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RESUMO 

 

Na rede de atenção psicossocial brasileira, os profissionais de saúde são atores importantes no 

processo de transformação das políticas públicas em saúde mental entre os diversos serviços. 

Na realidade do hospital psiquiátrico, entende-se a necessidade de ampliar o debate em torno 

do atual contexto de práticas desenvolvidas. O estudo objetivou analisar o processo de 

reforma psiquiátrica e a política de saúde mental no Estado do Rio Grande do Norte (RN) a 

partir dos perfis e práticas dos profissionais de nível superior em dois hospitais psiquiátricos. 

Pesquisa transversal e descritiva, com dados quantitativos e qualitativos, realizada em dois 

hospitais psiquiátricos do RN. O universo da população alvo foi de 95 profissionais, 

considerando-se a margem de erro de 8%, taxa de não resposta e os critérios de inclusão: 
possuir vínculo efetivo com a instituição por meio de aprovação em concurso público por, no 

mínimo, seis meses, sendo servidor estadual ou municipal; possuir uma carga horária semanal 

mínima de 20 horas no serviço; participar diretamente de atendimento e/ou atividades com 

pacientes e familiares. A amostra final foi de 60 profissionais. Utilizou-se como instrumento de 

coleta de dados um questionário de perguntas fechadas e semiabertas sobre o perfil 

socioeconômico, as políticas, as práticas e a formação em saúde mental. Tabularam-se os 

dados quantitativos no software estatístico SPSS e para análise utilizou-se estatística simples e 

bivariada, do tipo qui-quadrado, adotando-se o nível de significância valor p<0,05. Para 

análise dos dados utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin. Os achados qualitativos obtidos 

com as questões semiabertas no Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de 

Texte (ALCESTE) foram agrupados em quatro eixos temáticos: Atuação profissional em 

saúde mental; Formação em saúde mental; Cenários da reforma psiquiátrica e o hospital 

psiquiátrico; Políticas e práticas em saúde mental: desafios para profissionais no hospital. O 

perfil dos profissionais revelou a maioria do sexo feminino (89,7%), enfermeiras (36,7%), 

faixa etária de 50-59 anos (42,9%), carga horária de 40 horas semanais (52,4%), tempo de 

conclusão da graduação de seis a 15 anos (57%) e 21,4% mencionaram ter especialização em 

saúde mental. Sobre as práticas desenvolvidas, no atendimento individual encontrou-se 

associação entre quem não constrói ou faz parcialmente o projeto terapêutico associado a 

quem realiza cuidados de observação e anotação. No atendimento familiar, obteve-se cuidado 

de consulta na crise; e, no atendimento de grupo a recreação. Na análise dos eixos temáticos 

observou-se que apesar de mudanças identificadas nos perfis e práticas dos profissionais de 

nível superior nos serviços de atenção à saúde mental, com a implementação de novas 

políticas públicas para a área, os achados sugerem a confluência de assimetrias e divergências 

na atuação das equipes nos hospitais psiquiátricos, à dificuldades na gestão do serviços, as 

reinternações frequentes, reduzido quantitativo de serviços e equipamentos disponíveis, à alta 

demanda de usuários, desarticulação da rede de atenção psicossocial, e a própria  escassez de 

recursos humanos qualificados para compor esses serviços. Assim, os cenários evidenciados 

circunscrevem, em parte, o descompasso político e ideológico atual do processo de reforma 

psiquiátrica nacional que nega o papel da assistência realizada no ambiente hospitalar, embora 

não tenha avançando o suficiente com a criação de novos serviços que justifiquem a extinção 

total dessa instituição.       

 

Descritores: Serviços de Saúde Mental; Recursos Humanos; Educação; Enfermagem; Saúde 

Mental.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the Brazilian network of psychosocial care, health professionals are important actors in the 

process of transformation of mental health public policies among various services. In the 

reality of psychiatric hospitals, one should understand the need to expand the debate about the 

current context of practices developed. This study aimed at analyzing the process of 

psychiatric reform and the mental health policy in the State of Rio Grande do Norte (RN) 

from the profiles and practices of higher-level professionals in two psychiatric hospitals. This 

is a cross-sectional and descriptive research, with quantitative and qualitative data, conducted 

in two psychiatric hospitals of RN. The universe of the target population was 95 

professionals, taking into account the margin of error of 8%, non-response rate and the 

inclusion criteria: holding effective link with the institution by means of approval in public 

examination for, at least, six months, being state or municipal servant; having a minimum 

weekly workload of 20 hours in service; participating in care and/or activities with patients 

and families in a direct way. The final sample consisted of 60 professionals. The tool for data 

collection was a questionnaire with closed and semi-open questions about socioeconomic 

profile, and mental health policies, practices and training. Quantitative data were tabulated in 

the statistical software SPSS, and simple and bivariate statistics, chi-square type, was used for 

analysis by adopting the significance level with the value p<0,05. In order to analyze data, the 

content analysis of Bardin was used. The qualitative findings obtained with the semi-open 

questions in Analyse Lexicale par Context d'un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) 

were grouped into four thematic axes: Professional action in mental health; Mental health 

training; Scenarios of psychiatric reform and psychiatric hospitals; Mental health policies and 

practices: challenges for professionals in hospitals. The profile of professionals has revealed 

the majority of women (89,7%), nurses (36,7%), aged 50-59 years (42,9%), weekly workload 

of 40 hours (52,4% ), time of completion of graduation from six to 15 years (57%), and 

21,4% reported to have specialization in mental health. Regarding the practices developed in 

individual care, it was found an association between those who do not build or partially 

conducts the therapeutic project and those who conduct care related to observation and 

annotation. In family care, it was obtained care consultation during crisis; and, in group care, 

recreational activities. In the analysis of thematic axes, it was noted that, despite changes 

identified in the profiles and practices of higher-level professionals in care services for mental 

health, with the implementation of new public policies for this field, the findings indicate the 

confluence of asymmetries and divergences in the actions of the teams in psychiatric 

hospitals, difficulties in managing services, frequent readmissions, reduced quantitative of 

available services and equipment, high demand of users, disarticulation of the network of 

psychosocial care, and the very shortage of skilled human resources to compose these 

services. Accordingly, the evidenced scenarios partially outline the current political and 

ideological mismatch of the national process of psychiatric reform that denies the role of care 

actions conducted within hospitals, although it has not gone far enough with the creation of 

new services that justify the total extinction of this institution.       

 

Descriptors: Mental health services; human resources; education; nursing; mental health.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

As transformações advindas com os avanços tecnológicos e científicos nos últimos 

anos contribuíram diretamente para o movimento de transição demográfica e epidemiológica 

em todo o mundo, com reflexos diretos nos distintos setores da sociedade, particularmente na 

saúde. Desse modo, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), incluindo as doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, câncer, entre outras, passaram a 

representar prioridade nas políticas públicas entre os países de baixa e média renda, diante do 

maior de número de mortes a elas atribuídas. Os transtornos mentais e comportamentais, 

também chamados de transtornos neuropsiquiátricos, ocupam maior carga deste crescimento, 

com destaque para a depressão, as psicoses e os transtornos atribuíveis ao uso inadequado do 

álcool (PAIM et al., 2011; SCHMIDT et al., 2011; VASCONCELOS, 2013).    

Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio do Atlas de 

Saúde Mental (2011), assinala, de um lado, o despertar para a necessidade crescente da 

questão dos transtornos mentais, levando em conta o fato de que uma em cada quatro pessoas 

irá precisar de cuidados de saúde mental em algum momento da sua vida; do outro, destaca 

que os investimentos destinados para essa área ainda representam apenas dois por cento dos 

recursos gastos com saúde, algo inferior a três dólares norte-americanos per capita, por ano, e 

que, a mais das vezes, tais recursos utilizados atendem uma pequena parcela da população 

mundial (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011) 

No Brasil, estudos afirmam que 30% dos adultos apresentam algum sintoma 

associado aos transtornos mentais (depressão, ansiedade e estados mistos); em São Paulo, a 

prevalência de transtornos bipolares e psicoses não afetivas foi estimada em 1,1% (LIMA et 

al., 2008). Outro dado relevante é o de a mortalidade em pessoas com psicoses, sobretudo 

causada por suicídio, ser tão alta quanto em países desenvolvidos (BRASIL, 2013; PAIM et 

al., 2011; SIMÕES et al., 2013). 

Contudo, mesmo com as garantias legais, inseridas num período marcado pela 

intensificação da globalização, deixa-se à maioria das pessoas com transtornos mentais graves 

a tarefa de carregar como puderem o seu fardo particular de depressão, demência, 

esquizofrenia e dependência de substâncias e de outros males, como as drogas; muitas se 

transformam em vítimas por causa da sua doença e se convertem em alvos de estigma e 

discriminação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011; SCHMIDT et al., 2011).  

Nessa perspectiva, os transtornos mentais já representam quatro das dez principais 

causas de incapacitação em todo o mundo, onde cerca de 450 milhões de pessoas padecem de 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=Fm1-VMzGJYefNsysgsgK&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=l0MRJzzbcprZeV03osFV5g
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=Fm1-VMzGJYefNsysgsgK&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=l0MRJzzbcprZeV03osFV5g
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enfermidades neuropsiquiátricas, atingindo prevalência pontual ao redor de 10% (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011; VASCONCELOS, 2013). Entretanto, concorda-se que a 

área de saúde mental representa um dos segmentos de pouco prestígio no campo das políticas 

públicas de saúde no Brasil, carecendo de maiores recursos e investimentos financeiros. Tal 

fato incide na pouca visibilidade do cenário de produção dos serviços em saúde e na 

sobrecarga imposta aos profissionais da área (PITTA, 2011; QUINDERÉ; BESSA JORGE; 

FRANCO, 2014). 

Frente aos desafios desse cenário, as políticas públicas no campo da saúde mental e 

atenção psicossocial, a partir da Lei Federal 10.216/01, mais conhecida como Lei da Reforma 

Psiquiátrica, e da IV Conferência Nacional de Saúde Mental, empenham-se em qualificar, 

expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar formada pelos serviços substitutivos de saúde 

mental, que não têm característica de confinamento ou institucionalização, como o Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), a Residência Terapêutica, o Lar Abrigado, o Hospital-Dia 

(HD), além de implementar estratégias assistenciais, como Leito Psiquiátrico em Hospital 

Geral, Pronto-Socorro, Emergência Psiquiátrica, entre outras (BRASIL, 2013).  

Alguns desses serviços disponibilizam atividades em grupo, outras, individuais, 

destinadas às famílias, ou ainda comunitárias. Anteriormente, com as Portarias do Ministério 

da Saúde 189/1991 e 224/1992, foi regulamentada a remuneração de procedimentos como 

consulta individual e em grupo desenvolvidos pelas equipes de profissionais como 

enfermeiros, psicólogos, médicos e assistentes sociais nesses dispositivos, além de definir 

padrões mínimos para o funcionamento dos serviços de saúde mental, consubstanciando a 

ideia de uma rede diversificada de assistência (BRASIL, 2013).  

Recorda-se e atribui-se esse processo alvissareiro de mudanças aos movimentos de 

Reforma Psiquiátrica (RP) e à conhecida Declaração de Caracas, proclamada na Conferência 

Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina, convocada pela OMS 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011), pois estimularam de sobremaneira as 

discussões sobre o tipo de tratamento psiquiátrico destinado ao doente mental, entre outras 

questões deste campo de saber e macroestruturais entre os países latino-americanos.  

Na nova lógica instituída, o hospital psiquiátrico integra em conjunto com outros 

serviços, como o Centro de Atenção Psicossocial III, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), os hospitais gerais, entre outros, a rede de urgência/emergência em saúde 

destinadas ao atendimento das crises e surtos psiquiátricos.  Nesse serviço, o usuário fica sob 

a observação médica e de outros profissionais, algumas vezes, em regime de internação, até 

ser encaminhado para outro serviço da rede.    

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=Fm1-VMzGJYefNsysgsgK&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=l0MRJzzbcprZeV03osFV5g
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=Fm1-VMzGJYefNsysgsgK&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=l0MRJzzbcprZeV03osFV5g
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&ei=Fm1-VMzGJYefNsysgsgK&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ&sig2=l0MRJzzbcprZeV03osFV5g
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Entretanto, à medida que a rede substitutiva avança, os hospitais psiquiátricos 

passam a ter um papel adjacente na atenção psicossocial. Dessa forma, as propostas 

conduzidas pela Reforma implicam na ampla transformação da estrutura de funcionamento 

dos hospitais psiquiátricos, até então referência no tratamento de doentes mentais ao longo de 

muitos anos, e propõe-se a redução progressiva dos leitos em hospitais psiquiátricos e 

diminuição do número e período de internação dos usuários (PITTA, 2011; 

VASCONCELOS, 2013).  

