem é, é nossa 

paciente, já passam um feedback, já sei como lidar, eu já sei o que fazer com a paciente. Como, 

eu vou ter contato com outros municípios, como que o técnico de referência vai ter contato com 

o usuário? (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Sem contar que se regionalizar, na nossa região são apenas 5 municípios que tem CAPS, os 

outros17 municípios não tem.  Eles vão jogar tudo aqui, vão querer internar tudo. 

(REPRESENTANTE DO CAPS - 3). 

é, e pela regional a gente não pode negar nada, mesmo tendo 4 leitos, aí vai virar hospital 

psiquiátrico. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Essa discussão no grupo focal, mostra a diferença de uma lógica de atenção em saúde 

mental no hospital geral, de base territorial, para uma lógica desterritorializada, geralmente 

aspecto característico de um hospital psiquiátrico. Os LSMHG, no território aproximam as 

equipes dos demais pontos da RAPS, favorecem os contatos dos usuários com familiares e com 

a comunidade a qual pertencem. 

Silva (2016), reflete que apesar da instituição da Política Nacional de 

Regulação do SUS, não encontrou nenhum material construído pelo MS que apresente ou 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html
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discuta as questões específicas da regulação de vagas na saúde mental em sua relação com a 

RAPS. Dessa forma sugere  

que deveria ser cuidadosa e estratégica a produção de materiais que pudesse discutir 

e orientar as práticas, para garantia de que as centrais de regulação estejam alinhadas 

com os princípios da Reforma Psiquiátrica e o regulador seja um agente ativo, porém 

acessível nessa direção. A função do regulador e o uso de seu saber-poder podem ser 

determinante para qualificação da articulação do cuidado em rede (SILVA, 2016, 

p. 33). 

Independentemente do arranjo proposto para o acesso do usuário ao LSMHG, é 

importante ressaltar o perfil do regulador, embasado na perspectiva da Reabilitação 

Psicossocial, buscando obter maiores informações sobre o caso, compreender quais os recursos 

que já foram utilizados e qual é a demanda para a internação, qualificando o acesso e de certa 

forma intervindo em pedidos de internação desnecessários. Portanto, ocupa um papel 

estratégico na reafirmação ou não dos princípios da Reforma Psiquiátrica, por encontrar-se 

institucionalmente nesse espaço de articulação, um espaço “entre” os serviços (SILVA, 2016). 

 

5.3.4 “Tempo de Permanência nos Leitos”, como analisador dos modelos de atenção 

Após apresentação do gráfico “Tempo de permanência”, questionou-se os participantes: 

Percebemos que a maioria dos usuários ficam menos de 7 dias nos leitos. O que vocês pensam 

sobre esses dados? 

Os representantes do hospital, referem o objetivo dos LSMHG, justificando a 

permanência inferior a 7 dias no serviço, frisando o que segue:  

Acho que o objetivo do nosso serviço aqui, é sair do surto, depois encaminhamos para o 

convívio (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

A própria portaria fala, até a estabilização do quadro. Claro que já tivemos pacientes que 

ficaram até um mês e que saíram super bem. Que não saíam da abstinência e ficavam. Com 

transtorno também... mas a maioria é pouco tempo que fica. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 1). 

E também aqueles que aceitam tratamento, não adianta forçar que fiquem mais de 8 dias, se 

ele não quer...não aderem a nada. E tem paciente que não, que ficam, aderem. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2).  

Observamos na discussão dos dados, que o HG vem buscando responder a proposta da 

Reforma Psiquiátrica, que consiste na superação dos aspectos manicomiais, como as longas 

internações em territórios distantes dos locais de moradia dos usuários e o cuidado por equipe 

que desconhecia a história e as relações sociais dos sujeitos.  Demonstrando que de fato, no 

cotidiano um serviço que oferece internações de curto prazo está sendo suficiente, contrastando 
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com o imaginários de algumas pessoas que acreditam que a internação deveria ser de longa 

duração.  Essa discussão vem a corroborar com o que consta no inciso I do Art. 3º da Portaria 

nº148/2012, que estabelece como uma das referências para a construção do projeto técnico 

desse serviço, as “internações de curta duração, até a estabilidade clínica do usuário, 

respeitando as especificidades de cada caso”, sendo assim, cada usuário é singular e portanto 

o tempo e a forma de cuidado irão variar de acordo com esses aspectos.  

Os LSMHG fazem parte de uma rede de serviços substitutivos ao modelo manicomial e 

hospitalocêntrico, que devem estar articulados territorialmente entre si para oferecer um 

conjunto de opções terapêuticas aos usuários e seus familiares. Caracterizando-se, desse modo, 

como serviço complementar, com a função de dar suporte no atendimento de emergências 

psiquiátricas para o manejo de usuários em crise ou com sintomas psíquicos agudizados (PAES 

et al, 2013). Nessa perspectiva, os internamentos devem ser curtos, sem deixar de proporcionar 

um atendimento integral e de integração com equipe qualificada e diversificada que atenda às 

necessidades dos usuários (Brasil, 2012). 

Os LSMHG não devem ter características asilares como os antigos internamentos em 

manicômios, que além do internamento prolongado, enfatizava a medicalização18, o 

isolamento, o ócio e a padronização de atividades entre os internos, aspectos que afrontavam 

efetivamente a integralidade do cuidado e a singularidade dos usuários.  

No Brasil, os primeiros leitos psiquiátricos em HG só iniciaram suas atividades na década 

de 1960, as UPHG, que já vinham numa tentativa de romper com o modo asilar, porém ainda, 

resguardavam em seu cotidiano muitas características desse fazer em saúde mental.  

Contudo, a partir da segunda metade da década de 1970, o modelo manicomial passou a 

ser questionado e criticado por parte da sociedade brasileira, o que exigiu estratégias 

governamentais que subsidiassem a implantação de um modelo de assistência favorável à 

ressocialização e à garantia dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico, o que impulsionou 

a Reforma Psiquiátrica (PAES et al, 2013). A Reforma Psiquiátrica propõe o modo psicossocial 

de atenção as pessoas em sofrimento psíquico, no qual o Hospital Geral assume uma função de 

cuidado em situações de crise, mas numa relação de complementariedade, tornando-se mais um 

ponto de atenção de uma rede ampla de serviços de base comunitária, reafirmando dessa forma, 

                                                           
18 Com base na discussão de alguns autores como Zorzanelli, Ortega & Bezerra (2014), Amarante e Freitas (2015) 

e Dos Santos e Zambenedetti (2019) compreendemos medicalização como a apropriação de determinados 

fenômenos da vida pelo saber médico. Difere de medicamentalização, essa tem relação com a utilização de 

medicações como única ou principal resposta a esses problemas, ou um uso exacerbado das mesmas. Os dois 

processos estão articulados (ou seja, geralmente a medicamentalização surge no processo de medicalização), mas 

são distintos. 
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o lugar da internação nessa proposta. Não se nega a necessidade de internação, apenas se reforça 

outras formas de internação, de forma mais humanizada, de curta duração, visando o 

atendimento integral do usuário, mantendo os vínculos familiares e sociais estabelecidos por 

esse em seu território. 

A implantação por si só dos LSMHG não garante acesso a lógica da atenção psicossocial, 

pois, em alguns municípios a imagem do hospital como lugar último para as situações agudas, 

como aquele espaço que apenas recebe encaminhamentos, em que a internação é o principal 

recurso das redes, são prevalentes (MONTEIRO, 2013). Há ainda práticas que são muito 

semelhantes com as lógicas de funcionamento manicomiais pela sua rigidez e até 

desvirtuamento dos objetivos desses serviços. Corre-se o risco de manutenção da cultura 

hospitalocêntrica travestida de prática reformista, como podemos observar na reflexão da 

REPRESENTANTE DO CAPS - 1: 

...estava na minha aula da pós, e minha professora falou que o grande risco dos leitos, da 

implantação, por querer que fique menos tempo, aí ganhava-se no tempo só que daí chapava 

de medicação, pra ter uma melhora mais rápida, não respeitando o tempo do usuário. Que 

reforma psiquiátrica essa que a gente quer? É menos tempo, mas daí dopando para minimizar 

o sintoma positivo, de delírio. Isso mostra que aqui tem esse cuidado, não se pensa: só no, ah 

não, porque vamos ganhar menos, ele tem que melhorar por conta da produção. Tanto que 

aqueles que aceitam ficam mais tempo. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

Acreditamos na potência dos LSMHG, ao analisarmos as falas anteriores, complementar 

com essa última, que conclui que o serviço em questão, não utiliza da estratégia da 

medicamentalização em excesso para que o usuário diminua seus delírios, e obtenha alta no 

menor tempo possível, atendendo o preconizado na portaria quanto ao internamento de curta 

duração, fato que seria uma inversão da função dos leitos, no que tange o atendimento singular 

e integral aos usuários. 

De acordo com as considerações de Echebarrena (2018) a duração da internação em HG 

tem sido influenciada por diferentes fatores, entre eles fatores biopsicossociais. O retorno mais 

rápido à vida comunitária pode ser o apelo da redução dos dias de internação, pois, 

comparativamente, os usuários que estão na vida comunitária tem melhor qualidade de vida. 

 O mesmo autor, apresenta um estudo comparativo entre os sistemas de atenção à saúde 

mental da Itália, Holanda e Austrália, no qual se concluiu que a permanência hospitalar mais 

curta acontecia aonde os serviços comunitários estavam mais desenvolvidos, que apenas um 

grupo pequeno, mas significativo, de usuários muito graves, precisava de hospitalização 

prolongada. Porém, a conclusão geral do estudo foi que a permanência curta é adequada quando 

se pode contar com uma rede de recursos comunitários de alta qualidade, que atuará na 
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organização da alta hospitalar do usuário da saúde mental (SYTEMA, BURGESS e 

TANSELLA,2002 apud ECHEBARRENA, 2018).  

Notamos que a rede em questão possui alguns serviços de atenção psicossocial, além dos 

LSMHG, como CAPS I e CAPS AD, além de cobertura de ESF de 78,68%, que apresentam 

certo grau de articulação, que podem possibilitar trocas e corresponsabilização no cuidado. 

Ainda refletindo sobre a permanência do usuário no LSMHG, retomamos a fala da 

representante do hospital-2, que refere a questão da adesão do usuário ao tratamento: 

E também aqueles que aceitam tratamento, não adianta forçar que fiquem mais de 8 dias, se 

ele não quer...não aderem a nada. E tem paciente que não, que ficam, aderem” 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

São muitas as variáveis que se relacionam com os motivos pelos quais os usuários aderem 

ou não ao tratamento proposto pelo serviço, como as atividades desenvolvidas nos leitos, a 

rotina do serviço, a estrutura física, a composição e capacitação da equipe multiprofissional, 

entre outros aspectos.  

 a ideia de adesão torna-se frágil sinônimo de obediência. Só a aproximação de nossas 

tecnologias ao que é de fato conveniente para os sujeitos pode leva-los a, 

autonomamente, com todas as dificuldades e limites impostos pela “vida real”, aderir 

às suas exigências, às vezes tão penosas. (AYRES, 2009, p. 20). 

A adesão a determinada prescrição não é tarefa fácil, tem que fazer sentindo para a “vida 

real” do sujeito e ser possível no momento vivido. Muitas vezes o tratamento proposto apresenta 

produção de sentido apenas para um sujeito do processo, o profissional (MONTEIRO, 2013). 

A partir das observações realizados no dia 05/03/2018, percebemos que as atividades 

restringem-se ao usuário no leito: 

Em todo o período que estive observando, não vi eles saindo do quarto para nenhuma 

atividade, e nem profissionais entrando em contato com esses. Somente, foi levado o lanche, e 

a técnica de enfermagem que foi administrar a medicação prescrita. (Diário de pesquisa – 

05/03/2018). 

Observei que ainda não há um espaço específico para a convivência, ficam livres para sair, 

transitar, fumar na parte externa do hospital, desde que com um acompanhante. Minha 

impressão que nesse primeiro dia de observação, é que os usuários ficam isolados, medicados, 

ociosos...(Diário de pesquisa – 05/03/2018). 

Fundamentada nessa observação levantou-se a discussão durante o primeiro grupo focal, 

questionando quais seriam as atividades desenvolvidas nos leitos durante o período de 

permanência dos usuários, com o intuito de levar o grupo a refletir quais seriam as atividades 

possíveis para os usuários e como compreendiam essa questão:   



98 
 

é a abordagem... É um ou outro que eu conseguiria estar trabalhando aqui com eles, o restante 

está em abstinência, não tem como trabalhar com eles. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 

– 2).  