Destaca-se nesse contexto o processo de avaliação contínua de todos os hospitais 

psiquiátricos por meio do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares 

(PNASH Psiquiatria), que instituiu normas e diretrizes para a assistência hospitalar 

psiquiátrica, reclassifica os hospitais psiquiátricos e define a estrutura e a porta de entrada 

para as internações psiquiátricas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 

2013). Entre os anos de 1996 e 2012 foram desativados mais de 50% dos leitos psiquiátricos 

em Sistema Único de Saúde (SUS), o equivalente a uma média de 40.000 leitos (BRASIL, 

2013).  

O processo de ampliação da rede de cuidados em saúde no campo da atenção 

psicossocial pressupõe, segundo Dal Poz, Lima e Perazzi (2012), maior qualificação dos 

profissionais envolvidos, sejam enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentre 

outros, com competências e habilidades para atuarem entre os diversos serviços e dispositivos 

de saúde mental, atenção terciária e nos hospitais psiquiátricos. Desse modo, busca-se investir 

no processo de formação profissional, especialização e a educação permanente, orientado pela 

Política Nacional de Saúde Mental.  

Nesse sentido, o trabalho em saúde mental necessita, ao contrário de outras áreas da 

saúde, de tecnologia essencialmente humana, capaz de promover a articulação intersetorial em 

prol do resgate da cidadania, da reabilitação psicossocial e da garantia dos direitos humanos 

das pessoas com transtornos mentais e seus familiares (DAL POZ; LIMA; PERAZZI, 2012). 

A efetivação do processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro representa a adoção de novas 

práticas e saberes frente à loucura, considerando as especificidades e complexidades que 

envolvem o sujeito com transtorno mental, abolir de vez os manicômios internos e externos, 

num contínuo e incessante reinventar-se nas formas de agir e conceber a realidade, inclusive 

em serviços de emergência modernos e eficazes.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O advento da Reforma Psiquiátrica no Brasil (RPB), especialmente a partir do ano de 

1992, estimulou a expansão e fortalecimento da rede de serviços substitutivos na assistência 

em saúde mental, com destaque para a implementação dos CAPS entre os municípios e o 

processo de redução progressiva dos leitos em hospitais psiquiátricos. Entretanto, grande parte 

do atendimento aos doentes mentais ainda acontece nos serviços de internação psiquiátrica. 

Nesse contexto, credita-se que a transição da assistência em saúde mental centrada 

em hospitais para o atendimento em serviços de base comunitária acontece de maneira 

gradual e desigual. Por algumas particularidades, concorda-se que em alguns municípios o 

quantitativo de serviços de assistência em saúde mental ainda é bastante reduzido ou até 

mesmo insuficiente para atender a demanda populacional. Em alguns casos, por questões de 

ordem político-econômica e mesmo ligadas à gestão pública, eleva-se a não instalação desses 

serviços em seus territórios (PITTA, 2011; LABOSQUE, 2011).  

O Estado do RN possui dois hospitais psiquiátricos: o Hospital Dr. João Machado 

(HJM), localizado no Município de Natal, capital do RN, vinculado à Secretaria de Saúde 

Pública, e o Hospital Municipal São Camilo de Lellys (CSSCL), pertencente à Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de Mossoró/RN, segundo município em densidade 

populacional do estado.  

Dimenstein e Bezerra (2011), em um estudo realizado no HJM sobre o fenômeno da 

reinternação, conhecido como ―revolving door‖, identificaram que, entre anos de 2007 e 

2008, de um total de 2.516 internações, a maioria dos casos era de reinternações, reflexo em 

parte da ineficiência de uma rede de suporte e atenção evidente em todo o estado. Suscita-se o 

debate em torno dos entraves da rede de atenção psicossocial, particularmente no suporte à 

crise, e, com isso, o hospital psiquiátrico continua sendo o grande centro de captação desses 

usuários.  

No contexto histórico da Reforma Psiquiátrica no RN, entre avanços e desafios na 

atenção à saúde mental, observou-se evolução nos indicativos de cobertura por CAPS em seu 

território, passando, no ano de 2008, de 0,69 para cada cem mil habitantes, e, no ano de 2012, 

0,84 para cada cem mil habitantes; além disso, ocorre a implantação de dois CAPS III, um no 

Município de Caicó e outro na capital, Natal (BRASIL, 2012). Embora a proposta de 

implantação de novos serviços seja necessária, deve-se reconhecer que a assistência que esses 

hospitais dispensam, especialmente no atendimento da crise mental, também é necessária e 
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importante. Para se chegar a uma extinção total dos mesmos, ainda há que se passar por 

diversas mudanças e ampliação da rede substitutiva de saúde mental.  

No entanto, mesmo diante deste cenário de aumento quantitativo dos serviços 

intermediários, o RN vivenciou um estágio de estagnação das propostas reformistas, com 

reflexos da gestão em níveis estadual e municipal, e que não se configura na expansão 

qualitativa desses serviços, levando-se em conta os problemas enfrentados pelos hospitais 

psiquiátricos, como escassez de recursos humanos e profissionais qualificados, demanda alta 

de usuários que dão entrada para atendimentos ambulatoriais e de nível primário, as 

reinternações, entre outros (PESSOA JÚNIOR et al., 2013).  

Circunscrevendo tal problemática e partindo-se da vertente dos profissionais de 

saúde mental, entende-se a necessidade de se ampliar a discussão em torno das políticas de 

saúde mental e dos recursos humanos inseridos nos hospitais psiquiátricos do RN. A pesquisa 

é integrante do projeto multicêntrico intitulado ―Papéis e funções dos profissionais dos 

serviços e políticas de saúde mental‖, do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e 

Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo 

(EERP-USP), e, agora, replicado no Estado do Rio Grande Norte, com vistas a identificar as 

políticas de atenção psiquiátrica no Brasil. Ressalta-se que esse estudo vem sendo realizado 

em outros estados do país, a saber: Minas Gerais, Paraná, Goiás e Rio de Janeiro 

(FUREGATO et al., 2010; GARLA; FUREGATO; SANTOS, 2010; ESPERIDIÃO; 

RODRIGUES; SILVA, 2011; SANTOS, 2014).   

Destarte, menciona-se que a primeira etapa do Projeto foi realizada por Santos 

(2014) no Município de Natal/RN, com os profissionais de nível superior atuantes nos 

serviços substitutivos da rede de atenção psicossocial local, onde se identificaram inúmeras 

dificuldades no desenvolvimento de suas práticas frente às condições de trabalho. 

A motivação inicial para a realização do estudo se deu a partir do mestrado, como 

bolsista do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e 

preceptor de discentes do sexto e sétimo períodos do curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nas práticas disciplinares dos componentes 

curriculares ENF 2009 Atenção Integral à Saúde II e ENF 7004 Estágio Integrado IV: atenção 

à saúde de alta complexidade, módulo saúde mental, que aconteciam no HJM. Nesse período 

pôde-se vivenciar a atividade de docência num hospital psiquiátrico, com a utilização de 

instrumentos didático-pedagógicos dialógicos diversificados, baseados em ferramentas 

inovadoras do ensino em saúde mental, como a utilização da escuta ativa, filmes, estudos de 

caso, entre outras.  
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Soma-se a articulação entre a pós-graduação e o grupo de pesquisa ―Ações 

promocionais e de atenção à saúde de grupos humanos em saúde mental e coletiva‖, 

cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e 

reconhecido pela UFRN, através da participação de pesquisas de campo, parcerias com 

profissionais dos serviços, atividades de extensão e produção científica. Ressalta-se que a 

coleta de dados do relatório de mestrado aconteceu especialmente no HJM, convivendo 

diretamente com a equipe de profissionais (PESSOA JÚNIOR, 2011).  

Sentiu-se, portanto, a partir do ingresso no curso de Doutorado em Enfermagem na 

UFRN, e, mais recente, a aprovação no concurso para professor efetivo para docente na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro/Campus Macaé, no curso de Enfermagem e 

Obstetrícia na área de saúde mental e saúde coletiva, a necessidade de analisar as políticas de 

saúde mental e o atual cenário de práticas na atenção à saúde mental.  

Elegeram-se como questões de pesquisa: 

Qual o perfil socioeconômico e quais as práticas dos profissionais de nível superior 

em hospitais psiquiátricos? 

Qual a opinião dos profissionais sobre a política de saúde no contexto do hospital 

psiquiátrico? 

Quais aspectos ligados à atuação profissional e formação em saúde mental são 

identificados por eles? 

Pressupõe-se que os perfis e práticas profissionais desenvolvidos no âmbito do 

hospital psiquiátrico influenciam na qualidade da atenção à saúde mental e, por conseguinte, 

refletem no trajeto das políticas públicas de saúde e no processo de formação nesse campo. 

  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro trouxe o cenário de mudanças 

importantes para o tratamento do transtorno mental a partir da adoção de novas estratégias 

terapêuticas que visam um cuidado humanizado e reabilitador para o sujeito com transtorno 

mental. Circunscrevem-se seus reflexos no Estado do Rio Grande do Norte com a criação e 

ampliação de rede de serviços substitutivos, especialmente os CAPs. E, dessa forma, os 

hospitais psiquiátricos passaram a ocupar um espaço adjacente nesse cenário.  

Frente aos desafios de se implementar a rede de atenção à crise e emergência em saúde 

mental, evidencia-se que os hospitais psiquiátricos ainda concentram a maior parte do 
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atendimento realizado nessa área, embora sejam desprivilegiados no foco das políticas atuais. 

Tais estratégias geram mudanças na rede de atenção de saúde mental com influências e 

reflexos nos perfis e práticas dos profissionais que atuam nos hospitais psiquiátricos públicos. 

No RN, o Hospital João Machado (HJM) e o Hospital Municipal São Camilo de Lellis tentam 

se adaptar às novas configurações de assistência implantada.  

Reconhece-se, nesse sentido, o papel importante dos profissionais de saúde atuantes 

no hospital psiquiátrico, pois convivem com as mudanças e alteração no fluxo das práticas a 

partir da adoção de outros serviços, além disso, convivem com a ideia de extinção progressiva 

dessa instituição somada à incompreensão dos demais profissionais da rede, como uma forma 

de não reconhecimento profissional.  

Destarte, entende-se a necessidade de ampliar o debate no âmbito das políticas e atual 

processo de estruturação de serviços no contexto de Reforma Psiquiátrica mediante a 

experiência e entendimento sobre a prática profissional no modelo hospitalar, como forma de 

reflexão e debate em torno do atual processo de reforma vivido no país.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o processo de Reforma Psiquiátrica e a política de saúde mental no Estado do 

Rio Grande do Norte, a partir dos perfis e práticas dos profissionais de saúde mental em 

hospitais psiquiátricos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conhecer o perfil socioeconômico e de formação e as práticas de profissionais em 

hospitais psiquiátricos. 

 Compreender o discurso de profissionais sobre a política de saúde no contexto do 

hospital psiquiátrico. 

 Identificar aspectos ligados à atuação profissional e formação em saúde mental sob a 

ótica de profissionais de hospitais psiquiátricos. 

  

 

 

 

.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Estruturou-se a revisão de literatura a partir da elaboração de três artigos científicos, 

considerando aspectos teóricos e filosóficos em torno do objeto de estudo em questão. 

Posteriormente, os artigos foram encaminhados para revistas científicas com vistas a 

contribuir no campo de debates e reflexões em torno da Reforma Psiquiátrica e na 

Enfermagem em saúde mental. 

O primeiro artigo, intitulado ―O processo cuidar em saúde mental no contexto da 

atenção psicossocial‖, teve por objetivo identificar o fenômeno do processo de cuidar em 

saúde mental e os fatores que o determinam. Estabeleceram-se as categorias de análise em 

consonância com a revisão bibliográfica realizada, resultando em quatro eixos temáticos, 

sendo eles: o processo de cuidar em saúde mental; desinstitucionalização em saúde mental: 

interface para o cuidado; crenças e valores sobre a assistência em saúde mental; rede de 

atenção psicossocial brasileira: avanços e desafios.   

Espera-se que este estudo contribua nos debates em torno das práticas profissionais e 

os desafios enfrentados para a reconstrução de novas práticas assistenciais em saúde mental, 

reforçando-se o cuidado em saúde mental articulado com as demandas reais do sujeito social 

doente.  

No segundo artigo “O dito e não dito: reflexões sobre Reforma Psiquiátrica e Michel 

Foucault‖ objetiva-se refletir sobre contrapontos existentes no processo histórico de Reforma 

Psiquiátrica Brasileira e o pensamento de Michel Foucault, sob a ótica do dito e não dito. A 

discussão encontra-se estruturada em três eixos: o primeiro menciona o dito sobre a reforma 

psiquiátrica, contextualizando os principais aspectos sociais e políticos que marcaram o 

movimento; o segundo eixo destaca o filósofo Michel Foucault e sua obra clássica que 

influenciou o pensamento ocidental sobre loucura; e, no terceiro tecem-se alguns contrapontos 

em torno da Reforma Psiquiátrica. A história oficial da Reforma perfaz episódios e 

personagens enigmáticos, contrapontos sobre o dito e não dito. 

O terceiro artigo denominado de “A Enfermagem e o processo de 

desinstitucionalização no âmbito da saúde mental: Revisão Integrativa” objetivou sintetizar o 

conhecimento produzido sobre a atuação da enfermagem no processo de 

desinstitucionalização no âmbito da saúde mental. Trata-se de revisão integrativa da literatura 

realizada a partir de busca on-line de estudos nas bases de dados: CINAHL, Scopus e 

LILACS. 
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A partir da síntese dos estudos, observou-se que a atuação de enfermagem frente ao 

processo de desinstitucionalização em saúde mental tem priorizado atividades terapêuticas 

interdisciplinares voltadas à reinserção dos pacientes com transtornos mentais no convívio 

familiar e na sociedade. Assim, o processo de cuidar em saúde mental realizado pela 

enfermagem exige cada vez mais iniciativa, criatividade e o estabelecimento de vínculos 

afetivos e sociais. 
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3.1. ENSAIO TEÓRICO I  

 

O processo de cuidar em saúde mental no contexto da atenção psicossocial 

 

The mental health care process in the context of psychosocial care 

 

João Mário Pessoa Júnior
1
 Francisco Arnoldo Nunes de Miranda

2 

 

RESUMO: Ensaio analítico que objetivou identificar o fenômeno do processo de cuidar em 

saúde mental e os fatores que o determinam. Como resultados, estabeleceram-se as categorias 

de análise em consonância com a revisão bibliográfica realizada, resultando em quatro eixos 

temáticos, sendo eles: a) o processo cuidar em saúde mental; b) desinstitucionalização em 

saúde mental: interface para o cuidado; c) crenças e valores sobre a assistência em saúde 

mental; d) rede de atenção psicossocial brasileira: avanços e desafios. O registro contextual do 

fenômeno em questão revela-se como uma discussão atual e desafiadora, mediante o atual 

cenário de produção das ações em saúde, encenando uma reflexão importante em torno do 

transtorno mental e suas repercussões na coletividade. Ademais, espera-se que esse estudo 

contribua nos debates em torno das práticas profissionais e os desafios enfrentados para a 

reconstrução de novas práticas assistenciais em saúde menta, reforçando-se o cuidado em 

saúde mental articulado com as demandas reais do sujeito social doente.  

Palavras-chave: Saúde Mental; Atenção Psicossocial; Cuidado. 

 

ABSTRACT: This is an analytical essay that aimed to identific the phenomenon of 

phenomenon of the mental health care process and the factors that determine it. Under this 

perspective, the analytical categories were established in line with the performed literature 

review, which has resulted in four thematic axes, namely: a) the process mental health care 

process; b) deinstitutionalization in mental health: interface for care actions; c) beliefs and 

values about mental health care; d) Brazilian psychosocial care network: advances and 

challenges. The contextual registration of the phenomenon at stake is revealed as a current 
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and challenging discussion, given the current productive scenario of health actions, by 

signaling an important reflection about mental disorders and their effects on collectivity. 

Furthermore, we hope that this study might contribute in the debates regarding the 

professional practices and challenges faced for the reconstruction of new mental health care 

practices, by reinforcing the mental health care articulated with the actual demands of sick 

social subjects.  

Keywords: Mental Health; Psychosocial Care; Care Actions. 

 

 

Introdução  

Desde a instituição da Constituição Federal e a elaboração do Sistema Único de Saúde, 

projetaram-se novas políticas públicas de saúde no Brasil, pautadas no respeito aos direitos 

humanos e no resgate da cidadania dos indivíduos e coletividade (Rosen, 2006). Desse modo, 

os movimentos sociais avançaram em direção à problemática dos transtornos mentais, tendo 

em vista o cenário de violência e segregação instaurado com o modelo asilar/manicomial, que 

perdurou durante décadas.  

Na arena dos debates ensejados pela sociedade, a Reforma Psiquiátrica – movimento 

de bases sociopolíticas e culturais – propôs a extinção do manicômio e a humanização das 

práticas assistenciais repressoras destinadas ao portador de transtornos mentais e 

comportamentais naquela época, o que eclodiu em reformas no campo psiquiatria, a exemplo 

de países europeus, como Franca, Inglaterra, Itália, Espanha (Desviat, 1999; Costa-Rosa, 

2006). O modelo tradicional do cuidado em saúde mental, num primeiro momento, foi 

marcado pela presença da família. E, posteriormente, com a criação do hospital e da 

psiquiatria, teve-se o médico e o enfermeiro com a terapêutica da medicalização (Foucault, 

2002). 

Nos últimos anos adensaram-se novas bases terapêuticas para o tratamento, agora 

comunitário. Incorporaram-se as psicoterapias e os conceitos da psicanálise e psiquiatria 

moderna, e o trabalho passou a agregar outros profissionais, entre eles, psicólogos, assistentes 

sociais e terapeutas ocupacionais. Segundo Amarante (2008) as ações e práticas no campo da 

atenção psicossocial ensejam transformações no processo de cuidar em saúde mental, com 

vistas à reabilitação psicossocial e a desinstitucionalização. 

Corroborando com Cardoso e Galera (2011), entende-se o cuidar em saúde mental 

numa visão complexa e ampliada, decorrente de uma relação contínua e intrínseca de 

interação entre serviços de saúde, profissionais, usuários e suas famílias, tendo o usuário 
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como foco central da intervenção. Esse cuidar vislumbra não apenas minimizar riscos ou 

controlar sintomas, mas avançar em direção as particularidades emocionais, culturais e 

pessoais do adoecimento mental.  

Entretanto, no cotidiano dos serviços de saúde mental o processo cuidar ainda é 

pautado na concepção clínica e simplificadora, marcado pela terapêutica da internação, com o 

fenômeno conhecido como porta giratória, caracterizado por diversas internações, 

especialmente nos episódios agudos, e momentos de estabilidade quando o usuário retorna à 

sociedade (Ramos e col., 2011; Cardoso e Galera, 2011). Soma-se também a necessidade de 

ampliação e maiores investimentos na rede de serviços extra-hospitalares, escassez de 

recursos humanos qualificados na área de saúde, entre outros, e seus reflexos diretos nessa 

problemática (Bezerra Júnior, 2007).  

Configura-se, portanto, um desafio a ser enfrentado no campo da atenção psicossocial,  

considerando-se a necessidade de investimentos num cuidado em saúde mental baseado no 

acolhimento, no projeto terapêutico e co-responsabilização do tratamento. Nessa direção, 

devem-se ampliar os espaços sociais de debate sobre o processo de Reforma Psiquiátrica 

vivido e próprio processo cuidar em saúde mental, quando se remontam os múltiplos cenários 

de práticas e ações em saúde efetivadas entre os estados e municípios, frente às conquistas e 

desafios perseguidos nesses mais de 20 anos de lutas.  

Assim, percebe-se a necessidade de refletir sobre o processo cuidar em saúde mental 

mediante o atual cenário de produção das ações em saúde, encenando uma reflexão 

importante em torno do transtorno mental e suas repercussões na coletividade. Ademais, o 

estudo em tela objetiva analisar o fenômeno do processo de cuidar em saúde mental no âmbito 

da atenção psicossocial e os fatores que o determinam.  

Trata-se de um ensaio teórico utilizando o referencial teórico de análise contextual 

proposto por Hinds, Chaves e Cypress (1992). Nele o contexto é trabalhado sob quatro 

distintas camadas, a saber, contexto imediato, contexto especifico, contexto geral e 

metacontexto. O contexto imediato focaliza o presente imediato, o fenômeno em si, e busca 

respostas sobre sua ocorrência. No contexto específico destacam-se o passado imediato, os 

aspectos concretos relacionados ao fenômeno. Para o contexto geral a subjetividade e cultura 

influenciam diretamente a compreensão do fenômeno. E, o metacontexto diz respeito aos 

elementos normorreguladores e políticos que condizem o fenômeno estudado (Hinds e col., 

1992).  

Nessa perspectiva teórica, estabeleceram-se as categorias de análise desse estudo: a) o 

processo cuidar em saúde mental (contexto imediato); b) desinstitucionalização em saúde 
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mental: interface para o cuidado (contexto específico); c) crenças e valores sobre a assistência 

em saúde mental (contexto geral); d) rede de atenção psicossocial brasileira: avanços e 

desafios para o cuidado em saúde menta (metacontexto).  

 

a) O processo de cuidar em saúde mental 

 O termo cuidar em saúde agrega em si um conjunto de concepções, definições e 

características conforme o referencial adotado (Ayres, 2004; Ballarin e col., 2010). Desse 

modo, pode-se pensar num conceito que o define enquanto compreensão filosófica, um ato, 

uma atitude, uma prática de ressignificação das ações e atividades desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde no processo terapêutico (Ayres, 2004; Ballarin e col., 2010). Dito de 

outra forma, o cuidado representa a interação dialógica entre dois ou mais sujeito na busca 

pelo alívio do sofrimento ou pelo bem-estar do outro, precede a relação entre quem cuida 

(cuidador) e o ser que é cuidado (Boff, 1999). 

O processo cuidar em saúde mental, especialmente a partir do surgimento da 

psiquiatria e da instituição hospitalar, adquiriu uma nova configuração no que se refere ao 

modo de tratamento e às estratégias terapêuticas direcionadas às pessoas com transtornos 

mentais e suas famílias, impulsionados com o movimento de reforma psiquiátrica. Antes a 

atuação profissional no campo da assistência aos considerados ―loucos‖ era estritamente 

restrita à figura do médico, que direcionava as ações a serem realizadas e determinava como 

deveria ser tratada cada pessoa. A principal estratégia utilizada era o isolamento social, 

considerado como primordial para a reabilitação do indivíduo (Dias e Silva, 2010).   

Sobre essa mudança, Kirschbaum e Paula (2002, p. 492) dizem que ―[...] retira-se o 

foco da figura do profissional médico, que era o personagem central da psiquiatria no modelo 

médico-clínico e emergem outros profissionais, com distintas formações, que também 

atenderão o doente mental‖. Com as mudanças recentes trazidas pela Reforma, configurou-se 

um tratamento não apenas direcionado aos aspectos clínicos da doença mental, mas também a 

defesa da ideia do sujeito sentir-se protagonista no seu tratamento.  

Nesse contexto, o conceito de interdisciplinaridade tenta romper com o conhecimento 

fragmentado, transcendendo com a visão cartesiana, aspirando à necessidade de haver a 

unidade de conhecimento. Desse modo, temos a concepção de trabalho em equipe 

interdisciplinar e de um novo modelo do cuidar em saúde mental propostos.  

A lógica de organização do trabalho em equipe de saúde mental ainda tenta romper 

com essa concepção de fragmentação da assistência e a rigidez presente nos serviços que 

ainda hoje perduram e, muitas vezes, acabam produzindo efeitos adversos no tratamento das 
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pessoas com transtornos mentais (Filizola e col., 2008).   O trabalho em saúde mental passou 

a ser desenvolvido por profissionais de várias especialidades, como enfermeiros, psicólogos, 

psiquiatras, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, educador físico, pedagogos, técnicos 

em enfermagem, arteterapeuta, entre outros, que assumem uma agenda terapêutica de 

atividades diversificadas, como oficinas em grupos, música, pintura, teatro, atendimento 

clínico individual, psicoterapia. 

Mesmo diante dessas projeções, observa-se a existência de entraves e dificuldades na 

reorganização dos processos de trabalho com vistas à concretização dos preceitos da reforma 

psiquiátrica no Brasil. Além disso, coexistem tensões na definição de papéis e saberes entre os 

profissionais frente aos novos dispositivos de saúde mental (Filizola e col., 2008).    

Oliveira e Alessi (2003) referem que o modelo médico-psiquiátrico continua 

hegemônico no cotidiano dos serviços, evidenciado pelas práticas desrespeitadoras e distantes 

do ideal de inclusão social e cidadania dos sujeitos/usuários.  Faz-se necessário inferir que a 

produção do cuidar implica necessariamente, como traz Merhy (1998), ―primar pela vida e 

respeito ao ser humano, e aos serviços de saúde cabe acolher, responsabilizar, resolver e 

autonomizar‖. O trabalhador de saúde na condição de operador direto desse cuidar reconhece 

seu papel diante das demandas e especificidades que surgem das pessoas sob seus cuidados.  