Não tem muito o que fazer. Os nossos internamentos são internamentos de curta permanência, 

são pouquíssimos casos que eles ficam mais que 5 dias. Ficam deitados, tem os que fumam, 

que saem para fumar, outros saem pra rezar na capela do hospital. Quando tem 

acompanhantes, liberamos para sair lá fora. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1)  

na portaria não fala de atividades, fala de espaço de convivência, não diz, atividades, fala que 

tem que ter uma pequena área livre. O que tem na portaria, dispor de uma pequena área livre 

para convivência. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Retomemos a Portaria GM/MS nº 148/2012, no art. 4º se estabelece as atividades que 

devem estar contempladas no projeto técnico dos LSMHG, enfatizando a singularidade das 

demandas de cada usuário:  

I - avaliação clínica e psicossocial realizada por equipe multiprofissional, devendo ser 

considerado o estado clínico/psíquico do paciente;  

II - abordagem familiar, incluídas orientações sobre o diagnóstico, o programa de 

tratamento, a alta hospitalar e a continuidade do tratamento em outros pontos de 

atenção da Rede de Atenção Psicossocial; e  

III - articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para 

construção do Projeto Terapêutico Singular. 

 

Ao analisarmos essas diretrizes estabelecidas pela Portaria, observamos que não há a 

obrigatoriedade de realização de atividades terapêuticas com os usuários nos leitos, se preconiza 

a avaliação clínica e psicossocial, abordagem familiar e articulação com a rede.   

Essa constatação nos levou a repensar muitos aspectos cobrados na época do processo de 

implantação dos LSMHG nesse município, principalmente quanto a realização de atividades 

terapêuticas no serviço. Também levou-nos a refletir sobre a condução dos grupos focais. Esses 

momentos acreditamos que foram permeados pelos aspectos relacionados a implicação19 da 

pesquisadora20 com a área de saúde mental.  

Se faz necessária essa reflexão para que possamos reconhecer e colocar em análise as 

formas de manifestação e os efeitos da sobreimplicação21, pois, estar sobreimplicada significa 

deixar de pensar ou interrogar, aspectos que são fundamentais em um exercício de pesquisa.  

                                                           
19“Podemos dizer que a implicação existe mesmo que não a desejemos. Trata-se, pois, de analisar mais o modo de 

implicação do que sua existência, ou quantidade de implicação, já que ela não pode ser medida em peso. Entretanto, 

podemos distinguir implicações econômicas, ideológicas, organizacionais, materiais ou libidinais. Trata-se de 

compreender nossa modalidade de relação com a instituição porque essa implicação tem efeito mesmo que nós 

não saibamos” (MONCEAU, 2008, p. 22).  
20 Exerceu a função de coordenadora de saúde mental durante os anos de 2003 à 2015 nesse município. 
21“O conceito de sobreimplicação, que permite uma melhor compreensão do conceito de implicação, poderia der 

definido como uma impossibilidade de analisar a implicação”. (MONCEAU, 2008, p. 23)   
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Nesse processo de análise se evidencia a oscilação de nossas posições nessa área. 

Inicialmente ocupávamos uma posição-gestora, que tinha como objetivos implantar serviços, 

ser operativa, “fazer acontecer” e agora estamos experienciando a posição-pesquisadora, que se 

permite interrogar mais, problematizar e buscar compreender as contradições presentes nesse 

campo.  

No recorte abaixo do diário de pesquisa, podemos perceber os reflexos da implicação e 

da sobreimplicação, da pesquisadora quanto a preocupação com a realização de atividades com 

os usuários nos Leitos.  

Descobri agora, relendo a portaria dos leitos, após o primeiro grupo focal, que realmente não 

se estabelece a realização de atividades nos leitos (pelo menos nos moldes que eu imaginava e 

repassei para as equipes na época que exerci a coordenação da RAPS desse município), que 

não tem essa exigência, para mim isso era uma questão crucial. Talvez pela ideia que eu tenha 

que os leitos jamais poderiam se parecer com o hospital psiquiátrico, que pelo que conheço da 

história era muito caracterizado pela ociosidade dos usuários ou em algumas vezes pelo 

trabalho forçado, no sentido da exploração de mão-de-obra. Também teria que fazer sentido 

para o usuário as atividades desenvolvidas. Como conhecia a estrutura do hospital no qual 

foram instalados os leitos, sabia da dificuldade de desenvolverem atividades terapêuticas nesse 

espaço, como grupos, atividades de lazer, entre outras. Lembro-me que logo no início de 

funcionamento dos leitos, nos momentos de construção do projeto, discutíamos com alguns 

profissionais do hospital e com a equipe dos CAPS, sobre como organizar, se teria um espaço 

para atividades, para que se colocasse uma TV, uma mesinha, umas cadeiras, sofás, revistas, 

para que os usuários tivessem um espaço para sair do leito, conviver com outros usuários e ali 

nesse espaço também poderiam ser desenvolvidos grupos com esses usuários 

acolhidos...(Diário de pesquisa - 25/10/2018). 

Contudo, ao trilharmos esse processo de análise, discutindo com as referências 

bibliográficas que possuímos, vamos compreendendo que apesar de não estar explicito na 

referida Portaria a realização de atividades nos LSMHG, não significa que não seja 

imprescindível para a efetivação do modelo de atenção psicossocial.  

Retomando as perspectivas da Reforma Psiquiátrica, que propõe o modelo de atenção 

psicossocial, as propostas de mudanças estão alicerçadas nas dimensões epistemológica, 

técnico-assistencial, jurídicopolítica e sociocultural (AMARANTE, 2007), portanto a 

legislação, as portarias publicadas fazem parte de um aspecto dentro dessas dimensões, tendo a 

função de viabilizar a implantação de ações e serviços.  

Sendo assim, entendemos, que as portarias, os documentos, os protocolos, devem 

constituir-se em ferramentas para viabilizar ações, porém não podem tornar-se instrumentos de 

engessamento das práticas em saúde mental, se sobrepondo aos princípios fundamentais do 

SUS de integralidade e intersetorialidade.  
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Com base nos estudos de Luzio e Yasui (2010), constatamos que a RP deve ocorrer “para 

além das portarias”, não restringindo-se os avanços apenas no âmbito das ações e dos 

mecanismos administrativos ou regulatórios, pois, conforme os autores,” tornam-se necessárias 

múltiplas ações terapêuticas e uma rotina institucional ágil e plástica, capaz de responder ao 

pedido de auxílio do usuário ou dos seus familiares” (LUZIO e YASUI, p. 24, 2010). 

Ao restringir-se as ações dos serviços de atenção psicossocial apenas ao contido em 

portarias e demais documentos, estamos burocratizando o cotidiano e limitando a complexidade 

dos sujeitos, pois, a realidade é infinitamente mais ampla que o recorte burocrático que fazemos 

dela, através de documentos, protocolos, dissertações, teses, etc.  

Conforme Baremblitt (2002), para Análise institucional que prioriza a autogestão dos 

coletivos, a burocracia configura-se como vícios de condução, que muitas vezes impossibilitam 

a democracia autogestiva.  Não se nega a importância dos documentos, dos organogramas, 

fluxogramas, portarias, os quais são instrumentos necessários para orientar o funcionamento 

das entidades, porém podem tender a tornar-se rígidos e estagnados, perdendo-se muitas vezes 

os objetivos de suas funções e tornando-se um objetivo em si mesmo. Ou ainda podem ser 

utilizados para justificar o “não fazer” e como forma de garantir ou até perpetuar o poder, “a 

dissociação e a hierarquização social do trabalho” (BAREMBLITT, 2002, p. 75).  

Para pensarmos nessa questão da realização de atividades com os usuários nos LSMHG, 

resgatamos o estudo de Monteiro (2013) realizado no Estado do Rio Grande do Sul em 100 

hospitais gerais que possuíam leitos de saúde mental, no qual afirma-se que a maior queixa de 

usuários internados quando entrevistados se dá pela falta de atividades durante a internação 

para passar o tempo. Nesse mesmo estudo são apresentadas as atividades que são 

desenvolvidas, caracterizadas como individuais e grupais, a saber: avaliação médica, 

psicológica, social e clínica, atendimento individualizado psicoterápico, grupo terapêutico, 

grupo operativo, oficinas de trabalhos manuais, atividades externas ao hospital, atividades no 

pátio do hospital, oficinas terapêuticas, entre outras atividades.  

Portanto é possível a realização de uma gama de atividades, a depender da composição 

da equipe, das características de cada serviço, da rede, do território, das características de cada 

usuário e das pactuações efetivadas entre os diversos atores que compõem essa rede.  

Independentemente de ocorrerem atividades estruturada nos LSMHG ou articuladas com 

os demais serviços da rede, percebemos mudanças fundamentais na estrutura e no cotidiano do 

hospital, no qual “o trabalho de saúde mental vem provocar outros modos de produzir saúde 

nestes ambientes, pois, como são pacientes que nem sempre estão debilitados fisicamente, surge 
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a necessidade relacional maior, e o leito acaba não sendo o principal local de permanência” 

(MONTEIRO, 2013, p. 124).   

Nos parece que na rede em questão há a abertura para esse movimento:  

Para eles não se aplica as normas do hospital, eles podem sair, alimentação livre, podem tomar 

chimarrão lá fora do hospital, fumar, pedem até cigarro pra nós, é uma forma de sabermos 

que estão saindo, os cigarros ficam conosco, as meninas “saem fumar”, eu brinco vão fumar 

junto. Vem a família, eles saem junto, trazem chimarrão, ficam junto. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 2). 

Isso, e o paciente psiquiátrico em abstinência ou numa crise, ele não quer ficar no leito, ele 

quer sair, então você tem que tomar mais cuidados, porque tem questão de fugas... 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Quando interna um paciente com transtorno mental, que entra nas outras enfermarias, até das 

puérperas, isso dá trabalho. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 4). 

eles convivem conosco, interagem, vão no posto de enfermagem, nos ajudam... Podemos citar 

vários que estavam ali ajudando...teve dois, um dia eles me ajudaram a puxar cadeira, para 

curso de gestante, eu não tinha quem me ajudasse, eles aqui comigo, andando pelo hospital 

inteiro. No outro dia se ofereceram para buscar as cadeiras. Sabe aquela coisa que você vê 

que aderiu ao tratamento, estava inserido conosco. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 

2). 

Assim sendo, o fato de estar em funcionamento serviços como esse, em um 

estabelecimento com caráter disciplinar, já provoca, como vimos, um efeito instituinte sobre as 

formas consolidadas de atender a pessoa com sofrimento psíquico.  

Lembrando-se que os ranços históricos permeiam os pensamentos e muitas vezes as 

práticas em saúde mental, caracterizado pelo que está instituído, principalmente manifestando-

se no estigma à pessoa com sofrimento psíquico, associando a doença, a periculosidade, 

justificando assim o isolamento desse público: 

No começo eu tinha um pouco de medo e pensava como que iria ser, eu achava que era 

separado e depois vi que não, e não tinha porque ter medo, que era junto, não precisava ser 

separado, não tem segredo (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 4). 

Nessa fala percebemos a expressão de um imaginário de que os LSMHG estariam 

separados das demais enfermarias, remetendo a estrutura das Enfermarias ou Unidades 

Psiquiátricas, que funcionavam e ainda funcionam em hospitais gerais. Tratam-se de alas 

separadas das demais do hospital, com pouca integração com os demais setores do hospital e 

com a rede extra-hospitalar e que em algumas vezes possui regras tão rígidas para ordenar o 

cotidiano do serviço, que se parecem muito com os hospitais psiquiátricos (DIAS, 

GONÇALVES e DELGADO, 2010; DO PRADO, SÁ e MIRANDA, 2015).  
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No trabalho de Paulon et al (2012) apresenta-se algumas questões que foram vivenciadas 

por profissionais que atuavam em emergências psiquiátricas de hospitais gerais, como:  a 

insegurança e a dificuldade em lidar com o que foge ao controle que produzem medo e repulsa 

referindo-se a crise como algo sobre o qual desconheciam, não tinham controle, com risco 

evidente para si e para o outro. Aspectos que não estão adequados a rigidez do trabalho desses 

locais, acostumados com a classificação de risco e definição de diagnósticos.  

Alguns dos medos revelados pelos profissionais de saúde sobre o manejo das demandas 

de saúde mental são justificados por essa expectativa de cura. Os profissionais alegam não 

saberem o que falar ou perguntar, têm receios de piorar o quadro dos pacientes de saúde mental, 

ou entendem que este campo do saber não lhes é acessível (BRASIL, 2013). 

Contudo, percebemos que com o passar do tempo e a permanência do funcionamento dos 

leitos de saúde mental no hospital geral, integrado com as demais alas, vai se favorecendo as 

possibilidades de desconstrução dos estigmas e medos relacionados aos usuários de saúde 

mental, contribuindo para que o hospital como um todo se torne um espaço de cuidado em 

saúde mental (DIAS; GONÇALVES; DELGADO, 2010), como podemos observar na fala 

abaixo: 

quando perguntam se eu tenho medo, não tenho, eles convivem conosco, interagem, vão no 

posto de enfermagem, nos ajudam. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Esse usuário é atípico no hospital geral, por permanecer boa parte do tempo fora do leito, 

andando pelas enfermarias, conversam, realizam as refeições fora das camas, demandando, 

portanto uma rotina de cuidados diferentes da ofertada aos demais usuários de clínica médica 

do hospital. Precisam de espaços para pegar sol, fazer atividades de terapia ocupacional ou 

exercícios físicos, durante o pouco tempo em que permanecem internados (ECHEBARRENA, 

2018).   