Assim, o cuidar em saúde mental exige profissionais comprometidos com o processo 

reformista, que corroborem com o pensamento de fraternidade e dignidade humana, sendo 

sensíveis ao outro, capazes de interagir, ouvir, respeitar as diferenças. Romper com o 

sentimento de autoritário e verticalizador do saber profissional, resgatando a lógica 

humanitária da subjetividade de cada sujeito.   

Emerge, portanto, a necessidade do processo de desinstitucionalização do social no 

seu sentido amplo, rompendo-se com velhos olhares e com os modos de institucionalidade 

que permeiam o cotidiano. Representa ir além da sociabilidade fundada nas relações de 

dominação entre os sujeitos, na busca de novas rotas possíveis para a interface de um novo 

cuidado em saúde mental, pautado na ética e no resgate da autonomia do sujeito com 

transtorno mental e familiares nos modos de andar a vida, o que não exclui o tratamento 

clínico (Amarante, 2008).  

 

b) Desinstitucionalização em saúde mental: busca da interface para o cuidado 

No movimento de reforma psiquiátrica brasileira, concepções e conceitos ligados ao 

processo saúde/doença mental foram redesenhados, tendo como marco referencial teórico a 

psiquiatria democrática e a experiência basagliana na Itália. Floresceu, sistematicamente, uma 
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nova conjuntura paradigmática na área de psiquiatria, onde confluem novos termos e 

conceitos nesse campo (Hirdes, 2009).  

O termo ―desinstitucionalização‖, originado dos preceitos reformistas italianos, que, 

segundo Rotelli (1990) não pode ser entendido tão somente como a mudança de centro ou de 

foco da atenção de um modelo institucional para o de base social e comunitária. Corroborando 

nesse sentido, Hirdes (2009, p. 299) afirma que a ―desinstitucionalização tem uma conotação 

muito mais ampla do que simplesmente deslocar o centro da atenção do hospício, do 

manicômio, para a comunidade‖. 

A desistitucionalização configura-se como o novo paradigma da Reforma Psiquiátrica 

no Brasil, na medida em que propõe a reabilitação e reinserção psicossocial das pessoas com 

transtornos mentais e comportamentais, a partir de um modelo de atenção focado não na 

doença, mas no sujeito social. Pensar nessa perspectiva significa conceber a pessoa com 

transtorno mental e comportamental numa dimensão mais subjetiva, como sujeito inserido 

num contexto biopsicossocial, onde seu modo de vida, cultura e realidade se inter-relacionam 

entre si (Cavalheri, 2010).  

O termo ―desinstitucionalização‖ no Brasil assumiu três características distintas na 

medida em que estes aportes conceituais influenciaram a reforma psiquiátrica e apresentavam 

resquícios de outras reformas de outros países: desinstitucionalização como desospitalização; 

desinstitucionalização como desassistência; desinstitucionalização como desconstrução 

(Amarante, 2008).  

O entendimento sobre o conceito da desinstitucionalização como desospitalização, 

cujo foco centra-se na crítica ao modelo hospitalar psiquiátrico, não se configura em uma 

mudança de atenção propriamente dita. Essa concepção partilha com a corrente reformista da 

psiquiatria preventiva e comunitária americana que perdurou durante o governo do Presidente 

Kennedy, com fim administrativo e burocrático (Amarante, 2008). 

A desinstitucionalização como desassistência tem por base o pensamento conservador, 

que divulgava a ideia de que a extinção dos serviços promoveria a não continuidade da 

assistência à pessoa com transtorno mental e comportamental. Nesse plano estão incluídos 

alguns grupos econômicos (donos de instituições, médicos psiquiatras e outros que lucraram, 

historicamente, com a expansão dos asilos e manicômios pelo país) e conservadores que 

defendiam a hegemonia biologicista da psiquiatria italiana (Rotelli, 1991). 

O entendimento conceitual sobre a de desinstitucionalização como desconstrução 

pauta-se sobre o processo peculiar da reforma psiquiátrica brasileira. Rompe com o paradigma 

psiquiátrico vigente, a partir de uma atenção em saúde mental centrada na comunidade e no 
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território. O êxito da experiência italiana basagiliana contribuiu para esse pensamento, 

especialmente com a promulgação da Lei 180 – conhecida como de Lei de Basaglia na Itália 

(Basaglia, 2005). 

Segundo Amarante (2008), o pensamento de desconstrução, então concebido pelo 

movimento de reforma psiquiátrica brasileira, confluiu, em alguns momentos, com a ideologia 

do movimento sanitarista, na medida em que pregava a reformulação das práticas e ações 

tecnicistas e medicamentosas no campo da saúde. Um exemplo disso foi a VIII Conferência 

Nacional de Saúde (1986), que desencadeou, em 1987, na I Conferência Nacional de Saúde 

Mental.  

As concepções sobre a desinstitucionalização identificadas por Amarante, como 

desospitalização e como desassistência influenciaram o conjunto de atores envolvidos, 

requerendo esclarecimentos conceituais, no sentido de fazer prevalecer a 

desinstitucionalização como desconstrução do modelo hospitalocêntrico (Amarante, 2008). 

Nota-se que ainda há confluência desses conceitos na vida cotidiana dos sujeitos 

psicossociais. 

 

c) Crenças e valores sobre a loucura e a assistência em saúde mental 

Historicamente, perduraram crenças e valores distintos sobre o louco e a produção 

histórico e social da loucura, com reflexos diretos da conjuntura politica, econômica e cultural 

de cada época, e que ainda hoje conflui nos múltiplos cenários da assistência no campo da 

saúde mental. 

Na Antiguidade Clássica, a loucura estava associada ao poder e manifestações de 

divindades religiosas e mitológicas da época, especialmente entre os gregos, para efetuar o 

controle das vontades individuais. De fato, o louco não era concebido como enfermo ou 

doente, nem tão pouco perdurava a cultura da segregação, pois existia uma relação de atração 

e respeito entre os deuses e os ditos loucos (Pessoti, 2004).  

A partir da Idade Média, com o advento da sociedade feudal e os modos de produção  

econômicos voltados à agricultura e o comércio, predominava o domínio teológico e 

dogmático da Igreja Católica. Nesse momento, conforme Pessoti (2004) as manifestações de 

loucura e o louco representavam o atraso para o desenvolvimento, um verdadeiro ―fardo‖ para 

a economia, pois não pagavam impostos e impediam o processo de comercialização de 

produtos. No imaginário social, a Igreja pregava a ideologia de que a loucura representava a 

figura do mal e a imagens demoníacas, onde demônio exercia o controle sobre a vida afetiva 

do sujeito e exercia controle do conhecimento.  
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A partir da Revolução Francesa, especificamente entre os séculos XVII e XVIII, novas 

transformações aconteciam no campo político, econômico e cultural, especificamente, se 

evidenciavam também mudanças no percurso histórico da psiquiatria e da loucura para o 

abrigo dos novos saberes e práticas na sociedade. Vivencia-se o período do progresso das 

ciências e do conhecimento, baseado no conhecimento mecanicista influenciado por Descartes 

(Desviat, 1999; Amarante, 2008) 

Nessa linha, o hospital, instituição antes destinada à filantropia e caridade religiosa, 

passou a adquirir suas bases sociais e políticas, atribui-se o momento de invenção do Hospital 

Geral. Assim, a conceituação de loucura rompe a ideação mitológica e religiosa, e adquire um 

tom de cientificidade, especialmente no campo psiquiátrico, passando a ser concebida como 

uma doença mental (Desviat, 1999; Amarante, 2008).  

A principal forma de intervenção e tratamento empregado para a loucura era a 

internação propriamente dita dos loucos em ambientes isolados do convívio entre as pessoas. 

Em outras palavras, a sociedade passou a exercer o poder tutelar sobre a assistência do louco 

(Saraceno, 1996). O modelo hospitalocêntrico fortemente arraigado na psiquiatria era 

sustentado por uma corrente que pregava a institucionalização e medicalização da doença 

mental.  

As experiências reformistas avançaram no que se refere às lutas e mobilizações em 

prol de transformações nas práticas institucionalizadas empregadas. Esse modelo clássico da 

prática psiquiátrica foi e ainda hoje continua sendo difundido na sociedade, embora seja 

bastante questionado, dados os efeitos de exclusão que opera. 

 

d) Rede de Atenção Psicossocial Brasileira: avanços e desafios  

A Rede de Atenção Psicossocial Brasileira, entre desafios e possibilidades, tem 

buscado, nos últimos anos, alternativas para a transformação de práticas e serviços 

assistenciais voltados às pessoas com transtornos mentais e comportamentais, condizentes 

com os preceitos do movimento de Reforma Psiquiátrica. A rede de atenção psicossocial 

prevê a implantação de novos dispositivos e um conjunto de serviços substitutivos ao hospital 

psiquiátrico, com espaços destinados ao atendimento das pessoas com transtornos mentais, 

pautados na lógica da desospitalização e acolhimento (Brasil, 2012).   

Diante do conjunto de dispositivos e estratégias, reconhecidos como legados da 

reforma psiquiátrica visualizam-se a ampliação e implantação da cobertura no território 

brasileiro, tendo como fio condutor o preceito da desistitucionalização com vistas à formação 

de uma rede de base comunitária e territorial de cuidados em saúde mental. Dentre esses, 
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destacam-se os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), leitos psiquiátricos em hospitais 

gerais, Serviços Residências Terapêuticas (SRT), Hospitais-Dia, Programa de Volta para 

Casa, Centros de Convivência, Cooperativas de trabalho. Tal rede vem se expandido entre os 

municípios brasileiros, graças os incentivos do governo federal com a Portaria 224/1992, a 

Lei Federal 10.216/2001, somados aos debates encenados nas quatro conferências nacionais 

de saúde mental e as demais legislações oficiais que orientam perfis e práticas (Brasil, 2012).   

Os serviços que formam a rede de atenção psicossocial devem dispor de profissionais 

de diversas áreas, não unicamente da saúde (como músicos, artesãos, artista plásticos, entre 

outros), capazes de estimular o desenvolvimento das habilidades e criatividade dos sujeitos no 

espaço comunitário. Cabe mencionar que esses serviços procuram estabelecer ações que 

estimulem a intersetorialidade, ou seja, estratégias capazes de articular a comunicação dos 

principais espaços e equipamentos pertencentes ao território (Amarante, 2008).  

Atualmente, a construção de uma rede de atenção psicossocial de base comunitária, a 

partir da ampliação e consolidação das novas estratégias e dispositivos substitutivos ao 

modelo psiquiátrico hospitalar, tem ganhado impulso na política de assistência em saúde 

mental. Nessa trajetória, observam-se avanços e desafios que permeiam o ideário reformista, e 

que trazem consigo a necessidade crescente de reflexão em torno da atual conjuntura política 

e social da atenção psicossocial, bem como sobre as perspectivas futuras desse processo no 

Brasil.  

Sucintamente, compreende-se, conforme Bezerra Júnior (2007), entre os desafios para 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, três pontos importantes: a) no plano assistencial definem-se 

novas perspectivas para o cuidado em saúde mental em conformação aos dispositivos e 

estratégias de atenção psicossocial implantadas, onde preconiza-se a superação do modelo 

tradicional da clínica por uma concepção ampliada, e que abranja os conceitos de rede e 

território; b) no plano jurídico e político diz respeito ao debate em torno da cidadania e 

respeito ao direito das pessoas com transtornos mentais, além disso, defende-se a criação de 

novas estratégias e formas de inclusão social dessas pessoas, resgatando também sua 

autonomia pessoal e, c) no plano sociocultural reforça-se o papel da inserção social das 

pessoas com transtornos mentais nas atividades culturais, rompendo-se de vez com o modelo 

de exclusão e isolamento de outrora. Há o incentivo à solidariedade e o respeito à diversidade, 

desconstruindo-se o preconceito e o estigma da doença mental.  

Outrossim, cabe reforçar, desse modo, a necessidade de investimentos na 

instrumentalização dos profissionais de saúde para atuaram nesse novo modelo de atenção, da 
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sensibilização de gestores públicos e de uma articulação maior entre os diversos atores ligados 

a esse processo.     

 

Considerações finais  

  Na reflexão sobre o processo de cuidar em saúde mental na atenção psicossocial 

identificou aspectos relevantes ligados a esse fenômeno do cuidar em saúde mental e a 

necessidade de ampliação do debate em torno das políticas públicas no campo dos transtornos 

mentais, como forma de possibilitar a execução de um projeto terapêutico compartilhado e 

avançar em direção à implementação da rede de atenção intersetorial em saúde mental 

defendidas pela Reforma.  

 Assim, o processo cuidar em saúde mental vem exigindo transformações teóricas e 

práticas no processo de trabalho dos profissionais, levando-se em consideração as demandas 

dos usuários com transtornos mentais e seus familiares. Busca-se um repensar nas ações e 

práticas terapêuticas ainda arraigadas ao modelo clínico psiquiátrico e o aparato manicomial, 

desenvolvidas no cotidiano dos serviços, com vistas o resgate da cidadania dos sujeitos e 

compromisso ético ao ser humano. Espera-se que esse estudo contribua com os debates no 

campo da atenção psicossocial sobre as práticas profissionais, reforçando-se o cuidado em 

saúde mental articulado com as demandas reais do sujeito social doente.  
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3.2. ENSAIO TEÓRICO II  

 

O dito e não dito: reflexões sobre Reforma Psiquiátrica e Michel Foucault 

 

The stated and non-stated: historical counterpoints on Psychiatric Reform and Michel 

Foucault 

 

João Mário Pessoa Júnior2, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda
3
 

 

RESUMO Objetiva-se refletir sobre contrapontos existentes no processo histórico de 

Reforma Psiquiátrica Brasileira e o pensamento de Michel Foucault, sob a ótica do dito e não 

dito. A discussão encontra-se estruturada em três eixos: o primeiro menciona o dito sobre a 

reforma psiquiátrica, contextualizando os principais aspectos sociais e políticos que marcaram 

o movimento; o segundo eixo destaca o filósofo Michel Foucault e sua obra clássica que 

influenciou o pensamento ocidental sobre loucura; e, no terceiro tecem-se alguns contrapontos 

em torno da Reforma Psiquiátrica. A história oficial da Reforma perfaz episódios e 

personagens enigmáticos, contrapontos sobre o dito e não dito.  

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental; Filosofia; Ciência; Conhecimento.  

 

 

ABSTRACT It aims to reflect on existing counterpoints in the historical process of the 

Brazilian Psychiatric Reform and the thought of Michel Foucault, in the optic said and not 

said. The discussion is structured around three axes: the first mentions told about the 

psychiatric reform, contextualizing the main social and political aspects that marked the 

movement, the second axis highlights the philosopher Michel Foucault and his classic work 

that has influenced Western thinking about madness, and on the third spin up some 

counterpoints around the Psychiatric Reform. The official history of the Reformation totals 

episodes and enigmatic characters, counterpoints on said and not said. 

KEYS WORD: Mental Health; Philosophy; Science; Knowledge. 
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Introdução 

 

Revisitar aspectos históricos do surgimento da psiquiatra e o movimento de Reforma 

Psiquiátrica constitui um exercício filosófico reflexivo necessário quando se remontam 

saberes/conhecimentos produzidos pelo homem em distintas épocas no campo da saúde. 

Momento de se buscar compreender de maneira mais ampla tais saberes e sua inter-relação 

com a dinâmica social envolta de contextos políticos, econômicos e culturais de países 

(TORRE; AMARANTE, 2001; FREITAS, 2004).   

Reconhece-se nesse trajeto de transformações, conforme Pereira (2004), a existência 

de figuras e sujeitos que se destacaram tradicionalmente por seu papel, atuação ou até mesmo 

seus estudos e/ou pensamento sobre determinado fenômeno social. Entretanto, partindo-se de 

um pensamento filosófico crítico e problematizador da história clássica contada, faz-se 

necessário dar voz aos sujeitos não mencionados nos livros, discursos oficiais e estabelecendo 

um contraponto, o ―não dito‖ ao que institucionalmente foi ―dito‖ e formulado no processo de 

produção do conhecimento humano.  

Nesse sentido, considera-se que a perspectiva questionadora de sinalizar esse 

contraponto sobre a história da Reforma Psiquiátrica e a obra clássica de Michel Foucault 

sobre loucura, possibilitarão a atitude de repensar o processo transformação do saber médico 

psiquiátrico ocidental hegemônico para o cuidado interdisciplinar, pautado em novas 

concepções para atenção em saúde ao indivíduo com transtornos mentais (CASTEL, 1978; 

PEREIRA, 2004). Parte-se desse exercício de reconstituição dos movimentos reformistas 

internacionais, reconhecendo as suas consonâncias na história das políticas brasileiras.  

Assim o presente estudo objetiva trazer para discussão alguns contrapontos existentes 

no processo histórico de Reforma Psiquiátrica e o pensamento de Michel Foucault, sob ótica 

do dito e não dito. A discussão encontra-se estruturada em dois eixos: o primeiro, o dito, 

menciona o dito sobre a reforma psiquiátrica, contextualizando os principais aspectos sociais 

e políticos que marcaram o movimento e a transformação do pensamento sobre a loucura e 

surgimento da psiquiatria; e, no segundo, o não dito, tecem-se alguns contrapontos em torno 

da Reforma, particularmente sobre a figura de Phellipe Pinel e a obra História da loucura de 

Foucault.  
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O dito da reforma psiquiátrica  

 

Num cenário marcado internacionalmente por um período de desordem social e de 

intensa crise econômica, especialmente entre os países da Europa, em fins do século XVII, 

emergiram as primeiras experiências de enclausuramento social, e que ainda não possuíam 

caráter de medicalização ou enfoque voltado ao tratamento de doenças (AMARANTE, 2011). 

Os hospícios e asilos se configuravam como espaços destinados ao recolhimento e 

hospedagem de pessoas, em sua maioria, mendigos, desempregados, prostitutas, ladrões, 

dentre outras, que apresentavam algum tipo de ameaça ao convívio em sociedade.  

Um breve retrospecto sobre a trajetória do hospital na sociedade aponta uma origem 

ligada, num primeiro momento, à Igreja Católica, quando a teologia exercia poder e influência 

em todo o mundo. Sua estrutura reportava a semelhanças com albergues, casas de apoio aos 

necessitados, sob a tutela de religiosos que prestavam cuidados espirituais. Coincidentemente, 

nesse período vivia-se sob a égide da Idade Média, onde os hereges, as pessoas contrárias ao 

pensamento hegemônico defendido pela Igreja, estariam condenados à fogueira da Inquisição, 

pois representavam perigo ao convívio entre os burgos (GOMBRICH, 1979; ROSEN, 1994; 

MEDEIROS, 2005).   

No Brasil assinala-se também que os primeiros hospitais instalados tinham caráter 

filantrópico, vinculados à Igreja Católica. Muitos consideravam esses espaços como 

―depósitos‖ humanos, dada a grande quantidade de pessoas que abrigavam com as mais 

variadas enfermidades ali concentradas. Mencionam-se como exemplos as Santas Casas de 

Misericórdia, especialmente entre o eixo do Sudeste.  

Passos (2009) refere que a partir da Revolução Francesa, novas transformações 

aconteciam no campo político, econômico e cultural, com a queda da monarquia do Antigo 

Regime e o advento da burguesia, os quais contribuiram diretamente para mudanças 

importantes na medicina, e, especificamente, para o percurso histórico da psiquiatria e da 

loucura.  

A ordem social exigia uma nova conceituação da loucura e, acima de tudo, de suas 

formas de atendimento. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com o 

Contrato Social e a livre circulação de pessoas e mercadorias, a nova soberania civil tinha que 

refletir sobre a responsabilidade e os limites da liberdade (CASTEL, 1978; PASSOS, 2009).  

Gradativamente, ao longo do século XIX e XX novos estudos, projeções e 

perspectivas teórico-conceituais foram lançados para as instituições hospitalares, 

influenciados pelos diversos continentes, particularmente a Europa. Dentre os apontamentos, 
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refere-se a influência da Enfermeira Florence Nightgale, com os livros lançados Notes on 

Hospitals  e Notes on Nursing, que  exerceram influência sobre as discussões referentes à 

disposição das enfermarias e qualidade funcional do hospital, dadas as suas experiências e 

estudos.  

Nessa linha, o hospital, instituição antes destinada à filantropia e caridade religiosa, 

passou a adquirir suas bases sociais e políticas.  Foucault (1978) atribui o século XVII como 

sendo o momento de invenção do Hospital Geral, onde, concomitantemente, houve o 

direcionamento para as debates em torno do louco e da loucura na sociedade ocidental, 

embora, num primeiro momento, destinava-se a intervenções punitivas, determinadas por 

autoridades reais e judiciárias.  

Na sua obra clássica Foucault assinala uma nova postura no campo da produção do 

conhecimento pela defesa de ideias críticas em torno da psiquiatria enquanto saber científico, 

rompendo o pensamento absolutista dominante na época numa perspectiva epistemológica 

que avança em direção ao homem como sujeito, autor principal da produção de conhecimento 

e da própria filosofia (FOUCAULT, 1978).  

Projeta-se, portanto, de acordo com Machado (1986) um lugar social para o dito louco 

com a instituição de novas formas de lidar e tratá-lo sob a égide do poder médico, onde se 

entende criticamente os diversos espaços do louco e da loucura na sociedade. A imagem de 

ordem e controle das mazelas humanas dentro desse espaço de confinamento promove uma 

ideia de que este é o melhor local para que essas pessoas sejam tratadas, ou de que retirá-las 

de lá se torna um risco para a sociedade. 

Com o passar do tempo, os médicos começaram a atuar nesse espaço, no intuito de 

transformar as práticas ali realizadas, com enfoque nos ideais humanísticos trazidos com a 

modernidade. Desse modo, os hospitais tornaram-se ambientes de cura e de tratamento de 

enfermos, privilegiando a medicalização e o saber da medicina (PASSOS, 1999; 

AMARANTE, 2011). 

Como assinalam Foucault (1978) e Desviat (199) o enclausuramento anteriormente 

vigente, determinado pelos lettres de cachet (ditames de reis e autorização dos governos) e 

que baniam dos espaços sociais as pessoas que ameaçassem a ordem social, passou por um 

processo de abolição. Não poderia se conceber um pensamento que privasse o direito humano 

à liberdade, tendo em vista o confinamento absolutista da época. 

Alguns estudiosos costumam denominar esse período como a transição entre a 

sociedade absolutistas – determinada pela égide de governos totalitários e clericais, para a 

sociedade disciplinar – de bases normalistas e que imprimiriam gradativamente aspectos de 
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cidadania (CASTEL, 1978; PASSOS, 2009; AMARANTE, 2011). Goffman (2003) destaca 

nesse cenário que a microssociologia das instituições psiquiátricas, consideradas por ele como 

―instituições totais‖, sejam as de caráter clínico, prisional ou conventual. Refere que tanto 

com a institucionalização forçada ou mesmo a voluntária, dá-se início ao processo de 

mortificação do eu do sujeito. ―Mais do que somente uma relação de opressão e violência, a 

intervenção sobre a vida do sujeito, classificando-o de normal ou anormal, constitui-se na 

afirmação de um poder médico que, travestido de científico, nada mais é do que a imposição 

ideológica do modelo de racionalidade burguesa‖ (GRADELLA JÚNIOR, 2002).  

Nesse contexto, Foucault (1989) menciona que o doente emerge se naturaliza como 

produto da exclusão social, considerado um sujeito perigoso e violento para o convívio 

comunitário. Prevalecia a cultura de poder do diagnóstico psiquiátrico e psicológico sobre a 

vida do indivíduo, que, por conseguinte, enfrentaria o processo de estigmatização, sendo 

distituido de seus direitos civis e teria sua tutela por técnicos e agentes psiquiátricos.  

 

Paralelamente, Desviat (1999, p. 19) diz que:  

 

[...] a psiquiatria e o manicômio surgiram, em suma, em uma época constitutiva de 

ordem democrática contemporânea, resgatando o tratamento dos alienados do 

atendimento promíscuo dos hospitais ou albergues para pobres, originários da grande 

crise econômica dos primórdios do capitalismo, e exercendo uma série de funções 

exclusivamente médicas.  

 

A publicação de Traité Médico-Philosophique por Phelippe Pinel, em 1801, se tornou 

base para a constituição da psiquiatria e a nova conformação da ordem social, contendo 

pontos fundamentais sobre a ciência da alienação mental, sumariamente definida como 

doença das paixões, que produziria a perda da sensatez humana sobre a realidade de mundo 

(DESVIAT, 1999; RICCIARDI, 2001). O termo ―alienado‖ (alienare e alienatio) remeteria a 

algo externo alienígena, fora do mundo; ou que oferecesse riscos ou perigo à sociedade e à 

ordem moral.   

Os escritos arqueológicos e ginecológicos foucaultianos sobre a loucura humana 

abordam as relações existentes entre o discurso, a prática e o saber, tecendo-se os 

fundamentos do que viria constituir a psiquiatria e a prática médica psiquiátrica (MACHADO, 

1986; DELLUZE, 1988). Dessa forma, as instituições eram concretizadas somente após o 

conhecimento do fenômeno estudado, e, no caso da doença mental, o desconhecimento na 
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época sobre o fenômeno levaria a criação de uma instituição para buscar, a partir do 

aprisionamento e enclausuramento do sujeito, entender as causas que o tornam diferentes dos 

outros.  