A Portaria GM/MS nº148/2012, no art. 5º, inciso II estabelece a integração de pequena 

área livre para atividades na estrutura dos hospitais, destinada aos usuários dos LSMHG. Nesse 

hospital em específico não há uma área livre para atividades, há um pátio, o qual também é 

utilizado como estacionamento, onde as pessoas permanecem aguardando consultas no PS e os 

usuários internados, saem para fumar e conversar com familiares.  

 Os participantes da pesquisa, afirmam como importante a existência de um espaço de 

convivência para os usuários, que poderia ser utilizados pelos demais usuários que são 

hospitalizados: 

Eu acho que o espaço de convivência com atividades, talvez desnecessária, mas uma área livre, 

mas protegida, com tv, dentro do hospital, seria interessante. Não só pra pacientes de saúde 
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mental, mas para outros pacientes que estão internados clinicamente, mas não estão acamados,  

pra saírem para o horário de visita. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Essa fala durante o grupo focal nos remeteu a questionar sobre a realização de Projeto 

Terapêutico Singular (PTS), que consiste em uma estratégia ordenadora do cuidado dos casos 

graves em saúde mental, porém não são realizados conforme o relato:  

Não é feito, é o que o médico determina, e é mais o uso da medicação. (REPRESENTANTE 

DO HOSPITAL – 1).   

O PTS tem como objetivo auxiliar o sujeito em sofrimento mental a restabelecer relações 

afetivas e sociais, reconquistando direitos e poder (OLIVEIRA, 2008), é construído em 

discussões coletivas entre uma equipe interdisciplinar, vinculando-se a um profissional de 

referência.  

Retomando a Portaria GM/MS nº 148/2012, no artigo 4º, que esclarece sobre as atividades 

que devem constar no projeto técnico dos LSMHG, no inciso III, que é necessária a articulação 

com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para construção do Projeto 

Terapêutico Singular. Portanto nesse período de desenvolvimento da pesquisa não observamos 

essa dinâmica estruturada nesse serviço em específico. “Pensar PTS requer acima de tudo uma 

disposição da equipe ao encontro, ao diálogo, que proporcionem refletir sobre o processo de 

trabalho (MONTEIRO, 2013, p. 126), primeiramente buscando compreender os objetivos da 

própria existência do serviço. 

Na fala da representante do hospital – 1, percebemos que já tiveram momentos de 

construção conjunta dos casos, sendo avaliado como positivo: 

Já teve muitas situações que fizemos um trabalho muito legal juntos, com uma boa evolução 

dos casos. Com trabalho direto de chamar a família. De reunir as famílias, o CAPS, eu e o 

paciente, fazer junto. Isso foi muito bom. E isso que tá faltando agora, já teve muitos casos, de 

sentar junto, conversar, chamar a família, discutir. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1) 

A construção conjunta dos casos, do PTS do usuário já engloba o plano de alta, que é tão 

importante quanto o próprio período de internação, pois, é o momento para se pensar na 

continuidade do tratamento em outros serviços, construindo ativamente a linha do cuidado 

necessário àquele usuário específico na direção da conquista de maior autonomia e de condições 

de reconstruir o seu modo de viver (CECILIO E MERHY, 2003). 
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5.3.5 “Outros Procedimentos realizados” como analisador da função do hospital como 

retaguarda clínica 

Ao analisarmos os laudos observamos que há um campo no qual consta “outros 

procedimentos realizados” no qual o médico clinico responsável pelos LSMHG registra exames 

solicitados e outros procedimentos realizados. Entendemos como um dado interessante para 

discussão com o grupo focal, um dado que por si só já vem marcando a diferença das práticas 

realizadas no hospital geral e das executadas no hospital psiquiátrico. 

Na continuidade da análise dos laudos observamos que não é uma rotina a solicitação de 

outros procedimentos/exames a todos os usuários hospitalizados. Para alguns são solicitados 

vários procedimentos e para outros apenas o procedimento principal. Diante dessas 

constatações, apresentamos no Quadro nº 3 – “Outros Procedimentos realizados” aos 

participantes desse primeiro grupo focal e indagamos sobre quais são os critérios para 

solicitação de outros procedimentos. Nas discussões pudemos analisar que é uma prática 

protocolar dos LSMHG a solicitação de exames para os usuários e que essa ação é vista como 

um avanço tanto para os representantes do hospital como para os representantes dos CAPS: 

Eu já bati o olho, são exames... lembra que eu falei para você... para todos os pacientes que 

chegam aqui eu peço exames, hemograma, ureia, creatinina, glicose, é protocolo, e mulheres 

a maioria eu peço parcial, não espero nem o doutor, eu faço. É etilista eu já peço TGO, TGP, 

já vou investigar...se a coloração não tá boa eu já peço bilirrubina, alcalina, e outros... Aí eu 

troco uma ideia com o doutor: já pedi esse e esse exame, por conta do quadro clinico dele. É 

protocolo que a gente colocou aqui. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Uma paciente, referência da (técnica de um CAPS), chegou aqui, ela estava com uma 

barriguinha, e tinha transtorno mental, e a  (técnica de um CAPS) falou comigo, na hora já 

falei com a enfermeira, e já foi pedido o beta, porque tinha possibilidade né. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1).  

sim, porque é mulher, em idade fértil, tem que investigar. Parece que quando surge alguém 

com transtorno mental, o transtorno mental, parece que tira a sexualidade, tira tudo, tudo da 

pessoa, como se ela tivesse só aquilo, como se fosse só um paciente psiquiátrico. 

(REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

Esse aspecto relaciona-se a atenção integral ao usuário no leito, preconizado pela Política 

Nacional de Saúde Mental e como afirmado por Cecílio e Merhy (2003), que atenção integral 

de um usuário, que por um certo período de sua vida, precisa de cuidados hospitalares,  se dá 

via uma abordagem completa, holística, visando garantir desde o consumo de todas as 

tecnologias de saúde existentes para manter, melhorar e prolongar a vida, até a organização de 

um espaço confortável e seguro para a pessoa hospitalizada.  
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Além disso, há casos de pessoas que têm seus problemas mentais agravados devido a 

presença de comorbidades clínicas, como diabetes descompensado, hipertensão, 

hipotireoidismo, doenças vasculares cerebrais, tumores, sífilis, dentre outros. E o fato de estar 

em um hospital geral pode permitir a qualificação da assistência, o diagnóstico diferencial de 

patologias clínicas e levar o usuário a submeter-se a intervenções mais rápidas, quando elas são 

necessárias (ROSA, 2017). 

O hospital geral, lugar de “cuidado do corpo”, se abre para a possibilidade do “cuidado 

da mente”, mas com o desafio que é o cuidado integral, revertendo uma lógica voltada durante 

séculos de funções sociais distintas, na qual o manicômio era o espaço destinado para a 

contenção da loucura, o ambiente mais adequado para que o adoecimento mental pudesse ser 

observado e tratado enquanto que o hospital geral tinha a função de dar conta de outras doenças 

que acometiam as pessoas, desvinculando-se as questões mentais. (MONTEIRO, 2013; 

PESSOTI, 1996). 

Os hospitais são equipados com recursos laboratoriais e de imagem, que podem favorecer 

a diferenciação diagnóstica entre quadros psiquiátricos e quadros com causalidade 

orgânica. Além disso, contam com algumas especialidades médicas e multiprofissionais, que 

podem ajudar no cuidado integral das necessidades de saúde da pessoa internada. A proposta 

atual dos LSMHG é da oferta de cuidado de forma ampliada, avaliando conjuntamente a 

situação clínica e psiquiátrica do indivíduo (ECHEBARRENA, 2018). 

Contudo é importante pontuar que observamos certa contradição na fala dos participantes 

do grupo focal, revelando uma dificuldade de pensar nesse sujeito que encontra-se no leito sob 

a perspectiva da integralidade. Segundo Lourau (1993) há os “não ditos” institucionais, que 

precisam de algo que os revele, por fazerem parte de uma estrutura cristalizada da organização, 

como podemos observar:  

Muitos pacientes principalmente os de abstinência, eles se tornam clínicos, tem que fazer 

outros exames. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Esse protocolo de exames fomos nós que instituímos aqui, porque não tinha nada. Esses dias 

chegou uma paciente no Pronto Socorro, para os Leitos. Coletamos todos os exames, a 

responsável pelo laboratório perguntou pra mim uma hora depois: o que tem essa paciente? 

Respondi que tinha transtorno mental e tal. Ela disse: não, não... ela tem que ser transfundida. 

Ela precisava de transfusão sanguínea. Vejam, ela veio só com uma questão mental, e aí ela 

tinha uma palidez, o hemograma estava baixo. Foi investigado até uma suposta leucemia. 

Outra coisa que nós pedimos, para as mulheres que chegam aqui com idade fértil é o beta, 

pois, ela tem útero, ela pode engravidar. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 
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Por isso que eu digo, a gente vem trabalhando muito além das portarias, acaba vendo o 

paciente como um todo mesmo. Nesse caso da transfusão, o dr. (nome) falou “veja o que caiu 

na nossa mão de presente”. Era só um transtorno mental, mas o hemograma foi um fato 

primordial no tratamento dela. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Se inverte a lógica da atenção integral em saúde mental, quando afirma-se que “Muitos 

pacientes principalmente os de abstinência, eles se tornam clínicos” ou quando destacam que 

a pessoa internou-se apenas por uma questão mental e surgiu a necessidade de transfusão de 

sangue “Vejam, ela veio só com uma questão mental” parece que somente agora, quando se 

descobre uma questão clínica, que o sujeito recebe um status de maior importância, 

demandando mais atenção e ação profissional mais especializada para essa questão, mas ainda 

aparece uma divisão do usuário, uma dificuldade de compreendê-lo como um todo, que não 

deixa de ter a necessidade de atendimento em saúde mental para ser atendido pelas questões 

clinicas. Percebemos entusiasmo nas falas relatando o “achado clínico” veja o que caiu na nossa 

mão de presente”, que parece reforçar a função histórica do hospital geral de “cuidado do 

corpo” e o “cuidado da mente” como algo desvinculado, secundário, inferior, invisível.  

Paulon et al (2012) refletem que as questões relacionadas ao trauma, que são produzidas 

na subjetividade, abrangendo o mental e o corporal, sem separá-los parece não ter emergência 

em alguns serviços, tornando-se invisíveis e silenciados. Essa invisibilidade das questões 

relacionadas ao sofrimento psíquico torna a prática incerta, colocando o cuidador sem o controle 

da situação, sem a perspectiva do alcance de resultados concretos e objetivos, sem a 

possibilidade de cura, desencadeando uma desorganização na equipe de saúde, que 

normalmente se constitui com base no suposto saber médico.  

Fato semelhante foi apontado na pesquisa de Assis (2014), sobre o atendimento de uma 

paciente esquizofrênica em uma unidade de atenção básica, diagnosticada com hanseníase. O 

acesso dela foi facilitado quando uma de suas parentes mencionou o diagnóstico clínico em alto 

e bom tom na recepção do serviço. No entanto, o atendimento foi dificultado, no mesmo dia, 

quando a paciente foi considerada da “psiquiatria”.  

Enfatizamos que nem sempre o paciente traz uma problemática única, muitas vezes 

apresenta quadros mais complexos, como por exemplo as internações relacionadas ao uso de 

álcool e outras drogas, que podem apresentar quadros de comorbidades psiquiátricas e quadros 

clínicos, por isso devem ser atendidos nos LSMHG, justamente porque é da natureza desses 

serviços esse atendimento integral, por conta da gama de profissionais e da estrutura existente 

no serviço e da rede extra-hospitalar, pois a hospitalização será passageira, durante a agudização 
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do quadro, sendo apenas  uma fase do projeto terapêutico do sujeito, necessitando, portanto, da 

continuidade do tratamento em serviços comunitários depois da alta (ECHEBARRENA, 2018). 

 

5.3.6 “Reinternamentos”  como analisador do circuito de internação 

Durante o segundo grupo focal apresentamos o quadro nº 6, referente aos 

reinternamentos, destacando nossas observações sobre esses dados. No período analisado 

ocorreram 123 reinternamentos do total de 545, representando 22,5% do total de internamentos 

no período de menos de 4 anos.  

Destacamos que uma usuária teve 15 reinternamentos, o que nos leva a interrogar o que 

se passa nessa situação. No grupo focal destacou-se que essa usuária em específico, não aceitava 

a intervenção dos serviços extra-hospitalares, assim como outros usuários, pelo próprio estigma 

que existe em relação aos mesmos, como podemos observar nas falas que seguem:  

eu acho que aqui o que eu senti nesse ano, teve muitas causas que o CAPS nem atende, como 

por exemplo depressão, aumentou de um jeito alarmante, que vinham para o pronto 

atendimento, e eram encaminhados para os leitos. Alguns fazem acompanhamento psicológico 

ou psiquiátrico particular, outros não fazem nada. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Não querem ir para o CAPS, tem aquele preconceito com o serviço. Teve também bastante 

tentativas de suicídio esse ano. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1).  

As vezes principalmente na alta quando a gente vai passar as orientações sobre o CAPS, sobre 

o serviço, as vezes alguns pacientes, que precisam mesmo do CAPS, eles mesmos falam, “mas 

o CAPS é só pra louco, eu não vou lá”, eles tem preconceito. Tento abordar, falar que não é, 

que vão várias pessoas lá, que passam pela mesma situação. Tento desmistificar o serviço. 

Mas eles já tem aquela ideia e as vezes é difícil mudar. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 

– 1). 

Esse fato de os usuários utilizarem o hospital como porta de entrada para os cuidados em 

saúde mental, condiz com o estudo realizado por Zanardo et al (2017) em um hospital geral de 

Porto Alegre, com 96 participantes, buscando investigar as características sociodemográficas, 

clinicas e de acompanhamento em serviços da RAPS, associadas às internações e às 

reinternações psiquiátricas. Esse estudo aponta que 50% dos usuários com primeira internação 

utilizaram o hospital como porta de entrada, desconsiderando a organização da rede, que tem 

como porta de entrada do sistema de saúde a atenção primária, que de acordo com estudos 

estima-se que seja resolutiva de 70 à 80% dos casos atendidos, portanto poderia ser um filtro 

para internações desnecessárias, possibilitando a vinculação do usuário com os serviços 

especializados de saúde mental (ZANARDO et al, 2017). 
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Essa forma de acesso a rede de saúde mental é preocupante e desencadeador dos 

reinternamentos, pois o hospital se fortalece como a saída mais rápida para um momento de 

crise, fortalecendo o estigma, a redução de possibilidades de locais de circulação, além de 

produzir dependência do serviço e cuidado pontual (Monteiro, 2013), pouco se diferenciando 

do fluxo de atendimento realizado pelos hospitais psiquiátricos, que eram um fim em sim 

mesmos. 

Essas situações podem nos remeter ao fenômeno da “porta giratória” que ocorria com 

frequência nos hospitais psiquiátricos, não sendo um fato característico apenas dos hospitais 

psiquiátricos, mas refere-se a sistemas que tem falta ou insuficiência de recursos comunitários 

ou quando há pouca articulação entre recursos hospitalares e comunitários, ou ainda como 

visto nas falas acima, por conta do estigma ainda existente quanto aos serviços substitutivos. 

Situações que levam os usuários a buscarem continuamente a internação nos momentos de 

crise e não realizarem acompanhamento fora da crise, em algumas situações por apresentarem 

dificuldades de aderência a esses serviços (BEZERRA e DIMENSTEIN, 2011; ZANARDO et 

al, 2017).    

Portanto, a existência de um grande número de reinternações poderia indicar a existência 

de poucos dispositivos comunitários, ou de que os dispositivos comunitários não estão 

articulados ao hospital, fazendo com que os usuários sejam alvo de atenção apenas nas 

situações de crise e no dispositivo hospitalar, sem acompanhamento pós-alta. O que não parece 

ser o que esta pesquisa está evidenciando sobre a rede em estudo. 

A partir desse dispositivo, questionamos sobre como avaliam esses casos de 

reinternamentos? O que consideram como motivador para essa situação? Desencadearam 

algumas discussões:  

são as crises que a gente atende lá no CAPS AD são na maioria das vezes, os mesmos, que não 

conseguem sair daquela situação. (REPRESENTANTE DO CAPS - 2). 

Nas análises realizada por Bezerra e Dimenstein (2011) de estudos sobre o fenômeno da 

reinternação, apontam que os problemas com álcool e drogas e a não cooperação com a 

administração da medicação são os fatores que mais influenciam o retorno dos usuários aos 

internamentos. 

Monteiro (2013) reforça que se a organização do atendimento ocorrer de forma isolada 

dos demais serviços da rede, sem uma articulação entre esses, em que o usuário permanece 

internado por um período curto de tempo, suficiente apenas para a desintoxicação; acaba 

reinternando com  maior frequência, repetindo estratégias e caminhos percorridos pelo usuário 
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e familiares, e pelo serviço, sem repactuação de formatos diferentes de produção  de cuidado, 

sem fluxo articulado com a rede, portanto sem produzir sentido para o usuário. 

A narrativa abaixo, da representante do hospital, evidencia que alguns usuários que são 

encaminhados para os LSMHG poderiam manter os atendimentos na rede extra-hospitalar, pois 

demandam do internamento por não estarem fazendo uso correto da medicação: 

Ás vezes vem alguns, que nós achamos que poderiam ser tratado de outra maneira, deveriam 

permanecer em atendimento lá, que não dependia dos leitos, mas atendemos... muitos, porque 

não estão tomando a medicação corretamente e entram em crise. E chegam aqui, voltam a 

tomar a medicação por 2, 3 dias e estabiliza a crise. Mas isso as vezes nem depende do CAPS, 

depende da própria família que não cuida. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Essas demandas de internação por uso inadequado da medicação ou não uso, eram 

constantes quando a rede de saúde mental era mais restrita de equipamentos, pois os usuários, 

repetiam o “circuito vicioso”, entravam em crise, iam para o internamento e retornavam para o 

município e como no município não existiam serviços de atenção psicossocial para acompanhar 

esse usuário e orientar as família, logo o usuário precisava de novo internamento e isso era uma 

constante.  

De acordo com Echebarrena (2108, p. 35) “o uso de medicações psicotrópicas requer 

acompanhamento contínuo e apenas a recomendação do uso não garante a adesão ao 

tratamento farmacológico”, conforme é constatado pelo REPRESENTANTE DO CAPS - 2, 

que reforça as dificuldades das famílias compreenderem as questões relacionadas a doença e 

ao uso da medicação. Também refere-se ao papel dos profissionais de saúde mental, nesses 

contextos:  

algo daqui do município, há uma demanda aqui nesse município, as famílias não tem 

condição, são desassistidas de todas as formas, na condição social, vivem lá num barraco, 

não tem condição de compreender o que você fala. Não tem capacidade de compreender qual 

que é a situação da doença em si, do diagnóstico, da necessidade de tá tomando a medicação 

corretamente. Eles as vezes não tem noção até de saber os horários específicos. Você como 

enfermeiro deveria ir lá e explicar até qual medicação tomar, os horários, ir lá, montar as 

caixinhas explicando, que esse aqui você toma de manhã, faz o solzinho, e assim por diante, 

esse à noite, faz a lua. Porque eles não tem essa capacidade de discernir qual medicamento. 

E até se ele tomar um genérico, mudou a conformação do comprimido, eles olham e dizem que 

não é o mesmo, é outro, tem que explicar. (REPRESENTANTE DO CAPS - 2). 

Entendem que a orientação acerca da necessidade de não interromper o tratamento 

medicamentoso previne as reinternações, pois a ausência dessa orientação sistemática e 

contínua às famílias, cuidadores e aos próprios usuários está diretamente ligada ao retorno ao 

hospital.  
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Esse fenômeno da reinternação que observamos na rede na qual estamos fazendo o 

estudo, de 22% de reinternações, são inferiores aos 36,5% apresentados no estudo de Zanardo 

et al (2017) em um hospital Geral de Porto Alegre, e ainda mais distante da porcentagem de 

reinternamentos no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado em Natal, RN, locus do estudo de 

Bezerra e Dimenstein (2011), que é maior que 60,3%, demonstram um indicador de efetividade 

de uma rede integrada funcionando. Porém, mesmo sendo um número inferior aos estudos 

analisados, temos que atentar-se para esse dado, que pode evidenciar que embora os usuários 

não estejam mais sob a égide da internação de longa permanência, acabam sendo submetidos a 

recorrentes internações de duração breve, podendo evoluir para “uma nova configuração de 

institucionalização: os ‘novos crônicos’ (MELLO & FUREGATO, 2007; PASSOS, 2009 apud 

MACHADO e SANTOS, 2013).  

Nesse contexto, a taxa de reinternação tem sido utilizada como um dos indicadores da 

qualidade da assistência à saúde mental, uma vez que reflete, além das condições do 

paciente, fatores sócio familiares, bem como características da organização da rede de 

serviços de saúde mental no que se refere às condições de sustentar uma assistência 

eficiente, inclusive nas situações de crise do paciente, advindo daí a necessidade de 

essas variáveis serem analisadas em conjunto (MACHADO e SANTOS, 2013, 

p.702).  
 

Bezerra e Dimenstein (2011) avaliam a experiência do Hospital Dr. João Machado, em 

Natal, RN, quanto ao projeto de Alta-assistida, que visa dar assistência ao portador de transtorno 

mental no momento após a alta hospitalar, com o intuito de evitar as reinternações e de garantir 

a continuidade no tratamento, através de ações desenvolvidas pela equipe multidisciplinar do 

próprio hospital, como contato prévio com familiares, gestores de outros municípios ou 

profissionais de outros bairros nos quais residem os usuários, para comunicar a alta e fazer as 

orientações, em alguns casos realiza-se visita domiciliar. Cientes das dificuldades enfrentadas 

para a execução do projeto, avaliam que se realizado com eficiência, pode contribuir para evitar 

o fenômeno da reinternação. 

O planejamento da alta com a divisão da responsabilidade dos casos com os serviços 

territoriais é o ideal dentro da rede de atenção psicossocial. Possibilitando maior vinculação 

com o usuário, com a família, entre os profissionais da rede, aproximando das rotinas dos 

serviços que estão em relação, podendo construir o cuidado em conjunto, de forma colaborativa, 

aproximando-se dos limites e possibilidades de cada serviço.   

Na pesquisa de Echebarrena (2018), na cidade de Rio de Janeiro-RJ, concluiu através da 

análise das entrevistas com os gestores locais que não são muitos os CAPS que visitam os seus 

pacientes internados. Perceberam que a proximidade geográfica tem sido um importante critério 
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para a aproximação entre o serviço territorial e a enfermaria de saúde mental no hospital geral. 

Fato semelhante foi percebido no município em que desenvolvemos a pesquisa. O CAPS AD, 

pela proximidade com o Hospital, consegue fazer o acompanhamento de alguns usuários que 

encontram-se internados.  

De repente vocês começarem a ligar pra cá... tem gente internada? Ligar perguntar como 

passou... uma coisa diária, como eles vão fazer com as gestantes... ou visitar, vir até aqui..., 

porque vocês também não tem um posicionamento disso. Tem a (nome) do caps, sempre vem, 

acompanhando... tá acompanhando mais. Eu sinto assim, que de repente, não tá tendo uma 

busca dos caps. Quando tem que internar...aí faz toda aquela busca, intervenção, mobilização 

para internar, mas aí, depois que interna fica só a responsabilidade para o hospital. E na alta, 

manda a família levar o paciente no caps, mas também não tem esse acolhimento de vir buscar 

o paciente, então não tem um acompanhamento. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Essa insistência na responsabilização será legitima se tiver como ponto de partida as 

necessidades do usuário e não somente do serviço, como complementa Jardim (2014): 

O serviço deve assumir todo o alcance social da demanda, buscando se articular com 

outros serviços de saúde ou de outras redes, acompanhando e/ou apoiando o usuário 

neste percurso. Não há um lugar adequado para se exercer a responsabilização, ela 

pode se dar no serviço de saúde mental, em outras instituições de saúde, em serviços 

de outras redes e, principalmente, deve ser exercida no ambiente em que o usuário 

habita, no qual ele se sente em casa (p.76). 

 

Reforçando a necessidade de corresponsabilização sobre os casos, a REPRESENTANTE 

DO CAPS - 1, reconhece que estão com dificuldade de amarrar o PTS do usuário ao evento do 

internamento ou da alta, referindo que todo trabalho está centrado na figura do médico, porém, 

evidencia a possibilidade de construir algo entre os demais profissionais.  

atrelar a hospitalização, que são pontos que a gente não tá conseguindo amarrar no projeto 

terapêutico,  tá muito separado, alguns dizem: eu não vou, não vou pro caps. Os que são 

encaminhados não chegam no caps. Falta uma amarra, uma conversa nossa, tá muito centrada 

na figura do médico, na decisão dele. E a gente pode construir algo, ele é importante, tem 

coisas que dependem dele a alta vai depender dele... entre isso e o nada, dá pra construir 

possibilidades, de atrelar ao PTS. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1).  