No século XIX a Psiquiatria assumiu uma postura biologicista, centrando-se na 

medicina de bases biológicas, mediante o paradigma imperante nas ciências naturais. Assim, o 

hospital psiquiátrico, como incita Gradella Júnior (2002), contribui para o processo de 

cronificação do doente mental ao reforçar a submissão desses a mecanismo de violência 

institucional, impondo a prática do internamento e segregação social por toda vida, seja pelo 

desconhecimento do fenômeno estudado ou mesmo pela ausência de estratégias terapêuticas 

de reinserção do sujeito ao convívio familiar e comunitário. Esse modelo clássico da prática 

psiquiátrica foi e ainda hoje continua sendo difundido na sociedade, embora seja bastante 

questionado, dados os efeitos de exclusão que opera.  

  

 

Contrapontos sobre a história contada: “o não dito da reforma psiquiátrica”   

 

Pinel, convencionalmente, foi considerado o precursor das discussões sobre o 

alienismo mental e a psiquiatria, sendo-lhe atribuída a honraria de ―pai da psiquiatria‖. Seu 

mérito diz respeito à contribuição na fundação dos primeiros hospitais psiquiátricos e à 

elaboração do tratamento moral para a loucura e o alienado. De acordo com ele, essa 

modalidade de tratamento ―consistia na soma de princípios e medidas que, impostos aos 

alienados, pretendiam reeducar a mente, afastar os delírios e ilusões e chamar a consciência à 

realidade. O hospital, enquanto instituição disciplinar seria ele próprio, uma instituição 

terapêutica‖ (AMARANTE, 2011, p.33).  

A própria obra de Pinel, Traite Medico-Philosophique sur I'Alienation Mentale 

(1801), com a fundação da psiquiatria e a primeira reforma na instituição hospitalar, 

estabelecendo os pilares do tratamento moral, feitos considerados grandiosos por estudiosos, é 

questionada na sua legitimidade por outros, sendo necessário, portanto, assinalar o 

contraponto a essa história (FREITAS, 2004).  

Sobre a figura de Pinel, Ricciardi (2002) refere três motivos para o destaque de Pinel 

na trajetória da psiquiatria: o apogeu social e cultural vivido pela França no século XIX, sua 

terra de origem; o pioneirismo de Pinel no campo da Psiquiatria, com a instituição das novas 

modalidades de tratamento para a doença mental e suas bases filosóficas e ideológicas 
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inspiradas na Antiguidade Clássica. Esses substratos subsidiaram a construção da nova 

psiquiatria. 

Havia três pontos fundamentais que envolviam o tratamento moral que justificam as 

ações realizadas: o isolamento social; o espaço asilar como recurso predominante e o 

autoritarismo. Esses ideais do alienismo pineliano tiveram uma repercussão internacional 

histórica, e contribuíram para a promulgação da Lei de 1838, na França, legitimando a relação 

entre o médico e o doente mental, num momento em que política de criação de hospitais de 

alienados se expandiu entre os vários continentes (FREITAS, 2004; RICCIARDI, 2002). 

Desmistificando essa passagem da história, Gladys Swain (1978), na sua tese de 

doutorado intitulada Le Sujet de La folie, discutiu as controvérsias existentes na história da 

psiquiatria e no campo da loucura. Criticou todo o ―heroísmo‖ propagado mundialmente em 

torno de Pinel e sua projeção na imagem de ―libertador dos alienados de Bicêtre‖ [asilo 

masculino], e posteriormente de ―Salpetrière‖ [asilo feminino], a partir dos quadros de 

Charles Muller; numa miscelânea histórica povoada de incertezas e controvérsias sobre seus 

feitos. Em uma das passagens, ela traz que o filho de Pinel, Scipion Pinel, foi o autor de 

grande parte de seus estudos e postulado (POSTEL, 1994; FREITAS, 2004).  

Sobre esse momento, Ricciardi (2002, p. 2) acrescenta que:  

 

Esta desmistificação da loucura operada por Pinel concorre para a própria 

mistificação da sua pessoa, no famoso episodio fictício de Bicêtre. Segundo tal 

episódio, propagado por mais de um século e registrado, dentre outros, no quadros de 

Muller para os loucos de Bicêtre e de Robert-Fleury para as loucas da Salpêtriére, 

Pinel havia libertado os loucos das correntes com as quais eram atados nas 

instituições até então. 

 

Na segunda edição do Tratado, Pinel fez menção às contribuições de ―alguém que não 

ele‖ para a extinção do sistema de enclausuramento e repressão vigente, destacando as 

experiências do ―Sr. Pussin‖ no Hospício de Bicêtre ainda de uma maneira tímida. Nesse 

trecho ele se referiu ao francês Jean-Baptiste Pussin, o primeiro enfermeiro psiquiátrico do 

mundo, embora tenha sido esquecido entre os escritos clássicos de Foucault e de outros 

estudiosos da época. O mesmo não tinha formação acadêmica na área, mas foi o verdadeiro 

autor de uma nova abordagem para lidar com o doente mental (RICCIARDI, 2002; 

FREITAS, 2004).   
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Freitas (2004) diz que Pussin foi um dos precursores do movimento, iniciado na 

Europa ainda no século XVII, em prol de um tratamento mais humano para as pessoas com 

transtornos mentais, que não utilizasse métodos de violência, onde o tratamento moral 

proposto por Pinel reflete sistematização da abordagem desenvolvida e aplicada por Pussin, 

em virtudes semelhantes em hospícios pela Europa
(12)

. 

Somado ao fato, críticas iniciais ao pensamento foucaultino vieram do seu ex-aluno 

Jackes Derrida no ano de 1963, após a publicação da primeira edição da obra História da 

loucura na idade clássica, particularmente sobre o prefácio por não concordar com 

periodização histórica descrita e a metodologia utilizada para apreensão da loucura 

(DERRIDA, 1967). Segundo Derrida, Foucault desconsiderou que a loucura não teve suas 

origens na antiguidade Greco-romana, a partir da dialética de Socrátes, mas muito antes desse 

período; além disso, a postura metodológica defendida pelo autor não era aplicável por 

considerar impossível sermos porta-vozes dos loucos ao escutar seu silêncio, pois, para tal, 

seria necessária a linguagem de ordem
 
(PEREIRA NETO, 1998).  

Foucault ainda recebeu duras críticas por adotar uma visão unilateral para analisar o 

poder e por enfatizar a figura de Pinel na história da psiquiatria, onde reforçou a hegemonia 

do saber médico no campo da loucura, onde o modelo asilar representaria o exercício da 

violência nas práticas psiquiátricas (POSTEL, 1994; FREITAS, 2004). Além disso, de acordo 

com Postel (1994) ele não se referiu a existência de documentos e cartas escritas por Pussin 

conclamando autoridades administrativas e governamentais da França pela liberdade nas 

internações, solicitações que não foram atendidas.   

Pereira Neto (1998) incita que o silêncio do filósofo e as especulações de Derrida 

ainda hoje geram polêmicas entre os estudiosos, especialmente pelo fato do prefácio da 

primeira edição da obra ter sido retirado na sua segunda edição, embora seu conteúdo inicial 

permanecesse o mesmo. Por que Foucault subtraiu de sua história da psiquiatria documentos 

tão valiosos? O fato é que, voluntária ou involuntariamente, como referem Postel (1994) e 

Freitas (2004), o filósofo preferiu empregar o que Barthes havia observado alguns anos antes: 

o mito da ‗naturalização‘ do acontecimento histórico, como resultante ‗não polarizada‘ de um 

‗esvaziamento do processo histórico‘ na sua intensidade significativa e propriamente dialética. 

 

Considerações finais 

 

A história oficial perfaz vertentes consideradas ―verdades‖ e, na maioria das vezes, 

tidas como absolutas, embora permeiam nesse transcurso os contrapontos sobre o dito e não 
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dito. Desse modo, a voz e o direito são prerrogativas fundamentais quando se busca 

compreender paradigmas e transformações que envolvem o campo da ciência, filosofia e do 

conhecimento.  

Reconhece-se a genial obra de Michel de Foucault no âmbito dos estudos sobre a 

loucura, psiquiatria e a sociedade moderna. Suas contribuições e influência para o pensamento 

ocidental ainda hoje se fazem presente, particularmente no campo da saúde mental, pois a 

partir dele pode-se repensar as relações entre os sujeitos, entre o louco e a própria loucura, e 

suas experiências subjetivas sociais decorrentes dessa relação.  

Por ser uma temática instigante e desafiadora, os contrapontos assinalados aqui sobre 

as bases do surgimento da psiquiatria, o pensamento de Foucault e os pioneiros dos novos 

métodos de cuidado ao doente mental emergiu da necessidade de se questionar o percurso 

histórico da Reforma e suas figuras de destaque. O próprio Pussin esquecido, precursor do 

cuidado humanizado na saúde mental, além do episódio de Derrida ao criticar seu professor 

em uma de suas palestras que tais fatos carecem de reflexão. Ressalta-se também a existência 

de lutas por prestigio nos espaços acadêmicos que podem levar aos conflitos e divergências 

pessoais entre estudiosos e grandes pensadores.  
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3.3. ARTIGO DE REVISÃO I 

 

 

ENFERMAGEM E O PROCESSO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO NO ÂMBITO 

DA SAÚDE MENTAL: REVISÃO INTEGRATIVA 

 

João Mário Pessoa Júnior
3
 Francisco Arnoldo Nunes de Miranda

2 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo sintetizar o conhecimento produzido sobre a 

atuação da enfermagem no processo de desinstitucionalização no âmbito da saúde mental. Trata-se de 

revisão integrativa da literatura realizada a partir de busca on-line de estudos nas bases de dados: 

CINAHL, Scopus e LILACS. Identificou-se o total de 72 artigos, dos quais, sete foram incluídos na 

revisão, mediante leitura dos títulos, resumos e os critérios de inclusão e exclusão adotados. A partir 

da síntese dos estudos, observou-se que a atuação de enfermagem frente ao processo de 

desinstitucionalização em saúde mental tem priorizado atividades terapêuticas interdisciplinares 

voltadas à reinserção dos pacientes com transtornos mentais no convívio familiar e na sociedade. 

Assim, o processo de cuidar em saúde mental realizado pela enfermagem exige cada vez mais 

iniciativa, criatividade e o estabelecimento de vínculos afetivos e sociais, até conceitos teóricos e 

científicos da profissão. 

DESCRITORES: Enfermagem. Desinstitucionalização. Saúde Mental. 

 

NURSING AND THE DEINSTITUTIONALIZATION PROCESS IN THE MENTAL 

HEALTH SCOPE: INTEGRATIVE REVIEW 

 

ABSTRACT: This study aims at synthesizing the knowledge produced on the nursing performance 

in the deinstitutionalization process in mental health scope. It is an integrative literature review 

conducted from search on the internet for studies in databases like: CINAHL, Scopus and LILACS. 

We have identified a total of 72 papers, of which, seven were included in the review, upon reading the 

titles, abstracts and taking into account the adopted inclusion and exclusion criteria. From the 

synthesis of studies, we have observed that the nursing performance in the face of the 

deinstitutionalization process in mental health has prioritized interdisciplinary therapeutic activities 

aimed at the rehabilitation of patients with mental disorders towards the family conviviality and the 

coexistence in society at large. Accordingly, the care process in mental health carried out by nurses 

increasingly requires initiative, creativity and the establishment of social and emotional bonds. 

DESCRIPTORS: Nursing. Desintitucionalization. Mental Health. 

 

LA ENFERMERÍA Y EL PROCESO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LA SALUD MENTAL: UNA REVISIÓN INTEGRADORA 

 

RESUMEN: El presente estudio tuvo como objetivo sintetizar el conocimiento producido 

sobre la actuación de enfermería en el proceso de desinstitucionalización en el contexto de la 

salud mental. Se trata de una revisión integrada de la literatura por medio de la búsqueda de 
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los estudios en línea de bases de datos: CINAHL, LILACS y Scopus. Se identificaron un total 

de 72 artículos, de los cuales siete fueron incluidos en la revisión, mediante la lectura de los 

títulos, los resúmenes y teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión adoptados. 

Por medio de la síntesis de los estudios, se observó que la actuación de la enfermería frente el 

proceso de desinstitucionalización de la salud mental ha dado prioridad a las actividades 

terapéuticas interdisciplinarios dirigidas a la rehabilitación de los pacientes con trastornos 

mentales en la familia y en la sociedad. Por lo tanto, el proceso de cuidar en salud mental 

realizado por la enfermería requiere cada vez más la iniciativa, la creatividad y el 

establecimiento de vínculos afectivos y sociales. 

DESCRIPTORES: Enfermería. Desintitucionalización. Salud Mental.  

 

 

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil, respaldada na Lei 10.216/2001, a Reforma Psiquiátrica brasileira inicia-se 

no final dos anos 1970 com o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, reconhecido 

como o Movimento de Luta Antimanicomial. Influenciado pelo modelo de transformação 

italiano, o Movimento de Luta Antimanicomial brasileiro apontou a desinstitucionalização 

como premissa fundamental na reorganização dos serviços e nas práticas de saúde mental
(1-2)

. 