Percebemos a disponibilidade das equipes em pensarem em práticas articuladas visando 

a corresponsabilização pelos casos, porém, muitas vezes os serviços na área de saúde mental, 

não apresentam algumas das condições básicas de funcionamento dos serviços, conforme 

afirmado por Machado e Santos (2013), como recursos  humanos em número e diversidade 

suficientes, horário de funcionamento ampliado, equipamentos adequados, o que impossibilita 

a prática efetiva da Atenção Psicossocial, porém “entre isso e nada, dá pra construir 

possibilidades”. 



112 
 

A partir dessas análises prévias sobre o fenômeno da reinternação, surgem novos 

questionamentos que poderão fazer parte dos próximos analisadores dessa pesquisa e outros 

que não conseguiremos analisar neste trabalho e que podem fazer parte de novos processos 

interventivos nessa RAPS: 

O que acontece com o usuário após a alta? Quais foram os motivos para a reinternação? 

Há contato do hospital com os CAPS e dos CAPS com o hospital para a alta e o internamento 

do usuário? De que forma ocorre esse contato? Atende-se o desejo, a necessidade de quem, 

quando realiza-se o internamento, é do usuário, do familiar ou da rede? Que dados da história 

do usuário não foram levados em consideração pela equipe? Como a família entendeu o retorno 

do usuário? Como evitar o reinternamento? 

 

5.3.7 “Transferências” como analisador do dispositivo de internação 

Observamos que é pouco frequente a transferência de pacientes para outros serviços de 

maior complexidade, como para o CAPS AD III, para hospitais psiquiátricos ou para hospitais 

com mais recursos para atendimento clínico. Do total de 545 usuários atendidos no período de 

setembro/2014 à dezembro/2017 somente 3% foram transferidos. No tocante a Portaria GM/MS 

nº 148/2012, quanto ao procedimento de transferência, no Art. 3º, parágrafo VII, da portaria 

GM/MS nº 148/ 2012 que diz que os leitos de saúde mental construirão seus projetos técnicos 

pautados em algumas referências, entre elas a “garantia de transferência do usuário para 

estruturas hospitalares de maior complexidade, devidamente acreditados pelo gestor local de 

saúde, quando as condições clínicas impuserem tal necessidade” (BRASIL, 2012). Portanto, 

não é qualquer tempo e por qualquer condição, a depender das condições clínicas do usuário. 

Analisando os locais de transferência observamos que foram para hospitais que possuem 

enfermarias de psiquiatria com maior quantidade de leitos e com outras especialidades nas 

equipes profissionais.   

A apresentação desencadeou uma importante discussão entre os participantes sobre a 

função dos leitos nessa rede e no imaginário dos usuários e familiares, conforme podemos 

perceber nas falas dos representantes do hospital: 

mas eles querem que transfira ele daqui. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

tá acontecendo muito isso. Assim, eles, estão usando muito nós como ponte. Nós não somos 

ponte... Não adianta o CAPS trazer aqui e falar pra transferir. Primeiro, a partir do momento 

que internou não é o CAPS que define,  é a conduta médica, depende do médico que está aqui 

cuidando, pode ser o Dr. (nome) ou Dr. (nome), e se avalia que realmente precisa ir pro CAPS, 
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nossos leitos não tem suporte para isso, vamos encaminhar, vamos solicitar. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2).   

Que fala reveladora! “Não somos ponte”!  

E de fato os leitos não tem essa função de apenas transferir usuários, de o usuário ficar 

internado nesse hospital apenas até conseguir um leito numa enfermaria de saúde mental ou 

num hospital psiquiátrico.  

Mas esse fato da busca ainda por leitos em hospitais psiquiátricos, mesmo com a presença 

de outros serviços de atenção psicossocial é um ponto desafiador da rede de saúde mental, pois, 

se trabalha com dois tipos de internações (ECHEBARRENA, 2018). Além de existir a estrutura 

física do hospital psiquiátrico, ainda está impregnado na sociedade o modo-asilar de entender 

o mundo, que consiste em um modo disciplinar de conceber o sujeito e as instituições (COSTA-

ROSA, 2000).  

O hospital psiquiátrico constitui uma expressão social do modo manicomial, que continua 

a manifestar-se no cotidiano dos serviços, como podemos perceber no relato abaixo: 

eles querem internamento fora, muitos familiares pedem para transferir para hospital 

psiquiátrico, como se isso fosse a solução, fechado, longe. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 1). 

Eles não vem esses leitos como solução, eles querem transferir, eles não vem que temos o 

tratamento aqui, médico aqui, medicamentos aqui. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 2). 

 A gente percebe essa ânsia, mal chegou o paciente, e já querem que seja transferido. Calma. 

E a gente vê isso tanto dos familiares como da própria equipe. Vocês já sabem do caso, agora 

deixa pra nós. Deixa nós vermos. Para vocês é uma abordagem, pra nós é outra. Temos que 

conhecer o caso. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 2). 

Entretanto existem muitas manifestações do modo manicomial de compreender o mundo 

e as pessoas, assim como outras podem ser criadas, o que coloca a necessidade de permanente 

análise dos dispositivos de assistência criados e seus efeitos, visto que, os próprios LSMH 

podem tornar-se manifestação do modo-asilar ou manicomial, quando se deseja que o usuário 

permaneça por mais tempo no serviço, quando se reinterna com frequência, quando se usa o 

LSMHG como “ponte” para conseguir vaga em hospital psiquiátrico, quando usa-se o serviço 

como forma de isolamento e de exclusão de pessoas “indesejadas” aos olhos da sociedade, 

quando se estabelece uma forma de tratamento para usuário descaracterizando sua 

subjetividade, quando se rende ao desejo de familiares e demais profissionais da rede de 

encaminhar o usuário para outros espaços de internamento, distantes do território de existência 
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da pessoa em sofrimento psíquico, entre outras ações que surgem como expressão desse modo-

asilar.  

Apesar da implantação de serviços substitutivos, como os Leitos de Saúde Mental em 

Hospital Geral, ainda há uma insistência da sociedade para a exclusão das pessoas em 

sofrimento psíquico, evidenciando que a internação tem funções híbridas: de cuidados em 

saúde; de proteção/assistência ao sujeito; de proteção da sociedade e exclusão (DESVIAT, 

2015). É a cultura hospitalocêntrica que segue operando nas pessoas, nas famílias, na sociedade, 

que ainda concebem a pessoa em sofrimento mental como o louco, ao qual se associa a 

periculosidade, do qual se tem medo, que não tem condições de convívio social e para tanto 

necessita de estar recluso, isolado, sem direto de estar no território. Esses enfrentamentos fazem 

parte do cotidiano das equipes de saúde mental, como podemos observar: 

Muita gente tem medo, porque os leitos aqui, porque não estão fora que criticam o 

funcionamento dos leitos aqui. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

a própria família. Tem as pessoas que perguntam como que esse paciente está aqui com todo 

mundo. Como tem familiar que chega aqui e diz que tem que ter um lugar fechado, com uma 

porta fechada, com portão com chave. A própria família tem isso, ficar fechado, manicômio, 

isolado, que tem que ficar fechado. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

eu vejo, assim, a família, ela quer se livrar né. Ela acha que se ela conseguir uma transferência 

longe, em um lugar mais distante, de repente, eles pensam “vou ficar mais tranquila mais tempo 

em casa”. Eles não se implicam no tratamento da pessoa aqui. (REPRESENTANTE DO CAPS 

- 2)  

Ao analisarmos a internação como um fenômeno psicossocial, devemos sempre 

considerar que o mandato da internação pode hibridizar diferentes funções. 

Podemos refletir sobre que funções tem a internação para as famílias que historicamente 

foram excluídas do tratamento dispensado às pessoas com transtornos mentais, por iniciativa 

própria ou pelas condições impostas pelo processo de internamento, pois, na maioria das vezes 

os hospitais psiquiátricos eram construídos longe dos municípios de origem dos pacientes, o 

que dificultava o acesso dos familiares a essas instituições. E que agora, com o processo de RP 

são chamadas a fazer parte do processo de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial, 

considerados como parceiros do tratamento deste usuário.  

No período das observações, notamos que alguns usuários acolhidos nos Leitos, tinham 

acompanhamento constante de familiares ou algum vizinho, que se dispunha a ficar junto com 

o usuário. Conversando com a equipe do hospital, sobre a dinâmica de acompanhamento 

familiar, nos explicaram que os usuários tem o direito de estar com seus familiares, e que até o 
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hospital preconiza isso, o que facilita o cuidado, porém, a ausência de cuidadores não 

impossibilita o acolhimento nesse serviço.  

A presença dos leitos, neste território, propicia a diminuição do número de internamentos 

fora do município, de transferências, como resultado de uma ação de resistência das equipes de 

saúde mental, e isso vem a facilitar o acompanhamento e a aproximação dos usuários pelos 

familiares no território. 

Quanto à responsabilização compartilhada com a família, podemos inferir que há um 

desconhecimento dos novos arranjos em saúde mental e a predominância da ideia de 

internamento. Nisso destacamos a importância do envolvimento dos familiares nos processos 

de cuidado, discutindo e construindo conjuntamente o PTS do usuário, tendo garantia de suporte 

da equipe de profissionais para lidar com as situações adversas provenientes do sofrimento 

mental.  

Percebemos nessa discussão sobre as “Transferência” a manifestação das formas de 

conceber a loucura, o tratamento e o acolhimento que permanecem na história, inclusive no 

momento atual, se reconfigurando de diversos modos em ações, resoluções, desejos, discursos, 

práticas e nas sutilezas do cotidiano. Ou seja, se mesmo havendo o leito em hospital geral, 

alguns casos são transferidos para enfermarias psiquiátricas, por exemplo, evidenciam que o 

hospital geral ocupou um papel complementar, mas não substitutivo. Por outro lado, o fato de 

ser um número baixo de transferências evidencia que a rede tem conseguido efetivar um 

trabalho sobre a relação demanda e oferta, transformando a demanda de internação ou de 

transferência para outros hospitais a partir das novas ofertas que realizam, de um cuidado 

territorializado. 

 

5.3.8 Composição da equipe e seu modo de funcionamento, como analisadores do modelo 

de atenção 

Os serviços de atenção psicossocial, preconizam o trabalho interdisciplinar, pois, 

promover saúde mental hoje é uma tarefa que compete a todos os profissionais de saúde, com 

ações interligadas. Não basta a presença de profissionais de diferentes disciplinas trabalhando 

isoladamente, é necessário a correlação entre os saberes, como afirma Machado (2016): 

A interdisciplinariedade implica o entrelaçamento das diversas especialidades de 

saberes e práticas profissionais na construção de propostas de trabalho na perspectiva 

da integralidade, intersetorialidade e equidade, que contemple ou aproxime (ao 

máximo) as necessidades dos grupos e indivíduos em sua totalidade (p.54). 
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Além do médico clinico geral, a equipe responsável pelos LSMHG, que corresponde ao 

preconizado na Portaria 148/2012, é composta também por 1 técnico de saúde mental de nível 

superior - assistente social, e 3 técnicos de enfermagem, um para cada turno de funcionamento 

do hospital e 1 enfermeira, responsável pela supervisão dos técnicos de enfermagem. 

Durante o grupo focal discutiu-se sobre a composição da equipe e relação entre esses, no 

atendimento ao usuário e na relação com a rede extra-hospitalar. Esses profissionais não 

desenvolvem suas atividades exclusivamente nos leitos de saúde mental, sendo essa uma 

tendência de alguns serviços, como observado por Monteiro (2013) em seu estudo junto aos 

LSMHG no Estado do Rio Grande do Sul, no qual enfatiza que há instituições que seguem 

uma lógica de composição de equipe hospitalar mais tradicional, sem carga horária específica 

para ficar nos leitos, fato que pode possibilitar prejuízos na criação de atividades durante a 

internação, tanto no ambiente hospitalar, como na articulação com a rede, fatos que aparecem 

também nos LSMHG de nosso estudo:  

Eles são referência, mas atendem toda a demanda do hospital, atendem de preferência os 

leitos, 3 auxiliares de enfermagem, que foram designados para isso, eu como enfermeira, de 

referência, mas todos atendem o paciente. Passamos o plantão. Temos uma equipe que atende 

a demanda. Nós também temos nossas limitações, quanto equipe. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 2). 

Para uma avaliação mais ampla, eu não tenho uma equipe aqui, para isso, eu só tenho um 

médico e assistente social. O certo era termos uma equipe para isso, eu sempre falo com a 

assistente social, que tinha que ter um psicólogo. Esses dias tinha uma paciente que queria 

conversar, e eu falei que desculpa, mas agora eu não posso, estava numa emergência, depois 

fui e atendi, mas ela precisava de um atendimento naquele momento. (REPRESENTANTE 

DO HOSPITAL – 2). 

Percebemos que a heterogeneidade na composição das equipes é importante, tanto que 

encontra-se contemplada nos artigos 3º, 4º e 7º da Portaria GM/MS nº 148/ 2012, que 

regulamenta o funcionamento dos leitos de saúde mental em hospital geral. A multiplicidade 

de olhares sobre a situação de crise vivida pelo sujeito pode favorecer a elaboração de um 

projeto terapêutico mais abrangente, alinhado as suas necessidades psicossociais, além de 

proporcionar a criatividade e mexer com questões éticas e morais. Para Monteiro (2013), 

quanto mais centrado em procedimentos o modelo de atenção das equipes, menos atividades 

em grupo e construção de PTS surgirão, pois, para a realização desse tipo de atividades se faz 

necessário equipes completas e multiprofissionais, assim como de uma interlocução com a 

rede de demais serviços. 

Contudo percebemos que nos LSMHG analisados, o trabalho interdisciplinar é 

incipiente, visto que, pelo que observamos, no período em que acompanhamos parte da rotina 
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desse serviço, não percebemos naquele período atendimentos conjunto dos casos, nem 

discussões sistemáticas em equipe. A decisão pelo internamento, assim como pela 

continuidade ou alta do usuário, fica mais sobre a responsabilidade do médico, que quando 

necessário convoca os demais membros da equipe para executarem algumas “prescrições” no 

acompanhamento do caso. Situação que foi observada também por Dias, Gonçalves e Delgado 

(2010) em seu estudo, no qual afirma que os processos de trabalho realizados nas enfermarias 

de saúde mental do hospital geral, potencializam ações centradas nos procedimentos médicos, 

apresentando dificuldade de abertura para projetos de caráter interdisciplinares. 

Felizmente ou infelizmente tem que passar pelo médico, a hospitalização tem que ser por 

determinação médica. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

Eu falo pra assistente social e é verdade, por traz dos médicos tem a equipe. Porque tem alguns 

que são insuportáveis, difíceis de lidar, irredutíveis. Mas atrás do médico tem que ter um 

enfermeiro, no caso daqui. Então eu consigo tudo com os meus aqui. Não tenho o que reclamar. 

Se não consigo na hora, depois volto e tento novamente. Também o que eles pedem eu atendo. 

Troco um ideia com eles, explico o que já fiz, seguindo o protocolo, me orientam a tirar algo, 

acrescentar outra coisa. Então eu tenho uma boa relação com eles. E assim, eu tenho na linha 

de frente a assistente social. Até quando vocês ligam eu prefiro que falem com ela, porque eu 

não tenho muita paciência pra ouvir, sou mais prática. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 

– 2). 

Observamos que essa ponte ou ponto de contato entre a equipe e o médico, caracteriza-

se segundo Cecilio e Merhy (2003) como um mecanismos do processo de coordenação do 

cuidado, no qual médicos e enfermeiros e os outros profissionais têm que conversar para que o 

cuidado se realize, em geral modelada por uma situação tipo “comando-execução”, 

principalmente na relação entre médico e enfermeiros/corpo de enfermagem.  

A prática da enfermagem (e dos outros profissionais) é, em boa medida, “comandada”, 

modelada, conduzida, orientada pelo ato médico (central) que detém o monopólio do 

diagnóstico e da terapêutica “principal”. Tal fato, estabelece uma relação de 

“determinação” da prática médica em relação às outras práticas profissionais, mesmo 

sem desconsiderar que os profissionais não-médicos, todos eles, conservam sua 

especificidade e um bom grau de autonomia próprios de suas “profissões”. Pode-se 

afirmar que estes pontos de contato, estes canais, nem sempre são “livres”, bem 

definidos e vistos ou aceitos como regras do jogo institucional e, por isso mesmo, são 

fonte permanentes de ruídos, de tensões e de disputas (CECILIO E MERHY, 

2003, p.11). 

 

Essa hegemonia da prática médica no hospital é consequência de fatores históricos, 

sociais e culturais. Em meados do século XVIII, o hospital passa por mudanças em suas 

funções, deixando de ser apenas uma instituição de assistência, de separação e de exclusão, na 

qual o principal personagem eram os pobres (FOUCAULT, 1979), passando a caracterizar-se 

como um espaço de cura, tendo funções terapêuticas e o médico passa a ser o principal 

responsável pela organização desse espaço, tendo maior visibilidade e credibilidade por parte 
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da população  principalmente após a Revolução Francesa, que proporcionou transformações 

na medicina, devido ao desenvolvimento científico e tecnológico na área, garantindo aos 

médicos seu absoluto domínio (AMARANTE, 2007). 

No século XIX, de acordo com Do Prado (2015) ocorre o parcelamento das atividades 

assistenciais na saúde, na qual psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, 

entre outros, passaram a dividir com o médico o cuidado prestado ao paciente. “No entanto, o 

saber médico sobre o tratamento do doente se mantém hegemônico até hoje. Isso traz sérios 

conflitos entre as categorias profissionais, repercutindo no cuidado produzido e na 

integralidade da atenção” (DO PRADO, 2015, p. 78).  

Através dos relatos dos membros da equipe do hospital no qual funcionam os Leitos de 

Saúde Mental, esses “conflitos entre as categorias profissionais” não aparece relevante nos 

discursos que seguem:  

Com o médico clinico,…, as vezes ele vai dar alta pra paciente e eu tenho mais contato com o 

paciente, eu vou lá e falo, para não dar alta e ele respeita nosso ponto de vista. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

por isso que eu digo que não está centrado no doutor. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 

2). 

os técnicos de enfermagem, que tem mais contato com os usuários, até mais que eu, trazem 

para mim e eu repasso para o médico, as questões que não são tão técnicas, como o paciente 

falou isso e isso, elas trazem pra mim, contam se a família abandonou, se está presente... o 

próprio paciente traz questões para eles, que não trazem pra mim e nem pra o médico, a gente 

tenta ter uma interdisciplinaridade entre nós. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

a assistente social, conversa comigo quanto as questões técnicas, conversa comigo, trocamos, 

converso com o doutor. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Percebemos que os profissionais que tem mais contato com os usuários acolhidos são os 

técnicos de enfermagem, porém, mais na função de executores de uma ação prescrita 

antecipadamente, são esses profissionais que fazem o intercâmbio do usuário e familiares com 

a enfermagem, com a assistente social e com o médico, conforme confirmamos durante os 

momentos de observação que realizamos: 

A acompanhante do usuário do quarto 2, foi ao posto de enfermagem solicitar para que alguém 

lhe ajudasse a trocar a fralda desse usuário. Devido a sobrecarga de trabalhos com o Pronto 

atendimento, não priorizaram essa solicitação, posteriormente atenderam. Observo que só há 

evolução no prontuário dos técnicos de enfermagem (Diário de pesquisa - 06/03/2018). 

Há poucos profissionais e muitos usuários no hospital como um todo, praticamente todas as 

enfermarias lotadas. Conversando com os profissionais nesse dia, deixam escapar que não 

foram contratados outros profissionais para os leitos, que estão todos sobrecarregados, que 
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não conseguem dar atenção aos usuários, fato que ficou mais difícil após assumirem o Pronto 

Atendimento Municipal. (Diário de pesquisa - 07/03/2018). 

 

Esse movimento da enfermagem vem a corroborar com o que Cecilio e Merhy (2003) 

caracterizam como o “papel quase silencioso da prática da enfermagem, no cotidiano, de 

garantir todos os insumos necessários ao cuidado... é responsável por uma gama muito grande 

de atividades que resultam, afinal, no cuidado (CECILIO E MERHY, 2003, p. 11), reafirmado 

nas falas abaixo: 

Aí eu largo o que estou fazendo, e falo com os médicos e repasso o caso, e falo que preciso 

internar... quando eles estão irredutíveis, eu insisto e falo que depois converso com o Dr. 

(médico de referência para os leitos) e ponto. E até quanto a conduta medicamentosa,  se eles 

estão em dúvida, eu explico que temos um protocolo já aqui e fazemos e pronto. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2).   

Outro profissional que percebemos que realiza esse “papel quase silencioso” de cuidado, 

é a assistente social, que é responsável por prestar atendimento a todas as situações do hospital, 

não somente aos leitos de saúde mental. Participa das reuniões com outros serviços, 

representando o hospital, quando convocada ou convidada. Essa profissional que faz o contato 

com as equipes de CAPS quando necessário e também com o médico responsável pelos leitos, 

como podemos observar no relato que segue: 

Mas em alguns casos, fazemos contato com o CAPS, fazemos encaminhamentos. Eu troco 

bastante ideia com o Dr., porque as vezes nós e que temos mais contato com o usuário, mais 

que o médico. E as vezes eles trazem mais pra nós, aí eu troco uma idéia tanto com os 

enfermeiros, como com o Dr., e ele ouve. Faço essa articulação, conduzo a discussão com a 

família, com a enfermagem e com o médico. Dando um exemplo, esse paciente que internou 

hoje, ele chegou aqui pra nós super tranquilo, aceitando a medicação. Mas aí eu fui conversar 

com a irmã e ela me trouxe todas as questões que estão acontecendo em casa. Ele não conta 

que tentou matar a mãe, e é essas questões que vou repassar para o médico. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1).   

 Essa função do assistente social é percebida pelo REPRESENTANTE DO CAPS - 1 e 

pelo representante do hospital: 

é o teu corpo fazendo embate toda hora, pegando o que o CAPS fala, filtrando, indo falar com 

o médico. É muito complicado. (REPRESENTANTE DO CAPS – 1).  

vocês podem ter certeza que a assistente social é a que mais insiste aqui... ela fica ali, até ela 

conseguir. Falo que já vou, eu já vou, eu já consigo... e ela insistindo. Os médicos tem a opinião 

deles, com jeitinho a gente consegue. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

  Todas essas questões levantadas por este analisador interferem no trabalho da equipe 

nos serviços de saúde, pois,  
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o corpo do trabalhador é exposto a estas contradições e paradoxos. É no corpo que ele 

se revela como potência ou fragilidade. Suportar isso, adoecer ou transformar em força 

e combustível para continuar na luta são questões diárias de quem habita esse 

cotidiano” (JARDIM, 2014, p. 118). 

A partir disso, entendemos que se faz necessário fortalecer a relação entre a equipe e 

com a rede, investindo em momentos de reflexão sobre suas práticas. Esses profissionais, além 

de cuidarem dos usuários em sofrimento psíquico no hospital, também prestam cuidados 

durante seu expediente as demais pessoas hospitalizadas no estabelecimento. Percebemos a 

necessidade de espaços de reflexão e partilha, quando representantes do hospital salientam o 

desejo dos grupos focais continuarem mensalmente, ampliando a participação para os 

profissionais dos ESFs: 

Eu acho que deveria continuar todo mês, pegar os ESFs, os ACSs, trabalhar o que é saúde 

mental, qual o objetivo, como funciona o fluxo, os leitos, o que é depressão. 

(REPRESENTANTE DO HOSPTAL 2). 

até um dia pode vir o pessoal dos CAPS pra falar com as equipe. Essa interação está faltando. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

5.3.9 “Evasão”,”fuga” ou “saída”? Analisadores das tensões entre os modelos de atenção 

Quando cheguei, no hospital, entrei pela porta da frente, pela qual entram os pacientes de 

atendimento particular, para consulta eletiva, e a equipe de profissionais. Estava totalmente 

aberta, com acesso livre para a enfermaria. Friso essa questão, porque um dos pontos 

elencados pela Assistente Social no primeiro dia, foi quanto a preocupação com as constantes 

fugas dos pacientes dos leitos”. (Diário de pesquisa - 07/03/2018). 

Verifico que há poucos profissionais e muitos usuários no hospital como um todo, praticamente 

todas as enfermarias lotadas. (Diário de pesquisa - 07/03/2018). 

A questão da evasão foi muito discutida no grupo, acredito que era uma questão para os 

serviços, algo de culpabilizar por deixar fugir, e por outro lado os profissionais do hospital se 

sentiam muito responsáveis por essas fugas, tendo que justificar essa situação.  

Aí eles ficam loucos quando o paciente evade. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Nós também as vezes ficamos assim (risos)...( REPRESENTANTE DO CAPS - 3). 

mas não adianta. Pode ficar... (risos) (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Eu também fico assim.(risos). (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

A assistente social fica louca... em surto quando eles fogem... (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 2). 



121 
 

A equipe dos leitos começou a relatar algumas saídas dos usuários com retorno para o 

hospital: 

alguns saem, aí chove eles voltam, tudo molhado (risos). (REPRESENTANTE DO HOSPITAL 

– 3). 

 O (nome) saía e voltava com os cachorros. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 5). 

No decorrer do grupo foram discutindo e chegaram à conclusão que não se tratava de uma 

fuga ou evasão, até porque eles não estão presos, trancados, eles estão livres.  

não sei se é fuga, eles não estão presos. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1) 

aquilo que o psiquiatra falou, eles não estão presos, está acolhido, estão hospitalizados... 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

O pessoal do hospital se sentiu autorizado a relatar as “fugas” de alguns usuários, que 

saiam para fazer um lanche e voltavam para o serviço, o outro que saia para cuidar dos cachorros 

e voltava, 

 O (nome) falava eu ia lá fazia um lanche e voltava.  (REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

ia lá tratar os cachorros e voltava. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 5). 