O objeto deste estudo refere-se ao papel desempenhado pela enfermagem no processo 

de desinstitucionalização da assistência psiquiátrica no contexto mundial. Sobre isso, sabe-se 

que a desinstitucionalização da assistência ao portador de transtorno mental busca 

desconstruir a exclusão da ordem manicomial da loucura a partir do processo de Reforma 

Psiquiátrica, que exige dos profissionais de saúde uma prática voltada para a atenção 

psicossocial, portanto, contrária àquela iniciada com a psiquiatria tradicional, caracterizada 

pelo isolamento, tratamento punitivo, além de contenção física e química desses doentes
(1-3)

. 

Controvérsias e desafios a parte, o termo desinstitucionalização significa deslocar o 

centro da atenção da instituição psiquiátrica para a comunidade, distrito, território, dentre 

outros
(1)

. Ao problematizar a desinstitucionalização como um critério para um novo 

paradigma abriram-se possibilidades para construção de novas formas de abordar a doença 

mental, inscrevendo-se na esfera política para garantir os pressupostos ideológicos e 

operacionais da reforma psiquiátrica brasileira. Esta nova ordem visava a (re) inserção social, 

a construção de cidadania e autonomia do usuário e desmistificação a respeito da loucura, 

estigmatizada ao longo dos séculos. 

Redefine-se o foco da clínica psiquiátrica para os processos de cuidar de natureza 

multidisciplinar. Portanto, o movimento propôs a superação do paradigma psiquiátrico não 
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alusivo ao desmonte dos hospitais, mas todas as relações de poder no entorno do objeto 

doença, que podem estar até mesmo nos serviços territoriais
(4-5)

. 

A Política Nacional de Saúde Mental, vigente no Brasil, objetiva reduzir 

progressivamente os leitos em hospitais psiquiátricos, expandindo, qualificando e 

fortalecendo a rede extra-hospitalar através da implementação de serviços substitutivos como: 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e 

Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG) - incluindo as ações da saúde mental na 

atenção básica, implementação de política de atenção integral a usuários de álcool e outras 

drogas, Programa De Volta Para Casa, entre outros
(7)

. 

Nesta perspectiva conjuntural e histórica, a assistência de enfermagem à pessoa com 

transtorno mental no Brasil alinha-se aos preceitos reformistas exige dos profissionais de 

saúde uma prática contrária àquela iniciada com a psiquiatria tradicional
(3,8)

. O modelo 

psicossocial envolve práticas coletivas, horizontalidade de relações, participação da família e 

do usuário no tratamento, enfatizando a reinserção social e concebendo a reabilitação 

psicossocial. Muitos enfermeiros ainda não conseguiram estruturar o seu trabalho nos novos 

serviços em virtude da convivência com as limitações numa formação que transita entre o 

modelo biológico-tecnicista e a busca de uma formação humanista
(9)

. 

Em todo o transcurso, no passado e no presente, exige-se um repensar da prática de 

enfermagem e da sua inserção nos novos serviços em saúde mental. Nessa modalidade de 

atenção, o fazer cotidiano coloca a necessidade de um trabalho interdisciplinar, de formas 

plurais de cuidar, em que os papéis profissionais estão em constante processo de 

transformação
(7)

. Sendo assim, faz-se necessário que os profissionais de enfermagem tenham 

como perspectiva de cuidado a reabilitação psicossocial e o desenvolvimento de pessoas, com 

práticas seguindo os princípios da Reforma Psiquiátrica, o que tem exigido a ampliação de 

seus conhecimentos para atuação nesse novo contexto de atenção
(3,8)

.  

Frente ao exposto e considerando o processo de desinstitucionalização no âmbito da 

saúde mental, ousa-se afirmar que este movimento também reflete o engajamento político da 

enfermagem nesta área do conhecimento. Também, não menos verdadeiro que têm se 

constituído em espaços recentes de atuação do enfermeiro. Assim, objetivou-se: sintetizar o 

conhecimento produzido sobre a atuação da enfermagem no processo de desintitucionalização 

no âmbito da saúde mental. 
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MÉTODO 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual possibilita a síntese de 

conhecimento sobre determinado tema ou assunto, seguindo-se um tratamento sistemático. 

Além de propiciar um aprofundamento sobre as discussões atuais e de grande interesse para a 

prática clínica profissional
(10)

. 

Em consonância com o método, seguiram-se as seguintes etapas: a) seleção do tema 

ou formulação do questionamento; b) definição da amostra ou busca na literatura dos estudos; 

c) categorização dos estudos; d) avaliação dos estudos incluídos; e) discussão/interpretação 

dos resultados; f) síntese do conhecimento e divulgação dos resultados obtidos
(10)

.  

A revisão integrativa partiu do seguinte questionamento: qual a atuação da 

enfermagem no processo de desinstitucionalização em saúde mental? 

No processo de busca dos estudos primários, utilizaram-se as seguintes bases de dados 

virtuais: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Scopus e 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio dos 

descritores: saúde mental (mental health), enfermagem (nursing) e desinstitucionalização 

(desinstitucionalization) e o operador booleano and, combinados e modificados de acordo 

conforme as especificidades de cada base de dados, garantindo-se assim uma ampla busca. 

Como descritor desinstitucionalization não está contido no Mesh, adotou-se a cruzamento dos 

termos ―mental heath services‖ e ―nursing care‖ durante a busca nas bases Scopus e CINAHL.  

Os critérios de inclusão e exclusão dos estudos primários adotados foram: artigos que 

respondiam o questionamento, publicados em inglês, espanhol e português. Adotou-se o 

recorte temporal de quinze anos, no período de 1998 a 2013, que compreende o momento de 

fortalecimento da Reforma e publicação nacional da Lei 10.216/2001. Excluíram-se as 

revisões de literatura, narrativas, os editoriais, dissertações, teses, opiniões e cartas. Para a 

coleta de dados, elaborou-se um protocolo de busca para revisão
(11)

,
 
contendo os seguintes 

itens: base de dados, ano de publicação, título do artigo, autores, base de dados, periódico, 

método e resultados.  

Assim, para garantir a uniformidade nas buscas, dois pesquisadores procederam com a 

busca de maneira independente, selecionando artigos, cujos títulos e resumos se adequavam 

ao objetivo do estudo e os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, e que foram 

selecionados por ambos. Na base de dados CINAHL foram pré-selecionados 36 referências, 

na Scopus 14 artigos e LILACS 22 artigos, totalizando 72 artigos.  

Mediante uma nova leitura dos resumos pré-selecionados, na base de dados CINAHL 

selecionaram-se 36 artigos, excluiu-se 33 deles, e, apenas três artigos se enquadraram na 
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revisão. Na Scopus dos 14 artigos, nenhum atendeu aos critérios estabelecidos, sendo todos 

excluídos. Na LILACS, identificaram-se 22, excluíram-se 17 estudos e cinco foram incluídos 

na revisão. Assim, obtiveram-se sete artigos como amostra final. Optou-se pela a análise e 

síntese dos estudos primários de forma descritiva. 

 

RESULTADOS  

Caracterizaram-se os estudos encontrados segundo ano de publicação, periódico, 

autores, objeto de estudo e conclusão (Quadro1). Utilizaram-se todos os artigos científicos 

publicados em periódicos, sendo cinco nacionais e apenas dois internacionais. 

Os artigos participantes desta revisão têm caráter metodológico e abordagem 

qualitativa. Por meio desta revisão integrativa considera-se: cinco artigos publicados no 

Brasil, um na Nova Zelândia, e igual número na Filadélfia e Pensilvânia/EUA. Os resultados 

evidenciaram os artigos publicados principalmente em periódicos brasileiros.  

 

 

Ano Periódico Autores Objetivos do estudo Conclusão 

1998 

R
ev

is
ta

 

B
ra

si
le

ir
a 

E
n
fe

rm
ag

em
 

Mello R
(12) 

Entender o trabalho da 

enfermeira que atua 

nesses novos espaços de 

atendimento junto a uma 

equipe interdisciplinar. 

O trabalho interdisciplinar no 

hospital-dia tem sido visto como 

condição sine qua non para otimizar 

o atendimento de pessoas com 

sofrimento psíquico grave. 

2001 

In
te

rn
at

io
n
al

 

Jo
u
rn

al
 o

f 

M
en

ta
l 

H
ea

lt
h

 

N
u
rs

in
g
 

Crowe et 

al.
(13) 

Avaliar se o trabalho dos 

enfermeiros em saúde 

mental fornecer estão 

atendendo às 

necessidades da 

comunidade 

O enfermeiro como fundamental 

para o sucesso do trabalho 

desenvolvido na comunidade por sua 

capacidade e vontade de ser e das 

próprias exigências da organização 

dos serviços voltados para os 

usuários. 

2004 

C
o

g
it

ar
e 

E
n

fe
rm

ag
em

 

Souza KKB 

et al.
(14) 

Descrever as concepções 

dos enfermeiros que 

atuam no Programa 

Saúde da Família - PSF 

sobre o processo de 

trabalho de enfermagem, 

as características desse 

processo, e, aspectos do 

processo saúde-doença 

abordados 

sua prática profissional. 

Os enfermeiros vêm incorporando 

em seu processo de trabalho novos 

aspectos da proposta da Saúde 

Coletiva, em superação 

paradigmática e nas propostas da 

Reforma Psiquiátrica. A concepção 

dos enfermeiros sobre o processo 

saúde doença mental carece de 

articulação com as condições sociais, 

econômicas e culturais. O PSF como 

meio da municipalização das ações 

de saúde mental, faculta a 

desinstitucionalização da doença e da 

pessoa com doença mental 
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2005 
R

ev
is

ta
 d

e 

E
sc

o
la

 d
e 

E
n

fe
rm

ag
em

 

d
a 

U
S

P
 

Silva ATMC 

et al.
(15) 

Estudo qualitativo que 

objetivou apreender o 

trabalho de enfermagem 

no Hospital-Dia, na 

perspectiva da reforma 

psiquiátrica. 

O trabalho de enfermagem incorpora 

além da qualidade formal, técnica-

especializada, uma qualidade política 

indicando um novo significado ao 

processo de trabalho de enfermagem. 

2007 

A
rq

u
iv

o
s 

d
e 

C
iê

n
ci

as
 d

a 

S
aú

d
e 

Lemos SS, 

Lemos M, 

Souza 

MGG
(16) 

Identificar o preparo dos 

profissionais 

enfermeiros da Unidade 

Básica da Saúde da 

Família diante da doença 

e do doente mental, e 

qual a sua atuação para 

comeste e sua família. 

Necessidade de qualificação dos 

enfermeiros que atuam na atenção 

básica e um maior envolvimento da 

comunidade junto a ESF; ampliar as 

ações conjuntas, qualificadas e 

multiprofissionais (suporte familiar, 

atividades em grupo, entre outras) 

para a desinstitucionalização do 

portador de transtorno mental e sua 

reinserção na sociedade. 

2010 

In
te

rn
at

io
n
al

 J
o
u
rn

al
 o

f 
M

en
ta

l 

H
ea

lt
h
 N

u
rs

in
g
 

Loukidou E, 

Ioannidi V, 

Kalokerinou-

Anagnostopo

ulou A
(17) 

 

Avaliar o 

comportamento dos 

enfermeiros 

psiquiátricos em 

serviços de saúde 

mental, na perspectiva 

de identificar aspectos 

da burocracia sobre os 

trabalhadores e de 

propor um sistema 

educacional que poderia 

reforçar a mudanças no 

trabalho. 

A enfermagem psiquiátrica, como 

exercido nestas configurações 

tradicionais, tem lidado com vários 

problemas em relação a: a 

quantidade e qualidade do tempo 

gasto com os pacientes, o tipo de 

funções desempenhadas, a falta de 

autonomia. 

2011 

E
sc

 A
n
n
a 

N
er

y
 R

ev
 E

n
fe

rm
 

Silva DS, 

Azevedo 

DM
(18) 

Investigar as percepções 

dos profissionais de 

enfermagem atuantes no 

Serviços de Residência 

Terapêutica sobre a 

Reforma Psiquiátrica, e 

sua relação com a 

formação técnico-

científica e prática 

profissional. 

A Reforma Psiquiátrica percebida 

pelos profissionais de enfermagem 

como um movimento que propõe 

mudanças na organização dos 

serviços de saúde mental, na sua 

postura e prática profissional, 

exigindo outras maneiras de cuidar e 

enxergar os portadores de transtorno 

mental. Reforça-se a incorporação 

psicossocial no trabalho, uma 

postura mais horizontal e 

humanizada; responsabilizar-se pela 

evolução, recuperação e reabilitação 

dos usuários. 