Isso demonstra a flexibilidade do cuidado no leito e por outro lado os nossos “desejos de 

manicômio”, expressos pela vontade que temos de “dominar, subjugar, de classificar, de 

hierarquizar, de oprimir e de controlar. Esses manicômios se fazem presentes em toda e 

qualquer forma de expressão que se sustente numa racionalidade carcerária, explicativa e 

despótica” (MACHADO e LAVRADOR, 2001, p. 46).  Quando encaminha-se para os leitos, 

sabendo-se de como se configura sua estrutura física, que trata-se de um espaço que se quer 

aberto, junto de outras enfermarias e, mesmo assim, em nosso imaginário desejamos que o 

usuário permaneça nesse espaço pelo tempo que seja necessário para sua completa 

reorganização, sem fugas, encarcerado, sem provocar incômodos para as equipes, família e 

sociedade, estamos expressando ideias manicomiais, conforme concluído pela 

REPRESENTANTE DO CAPS - 3: 

Essa questão da evasão, as vezes a gente fica meio doida, eu fico...  e esses dias estive pensando, 

sobre isso. Eu acho que a nossa angustia, na verdade, quando evadem está um pouco centrada 

na nossa ideação de que a gente imagina que a internação é a alternativa mágica, vai 

hospitalizar e vai resolver, então ele não pode fugir de lá... naquele imaginário, de que, acho 

que, ainda temos do manicômio que é a solução, como algo que vai resolver tudo, aí, fugiu e 

agora. (REPRESENTANTE DO CAPS - 3). 

O centro de nossas preocupações, deve ser se libertar dos “desejos de manicômios”, 

buscando a reflexão constante com nossos pares sobre quais são e como estão se manifestando 
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no cotidiano de nossos serviços essas ideias manicomiais, que seguem produzindo práticas e 

discursos de expropriação da autonomia e da criação dos sujeitos, através de exacerbada 

medicalização, posturas rígidas, autoritárias, de controle, violentas, que levam a submissão, 

infantilização e a culpa. (MACHADO e LAVRADOR, 2001).   

Esse movimento produzido pela pesquisa que possibilitou o questionamento sobre a 

evasão, o movimento de construção de sentido para essa ação, o repensar dessa prática, que até 

o momento era vista como algo negativo, demonstra que é possível criar outras formas de lidar 

com a loucura, “acolhendo sua alteridade, abrindo portas em todos os sentidos e desobstruindo 

a produção desejante” (MACHADO e LAVRADOR, 2001, p. 47). Não existem fórmulas 

mágicas, jeito certo de fazer em saúde mental, porém, há sempre a possibilidade da criação, 

através do exercício do pensamento, buscando questionar, experimentar e problematizar o que 

está instituído.  

Por muito tempo na história, o que foi instituído como ideal nessa área, foi a disciplina 

dos corpos, como uma maneira de gerir os homens, controlar suas multiplicidades, realizar a 

vigilância perpétua e constante, com registros minuciosos sobre as ações dos indivíduos, em 

espaços que pudessem ser vigiados, disciplinarizados, como os espaços hospitalares 

(FOUCAULT, 1979). 

Basaglia (2005) vem questionando esses processos de disciplinarização dos sujeitos, que 

objetificam o homem como uma síndrome e a loucura como doença, enfatizando que isso traz 

consequências quase que irreversíveis para a pessoa em sofrimento psíquico, por caracterizá-la 

como um não ser, algo incontrolável em sociedade, que necessita de afastamento social, de 

exclusão. Mas na verdade, isso revela algo que não se conhece, da qual não se tem controle, 

dessa mesma sociedade.  O caminho mais fácil é negar essa parte desconhecida de si, da qual 

se tem medo, do que enfrentá-la, pois compreendem, que caracteriza-se como uma parte que 

não conseguirá existir numa sociedade competitiva, que baseia-se nas diferenças culturais e de 

classe, sendo assim criam-se áreas de compensação (BASAGLIA, 2005).  

Podemos tentar compreender esse conceito, de área de compensação, a partir de Basaglia 

(2005), como uma força de exclusão que expulsa do convívio social as pessoas que destoam de 

alguma forma do que está normatizado socialmente, e ao mesmo tempo são criados espaços, 

entidades, algo, para compensar esse processo de exclusão. Os manicômios e as prisões, são 

exemplos disso. Podemos deduzir portanto, que todo processo de exclusão também acaba sendo 

um processo de inclusão, pois, ao retirar os indesejados da sociedade, cria-se um lugar social 

para essa diferença, na tentativa de integrar e ressocializar de alguma forma. É uma força que 

está presente no corpo social e que tende a realizar esse processo muitas vezes em relação a 
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diversas situações, e que historicamente vai se modificando, vão se substituindo os 

considerados inadequados para a sociedade que comporão o público alvo para essas áreas de 

compensação. Importante ressaltarmos que ao mesmo tempo exerce a função de extirpar, 

esconder certa parcela da população, também serve para amenizar questões que fazem parte da 

sua fragilidade, da sua subjetividade enquanto ser humano, da qual não se tem controle e não 

deseja confrontar-se.  

Quando se demonstra a preocupação dos profissionais da RAPS com as fugas dos leitos, 

temos que nos questionar se não é o desejo da área de compensação se expressando. Na 

expectativa que o usuário somente saia do LSMHG, quando estiver ressocializado, adequado 

para esta sociedade, apto a produzir e a consumir. Porém, no processo de auto-análise o grupo 

vai repensando essa condução e percebendo que não trata-se de fugas e sim de saídas, essa visão 

ampla e mais flexível é a possibilidade de utilizar os LSMHG não como uma área de 

compensação mas como um espaço que complementa o cuidado do usuário no território, 

buscando preservar sua liberdade e sua dignidade.  

 

5.3.10 Movimentos de auto-análise e auto-gestão 

Podemos afirmar que nesse processo de pesquisa, principalmente a partir dos grupos 

focais, muitos movimentos de auto-análise e autogestão foram deflagrados pelo grupo 

participante e que fizeram parte complementar das discussões anteriores.  Contudo optamos em 

trazê-los novamente aqui, num tópico específico, para garantir que esse movimento seja 

reconhecido como parte essencial dessa pesquisa-intervenção. Partindo do entendimento que a 

auto-análise consiste na produção e reconhecimento de saberes que são próprios do grupo, para 

que a partir disso consigam definir suas reais necessidades, sem a arbitrariedade dos 

“especialistas” ((BAREMBLITT, 2002, GUIZARD, LOPES, CUNHA, 2011).  

Porém, para que esse processo auto-analítico ocorra e se efetive em uma prática, se faz 

necessário a auto-gestão, que está associada ao processo e ao resultado da articulação e 

organização das pessoas e das comunidades, para que consigam criar dispositivos de novos 

encontros e diálogos, visando efetivar a transformação de suas condições de existência e buscar 

a resolutividade de seus problemas de forma independente (BAREMBLITT, 2002, GUIZARD, 

LOPES, CUNHA, 2011).  

Não descarta-se o papel dos especialistas nesse movimento, o grupo pode até recorrer aos 

experts aliados para colaborarem com ele, desde que, estes, submetam  

seu saber, suas glórias, seus métodos, suas técnicas, suas inserções sociais como 

profissionais a uma profunda crítica que os faça separar, dentro destas teorias, 
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métodos e técnicas, dentro dos organismos aos quais pertencem, o que é produto de 

sua origem, de sua pertência ao bloco dominante das forças sociais e o que pode ser 

útil a serviço de uma auto-análise, de uma autogestão da qual os segmentos dominados 

e explorados sejam protagonistas (BAREMBLITT, 2002, p. 17). 

Dentro desse processo auto-analítico, muitos foram os momentos durante o grupo que 

surgiram sugestões dos participantes e formas de articulação entre a RAPS para tentar resolver 

alguns nós críticos da relação do LSMHG com os demais pontos da rede.  

Entre essas discussões destacamos as questões relacionadas ao tema da ociosidade do 

usuários nos leitos. Os participantes dialogam sobre a possibilidade de compartilhar o cuidado 

do usuário hospitalizado nos leitos com os CAPS:  

Eu particularmente acho desnecessário, uma estrutura desnecessária, sendo que é o mínimo 

desses pacientes aptos, que poderiam ser alocados para os CAPS, que já tem uma certa 

estrutura, é uma quantidade mínima, de paciente aptos para isso, por isso minha sugestão de 

começo, de ir para os CAPS, passar o dia. Passa o dia lá e devolve. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 2). 

marcar um lugar, tentar ter minimamente, essa ponte. O CAPS fornecer o espaço, fazer as 

atividades. Mas ter uma área de troca, ter um espaço, os profissionais estarem próximos. A 

tarde alguém do hospital, se puder, vai lá, junto, uma hora no dia, construindo em conjunto, 

de repente é uma ponte. (REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

A gente pode também ir repensando essa estratégia, por exemplo, esses que não estão muito 

delirantes, podem dormir aqui, mas que durante o dia pudesse ir para o caps... é uma 

interação... hoje estamos assim, ou está no caps ou tá no hospital. Ele pode tá nos dois.   

Poderíamos pensar nessa estratégias também. (REPRESENTANTE DO CAPS - 3). 

É necessário que esse movimento de mudança, de rompimento com o instituído, ecloda 

do grupo para que tenha mais possibilidades de sentido para os envolvidos e assim possa 

efetivar-se.  

Podemos perceber na escrita diarística da pesquisadora, que esse movimento de 

integração entre os serviços, já foi discutido e sugerido pela coordenação de saúde mental no 

início de funcionamento dos leitos, porém não se institucionalizou, talvez por não ter feito parte 

de um movimento auto-analítico e autogestivo, no qual a decisão deve ser tomada 

coletivamente:  

Mas sempre discutíamos a questão do número reduzido de usuários e o curto tempo de 

internamento, que para alguns profissionais não justificava mexer em boa parte da estrutura e 

fluxo do hospital, para garantir esse espaço e a realização dessas atividades. Mas insistimos 

nessa ideia, porém, não foi realizada. E, pensando na ociosidade do usuário no leito, foi 

proposto que participassem das atividades nos CAPS durante o dia. Essa sugestão foi acatada, 

porém logo nos defrontamos com os empecilhos dos serviços públicos, como sobrecarga de 

trabalho dos profissionais, que teriam que buscar esses usuários no hospital para as atividades 

nos CAPS, a questão de nem sempre estar disponível o veículo para esse transporte, a ausência 

de contrapartida do hospital, além das questões relacionadas as indagações quanto a 
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legitimidade dessa ação. Por vezes me questionavam se não estávamos fazendo a função do 

hospital, que recebia recurso financeiro para isso e por vezes também me questionava, pois em 

alguns momentos não percebia dedicação dos profissionais dos leitos em pensar em fazer 

diferente a prática desse serviço, mas insistia, pois, para o usuário eu sabia que era algo que 

fazia a diferença em seu tratamento, até para iniciar ou manter o vínculo com os CAPS. Sei 

que por essas várias questões logo essa ação não foi mais realizada... (Diário de pesquisa – 

25/10/2018). 

Essa experiência é relembrada pelos participantes, que também explicam que atualmente 

alguns usuários que são referência para o CAPS AD realizam esse movimento: 

... tinha uma época que tinha o hábito de ir e voltar, passavam o dia no caps, e voltavam... ele 

saiam e voltavam nós tínhamos uma parceria com o caps e eles passavam o dia no caps e 

voltavam, mas não sei parou... agora não tem mais. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 

2). 

Alguns do ad vão lá...Aqui no caps ad, é mais fácil, pela proximidade com o hospital, vocês 

vem buscar, é pertinho lá no caps I é mais difícil, pela distância, tem que vir buscar, aí carro 

e tudo. (REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 1). 

A gente vê que isso era gostoso para eles, voltavam, falavam que “olha estou aqui, voltei”. 

(REPRESENTANTE DO HOSPITAL – 2). 

Além das sugestões da realização das atividades compartilhadas entre os serviços, 

também sugerem alternativas para o acolhimento do usuários após a alta hospitalar. Esse 

movimento pode colaborar para a construção do vínculo entre profissional e usuário. 

De repente vir acolher ele na alta. Ter uma equipe para acolher. A assistente social do hospital 

avisa... de repente vir a equipe, do ad, do tm, vir acolher ele, e não que a família leve, 

geralmente a gente ouve assim, é pra família levar até o caps; a referência vir, não tem 

referência, quem vai atender, vir acolher... as altas são só de manhã. (REPRESENTANTE DO 

HOSPITAL – 2). 

Rosa (2017) afirma que na rede na qual realizou seu estudo, esse arranjo, das saídas dos 

usuários para os CAPS e retorno no fim do dia para os leitos, ainda não é possível, devido a 

dureza daquela estrutura hospitalar, que impede o compartilhamento dos casos com os serviços, 

impossibilitando dessa forma a criação de novos arranjos.  

Na rede em que desenvolvemos nossa pesquisa, a dificuldade está em viabilizar o acesso 

dos usuários aos CAPS e o acolhimento da alta no hospital, devido à distância, a insuficiência 

de transporte e a sobrecarga da equipe:  

O que vem acontecendo: geralmente esse acompanhamento de hospitalização é feito pelo 

técnico de referência. Claro que tem algumas pessoas que tem um acompanhamento mais 

assíduo, isso depende do técnico, de cada técnico.  O que acontecia uma época, nós tínhamos 

combinado de cada vez que tivesse alta, viríamos buscar... mas estamos sem carro... os nossos 

carros são compartilhados com a secretaria de saúde. Os carros são exclusivos mas os 

motoristas não, por conta dessa falta de profissionais. Então não podemos garantir isso, 
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porque nós não temos o transporte. Concordo com vc, podemos nos organizar nos caps para 

intensificar esse acompanhamento, isso é necessário, é importante. Agora para articular a 

busca do paciente ou vir para a acolhida em determinado horário não podemos nos 

comprometer, porque não temos como fazer isso. (REPRESENTANTE DO CAPS - 3). 

tem a questão do transporte, a distância, e também,  a nossa demanda aumentou, nós 

assumimos toda a demanda de casos leves do município, e eles são os que mais demandam. 

(REPRESENTANTE DO CAPS - 1). 

Essa discussão acerca das dificuldades do CAPS para efetivar o acolhimento da alta no 

hospital só foi possibilitada pelo encontro, pela discussão entre os pares, assim como o repensar 

de estratégias para alcançar esse objetivo só será possível e mais efetivo, se esse grupo criar 

condições para ele mesmo produzir o seu saber, desmistificando o saber dominante, com o 

objetivo de auto-organizar-se e resolver seus problemas (BAREMBLITT, 2002, p. 18). 

Quando retomamos as demandas iniciais da pesquisa feita por alguns participantes 

individualmente à pesquisadora, percebemos que havia uma tensão entre eles, porém quando 

se reúnem no grupo focal, desenvolvem uma posição mais empática, que vai buscando 

compreender a realidade do outro, as dificuldades e potencialidades de gestão de cada serviço.  

Isso demonstra a potencialidade de um dispositivo participativo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha do tema, a definição do local da pesquisa e dos participantes estiveram o tempo 

todo implicado com a condição da pesquisadora como trabalhadora dessa rede e mais ainda 

com o fato de ter exercido a função de coordenadora de saúde mental desse município por mais 

de uma década, o que traz alguns limites e contribuições para esta escrita.  

É desse lugar hibrido, pensando na análise de implicação, que trilhamos esse caminho 

da pesquisa, que em alguns momentos nos pareceu solitário, por caracterizar-se como um 

processo de sistematização necessário para o formato do modelo de pós-graduação no qual 

estamos inseridos, e que é individual. Porém, quando nos colocamos a escrever, fomos 

percebendo que são muitas as vozes presentes nesse processo, através das conversas, das 

orientações, do referencial teórico, das anotações no diário de pesquisa, das encomendas e das 

demandas que nos são feitas, pelos diversos atores presentes nesse cotidiano dinâmico no qual 

se processa a pesquisa, ou melhor a vida.  

O que trazemos aqui é apenas um pequeno recorte desse cotidiano, numa fração de tempo 

específica, com uma limitação de participantes, definição afunilada de local e procedimentos, 

para atendermos a temporalidade da pesquisa e da escrita desta dissertação.  

O objetivo principal dessa pesquisa era compreender o processo de inserção dos LSMHG 

na RAPS de um município do interior do Paraná. Visando alcançar esse objetivo buscamos 

contextualizar historicamente a inserção desses Leitos no município e para isso retomamos 

alguns aspectos históricos sobre a internação, o hospital e a loucura ao longo do tempo nas 

sociedades, o que nos levou a entender que muitas demandas feitas hoje aos LSMHG, fazem 

parte dessa construção sócio-histórica. 

Também buscamos compreender o processo da RP em alguns países que exerceram um 

pioneirismo nessa questão e como se procedeu isso no Brasil. Destacando como que se 

concebeu a função, o lugar e os deslocamentos da internação nos dispositivos reformistas.  

Fazendo essa relação da internação com o hospital, e as diversas funções que exercem 

nos diferentes modelos de atenção, é que tentamos definir qual o lugar e a que público se 

destinava o internamento em hospital geral. Inicialmente no formato de enfermarias em 

hospital geral, posteriormente como leitos e mais recentemente, com o advento da nova 

portaria de saúde mental, como enfermarias novamente. 

Partindo dessa contextualização histórica e de acordo com os pressupostos da 

perspectiva teórico-metodológica da Análise Institucional, seguimos nosso trabalho através 
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dos procedimentos de pesquisa como a observação, análise documental e a realização dos 

grupos focais. Ressaltamos os desafios inerentes a realização dessa forma de pesquisa que 

pretende se caracterizar como participativa e interventiva, tendo um caráter processual, não 

objetivando apenas a produção de um dado em si, mas do modo como esse dado pode servir 

como dispositivo de análise junto aos trabalhadores. Porém, ao mesmo tempo que 

compreendemos como desafio, também a entendemos como efetiva e necessária, pois, 

posiciona os participantes da pesquisa não somente como “fornecedores de informação”, mas 

como coletivos protagonistas de seus problemas, de suas necessidades, possibilitando a 

oportunidade de enunciarem, compreenderem, sugerirem e construírem outras possibilidades 

de “melhoramento de sua vida sobre a terra” (BAREMBLITT, 2002, p. 17). A restituição 

também tem um caráter de validação. Ou seja, que os participantes tenham acesso aos dados 

produzidos nas pesquisas e possam participar da interpretação dos mesmos ou interferir nas 

interpretações que o pesquisador constituiu. 

Assim essa pesquisa buscou cumprir com os objetivos do Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário produzindo impacto na comunidade, ao 

disparar esses processos de auto-análise a auto-gestão no grupo de profissionais que compõem 

a RAPS desse município. Muito mais que retornar os produtos das pesquisas a comunidade, o 

desenvolvimento comunitário visa o envolvimento contínuo das populações em todo o 

processo de ensino e pesquisa, e o repensar do que são os comuns (HELRICH,2012), o que é 

da comunidade e que deve ser preservado ou transformado para manutenção da própria vida. 

Diante disso e chegando ao fim desse processo de pesquisa, entendemos que teria sido 

potente o desenvolvimento de mais grupos focais, mas que a temporalidade da pesquisa e da 

escrita da dissertação impôs também a necessidade de encerrar o processo naquele momento. 

Da potencialidade provocada pelo grupo focal emergiram os analisadores dessa pesquisa, que 

expressam os modelos de atenção em disputa no cotidiano da RAPS, o modo-asilar e o modo-

psicossocial (COSTA-ROSA, 2000), que em algumas ações, movimentos, discursos, co-

existem e em outros momentos percebemos uma potência maior de um ou de outro.   

Elencamos como processos instituintes, que colaboram para o modo-psicossocial de 

atenção em saúde mental alguns pontos discutidos nos grupo focais: a presença na rede dos 

LSMHG favorecem a proximidade com os demais pontos da rede e com os familiares, que 

podem acompanhar a hospitalização, ter contato direto com os profissionais da RAPS; 

acolhimento a toda demanda que chega ao serviço, com possibilidade de negociação entre os 

pontos da rede para proceder a internação; presença de outros profissionais no hospital, como 

o assistente social; tempo curto de permanência nos leitos, com pouca contenção física e 
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química; proporcionam aos usuários avaliação das questões clinicas, pensado no sujeito em 

sua totalidade; poucas transferências para outros serviços de maior complexidade, buscando 

dar conta das demandas no próprio serviço; a presença dos LSMHG já movimentaram e 

provocaram mudanças na rotina hospitalar, por vezes rígida, adotando protocolos flexíveis 

para o atendimento dessa clientela, e desconstrução dos estigmas, preconceitos e medos da 

atuação em saúde mental;  reconsideração da evasão nos leitos, repensadas como saídas, dentro 

de um serviço aberto. 

Quanto aos limites analisados nessa rede, na relação entre seus pontos de atenção, que 

consideramos resquícios dos “desejos de manicômios” (MACHADO e LAVRADOR, 2001), 

destacamos a pouca articulação dos CAPS e dos LSMHG com a APS; divergências entre as 

demandas dos CAPS para internamento com o PS, quanto aos critérios para definição dos 

internamentos nos Leitos; fragilidade nos encaminhamentos dos Leitos para os CAPS e dos 

CAPS para os Leitos; ausência de mais possibilidades de atividades para os usuários 

hospitalizados; critérios para internamentos vinculados a decisão do médico, visto que a 

regulação é realizada pelos médicos do PS, sem a ordenação dos CAPS, assim o PS se torna a 

porta de entrada para os Leitos; reinternações de usuários que na maioria das vezes não são 

vinculados aos CAPS e com demanda para internamento para ajustes de medicações; 

insistência de familiares e de alguns profissionais da rede no internamento fora do município, 

utilizando os Leitos como “ponte” para essa transferência; composição mínima da equipe; não 

é realizado PTS, nem plano de alta, nem discussão conjunta dos casos na RAPS. 

Num movimento de cogestão, surgem alternativas no grupo para resolução de seus 

problemas. Dentre essas, destacamos o compartilhamento do cuidado do usuário que 

encontram-se hospitalizados com os CAPS, com a possibilidade de frequentar atividades nos 

CAPS; sugeriu-se possibilidades de vinculação dos usuários no momento da alta aos CAPS, 

com contato dos profissionais dos Leitos com os profissionais dos CAPS, visando a vinculação 

dos usuários com os profissionais para darem continuidade ao cuidado na rede extra-hospitalar; 

desenvolvimento de projetos para melhorar a articulação entre os serviços territoriais (CAPS 

e APS) e o hospital; efetivação de uma área de convivência para os usuários no hospital.  

A RAPS, composta pelos diversos pontos de atenção, inclusive pelos LSMHG,  de forma 

geral no país, ainda é um processo em construção, assim como nesse município específico,  

que segue exercendo efeito instituinte sobre as formas consolidadas de atender a pessoa em 

sofrimento psíquico. Porém, na atualidade enfrenta mais desafios, principalmente com a 

aprovação de novas legislações, que nos parecem favorecer um retrocesso nos movimentos 

reformistas. 
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Contudo, acreditamos que é no trabalho vivo em ato (MERHY, 2007) que as mudanças 

possuem possibilidades de acontecerem, a partir da criação de novos dispositivos, que 

proporcionem encontros e diálogos, visando efetivar a discussão e possível resolução dos 

problemas elencados. Entretanto, não foi possível seguir acompanhando os desdobramentos 

desses processos. Pretendemos dar continuidade ao processo de restituição, apresentando ao 

grupo participante, as análises “finais” da pesquisa, nesse processo contínuo de construção 

coletiva do conhecimento, que podem vir a possibilitar novas pesquisas, inclusive 

questionando qual a compreensão dos usuários e familiares sobre a RAPS desse município.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – QUESTÕES NORTEADORAS PARA GRUPO FOCALL 1: 

1) Como surgiram os leitos no hospital geral? 

2) Quais são os cuidados/serviços ofertados aos usuários nos Leitos de Saúde Mental neste 

hospital Geral?  

3) Em que situações são acessados os leitos? 

4) Como vocês avaliam (qual a importância) a inserção (funcionamento) dos Leitos de Saúde 

Mental neste município? 

5) Como ocorre a interação do Hospital com outros serviços de saúde? Há aspectos que 

facilitem ou dificultem essa articulação? Quais?  

6) Dificuldades gerais encontradas no cotidiano para a efetivação do Serviço “Leitos de Saúde 

Mental” no município. 

7) Contribuições da oferta dos Leitos de Saúde Mental para a RAPS. É possível citar um caso 

de efetividade na ação do cuidado a partir da inserção dos Leitos? 

8) Há outros apontamentos a acrescentar? 

ANEXO 2 – QUESTÕES NORTEADORAS GRUPO FOCAL 2; 

- Quais são os critérios para o internamento nos leitos? Qual o público prioritário para 

atendimento no serviço? 

- Como esse serviço de Saúde Mental muda a rotina do hospital? E como que o hospital 

vem se adaptando à Saúde Mental? 

- No Paraná são apenas 10 leitos de Saúde Mental, sendo 4 aqui. Porque aqui teve esse 

pioneirismo e porque vocês acham que não tem em outros lugares? 

- O que os usuários fazem quando estão nos leitos? 

- É elaborado algum plano de cuidado para os usuários em atendimento? 

- Existe algum risco da rede, dos leitos reproduzirem práticas manicomiais? O que vocês 

pensam sobre isso? 

- E sobre o cenário atual, em que o governo indica mudanças na política de Saúde Mental, 

se vocês visualizam isso e o que pensam? 

- Avaliação da atividade. 