Quadro 1 – Síntese dos estudos encontrados sobre a enfermagem e o processo de 

desinstitucionalização no âmbito da saúde mental, segundo ano de publicação, periódico, autores, tipo 

delineamento/objetivo e conclusão. Natal, 2013. 

 

 

DISCUSSÃO 

Mediante a análise e síntese dos estudos primários incluídos nesta revisão, observou-se 

o movimento de transformações e atitude crítica/questionadora sobre a atuação da 

enfermagem frente ao processo de desinstitucionalização no âmbito da saúde mental nos 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20Esc.%20Enferm.%20USP
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últimos anos, particularmente na literatura nacional. Nesse contexto, adotou-se e qualificou-se 

uma rede de serviços intermediários em saúde mental, de bases comunitárias, pautada no 

trabalho interdisciplinar e multiprofissional em saúde, onde o profissional de enfermagem 

inscrito na dimensão social, histórica e política e, ainda da condição de integrante dessa 

equipe possui atuação importante no tratamento do usuário
(1-9,19)

.   

Conforme verificado o processo histórico da reforma psiquiátrica fortalecido em 

vários países do mundo associado à adoção de instrumentais terapêuticos com ênfase no 

acolhimento, na reabilitação psicossocial e psicoterapias de grupos, influenciou diretamente o 

atual cenário internacional do cuidar de enfermagem em saúde mental
(18-20)

.  

Estudo recente realizado no Brasil investigou as percepções dos profissionais de 

enfermagem sobre a Reforma Psiquiátrica e sua relação com a formação técnico-científica e 

prática profissional
(18)

. Neste, identificou-se um movimento de mudanças na organização dos 

serviços de saúde mental, na sua postura e prática profissional de enfermagem, exigindo 

outras maneiras de cuidar e enxergar os portadores de transtorno mental. Um movimento que 

ultrapassa a relação usuário-enfermagem e envolve o âmbito familiar e social numa 

perspectiva de redes territoriais
(18)

. 

No estudo da Nova Zelândia avaliou-se o atendimento prestado pelo enfermeiro aos 

usuários no campo da saúde mental
(13)

. Destacou então a relevência do enfermeiro no cuidado 

aos usuários da saúde mental na comunidade. Além disso, ressaltou a capacidade e a vontade 

desse profissional como elementos importantes para o sucesso na organização dos serviços 

substitutivos e satisfação dos usuários. 

 Entende-se que a enfermagem no contexto do cuidado na atenção à saúde mental tem 

papel importante para o fortalecimento de práticas voltadas aos preceitos da Reforma 

Psiquiátrica, como o resgate da cidadania e autonomia dos portadores de transtornos 

mentais
(15)

. Para tal, reforça-se não apenas a habilidade técnica da enfermagem nas ações e 

atividades, como também a capacidade ética e política no agir frente as demandas emergentes 

cotidianas de seu processo de trabalho
(15)

.   

Ainda sobre os desafios para a atuação da enfermagem na perspectiva da 

desinstitucionalização, de uma assistência psicossocial e na reinvenção de uma prática clínica 

manejada por diferentes profissionais, identificou-se a falta de preparo por parte dos 

enfermeiros para o trabalho em saúde mental, além da falta de articulação existente entre os 

serviços que compõem a rede especializada de atenção psicossocial e a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), particularmente no Brasil
(14,20)

. A saúde mental na perspectiva da atenção 

psicossocial e sua interface com a Estratégia Saúde da Família (ESF) sofrem com a escassez 
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de recursos humanos qualificados 
(1,7)

. Os processos de cuidados de enfermagem a pessoa 

com transtornos mentais redimensionado nos dispositivos de atenção psicossocial trazidos 

pela reforma expõe o desafio a ser superado, o predomínio de atividades burocráticas e 

administrativas por parte do enfermeiro num serviço de saúde mental
(18-20)

.  

Estudo realizado na Filadélfia, Pensilvania (EUA) avaliou o comportamento de 

enfermeiros em hospitais psiquiátricos, destacando a necessidade de avançar na gestão desses 

serviços, no sentido de buscar alterações no processo de trabalho da enfermagem na 

perspectiva da desinstitucionalização
(17)

. Para tal, propõem-se mudanças no sistema 

educacional na formação dos profissionais de enfermagem para um novo cuidado em saúde 

mental. Ademais, mencionam-se os preceitos da interdisciplinaridade e integralidade
(12)

 como 

fundamentais para a desinstitucionalização no âmbito de saúde mental e para o cuidado diário 

de enfermagem ao portador de transtorno mental e sua família nos serviços substitutivos.  

 

 CONCLUSÃO 

A atuação da enfermagem frente ao processo de desistitucionalização de pacientes 

com transtornos mentais vivenciaram mudanças nos últimos anos. Antes as práticas 

assistenciais desenvolvidas pela enfermagem obedeciam a uma lógica controle/contenção 

física, a partir da realização de procedimentos pontuais como administração de medicamentos 

e condutas repressivas que reforçavam a hegemonia do modelo manicomial e asilar de 

outrora.  

Atualmente, a enfermagem prioriza o cuidado pautado na humanização e na 

integralidade da atenção, a partir da adoção de atividades terapêuticas interdisciplinares com 

vistas à reinserção das pessoas que sofre com os transtornos mentais em seu convívio familiar 

e em sociedade em atenção ao processo de RP e mediante a implementação da rede de 

serviços substitutivos nos países. Destacam-se as relações interpessoais para a criação de 

vínculo entre pacientes-enfermagem-família, e, por conseguinte na melhoria da qualidade de 

vida.    

Destarte, o processo de formação em Enfermagem deve instrumentalizar o futuro 

profissional para o desenvolvimento de habilidades/competências frente aos desafios e 

mudanças advindas com a RP e a nova lógica de organização dos serviços de saúde mental no 

território. Desse modo, o processo de cuidar de enfermagem no contexto 

desinstitucionalização em saúde mental exige cada vez mais iniciativa, criatividade e o 

estabelecimento de vínculos afetivos e sociais.  
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal, que encerra dados quantitativos e 

qualitativos. No estudo descritivo o pesquisador se propõe a observar, registrar e analisar os 

fenômenos ou sistemas técnicos; e são classificados como transversais quando os dados são 

coletados em uma determinada amostra de sujeitos num curto espaço de tempo, apropriado 

para descrever a situação de um fenômeno (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

O enfoque quantitativo permite a coleta sistemática de informações numéricas, de 

forma controlada, analisando-se por meio de processos estatísticos. A pesquisa qualitativa, 

para Minayo (2002), prioriza a compreensão da experiência humana como é vivida por meio 

de um agrupamento de circunstâncias que dão sentido ao fato, e não uma situação isolada, 

utilizando materiais narrativos e subjetivos compostos por um universo de significados, 

motivos, valores e atitudes.  

 

42. LOCAIS DE PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada nos dois hospitais psiquiátricos do RN, a saber: o Hospital 

Dr. João Machado (HJM), localizado no Município de Natal, vinculado à Secretaria de Estado 

de Saúde Pública (SESAP); e o Hospital Municipal São Camilo de Lellys (HMSCL), 

pertencente à Gerência Executiva de Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN.  

O HJM é um serviço de média complexidade, que, além de funcionar como Pronto-

Socorro em saúde mental, oferece residência médica em psiquiatria. A instituição possui 152 

leitos credenciados pelo SUS, mas atualmente trabalha com 130 leitos devido a uma 

interdição realizada em 2009. Segundo dados do Serviço de Atendimento Médico e Estatística 

(SAME) da própria instituição, o referido hospital realiza uma média de 764 atendimentos por 

mês de pessoas oriundas de todas as localidades do estado (SESAP, 2010).   

O HJM dispõe de um projeto terapêutico institucional que abrange três eixos 

principais: cidadania, interdisciplinaridade e desinstitucionalização. Dentro desse plano 

institucional, há inúmeras atividades que são desenvolvidas com o objetivo de promover a 

reinserção social dos usuários em saúde mental, a exemplo da capacitação dos funcionários, 

da escuta qualificada, do sistema de regulação de internações, da alta assistida e de visitas 
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diárias aos internados em horários flexíveis, além de uma série de atividades de cunho 

psicossocial. 

O HMSCL, único hospital psiquiátrico da região oeste do estado e um dos mais 

antigos do RN, encontra-se localizado no Município de Mossoró. Dispõe de 200 leitos e 

atende o quantitativo de 160 pacientes mensalmente, onde eles são internados e passam em 

média 30 dias. No HMSCL há diversos tipos de pacientes, como usuários de droga, 

esquizofrênicos, depressivos, etc. O tratamento já passa a ser mais intenso devido à gravidade 

dos casos (SESAP, 2010). 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

O instrumento de pesquisa utilizado com os profissionais de nível superior (Anexo A) 

foi um questionário contendo 15 questões fechadas sobre o perfil socioeconômico dos 

participantes, seguidas de 45 questões fechadas do tipo Sim, Não ou Não se aplica, que 

retratam a forma de trabalho e as atividades desenvolvidas pelos mesmos nas equipes de 

saúde mental, seja individual, familiar ou em grupos, além de características do serviço; e, por 

fim, seis questões semiabertas, com necessidade de justificativa, sobre as políticas, as práticas 

e o tipo de formação dos profissionais para a atuação nos serviços de saúde mental. 

 Ressalta-se que esse instrumento foi elaborado por pesquisadores do Departamento de 

Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (FUREGATO et al., 2010). Incialmente, Santos (2014) utilizou 

para coleta de dados junto aos profissionais de nível superior dos serviços substitutivos em 

Natal/RN. Posteriormente, procedeu-se a pequenas reformulações para ser replicado entre os 

profissionais de saúde mental dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte.   

Para caracterização do perfil socioeconômico dos participantes, utilizaram-se as 

seguintes variáveis de caracterização sociodemográfica (Quadro 1): 

 

Quadro 2 – Descrição das variáveis referentes ao perfil socioeconômico dos profissionais 

Variável Tipo de dado 
Plano de 

análise 
Escores/ Categorias de verificação 

Idade 
Quantitativa 

discreta 
Independente Anos completos 

Sexo 
Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Feminino 

2. Masculino 
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Formação 

acadêmica 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Médico 

2. Enfermeiro 

3. Psicólogo 

4. Fisioterapeuta 

5. Terapeuta Ocupacional 

6. Assistente Social 

7. Outro: 

7.1 Fonoaudiólogo 

7.2 Farmacêutico 

7.3 Educador físico 

7.4 Arteterapeuta 

7.5 Musicoterapeuta 

7.6 Arte cênica 

7.7 Nutricionista 

7.8 Psicopedagogo 

7.9 Ciências sociais 

Ano de 

conclusão da 

graduação 

Quantitativa 

discreta 
Independente Anos completos 

Tempo de 

trabalho em 

saúde mental 

Quantitativa 

discreta 
Independente Anos completos 

Ano de início 

no referido 

serviço 

Quantitativa 

Discreta 
Independente Anos completos 

Carga 

Horária 

semanal de 

trabalho 

Quantitativa 

discreta 
Independente Horas completas 

Salário no 

serviço, em 

reais 

Quantitativa 

Ordinal 
Independente 

1. 0-999 

2. 1000-1999 

3. 2000-2999 

4. 3000-3999 

5. 4000 ou mais 

Possui outro 

emprego 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Sim 

2. Não 

Área do 

outro 

emprego 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Saúde Mental 

2. Outro 

3. Não se aplica 

Cursos, pós-

graduações, 

programas 

educacionais 

e 

treinamentos 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Especialização em Saúde Mental 

2. Especialização em Saúde Mental, 

no módulo de Ensino à Distância. 

3. Especialização em outra(s) área(s) 

além da saúde mental.  

4. Especializações ou cursos com 

mais de 360h. Especificar a 

área:_______________________ 

5. Mestrado Acadêmico 

6. Mestrado Profissionalizante 

7. Doutorado 
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8. Atualizações 

9. Treinamento ou cursos de curta 

duração 

 

10. Outros 

11. Não se aplica 

Cursos, pós-

graduações, 

programas 

educacionais 

e 

treinamentos 

realizado(s) 

nos últimos 

dois anos, ou 

em 

andamento 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Especialização em Saúde Mental 

2. Especialização em Saúde Mental, 

no módulo de Ensino à Distância. 

3. Especialização em outra(s) área(s) 

além da saúde mental.  

4. Especializações ou cursos com 

mais de 360h. Especificar a 

área:_______________________ 

5. Mestrado Acadêmico 

6. Mestrado Profissionalizante 

7. Doutorado 

8. Atualizações 

9. Treinamento ou cursos de curta 

duração 

10. Outros 

11. Não se aplica 

 

 

4.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população alvo foi de 95 profissionais. Considerando-se a margem de erro de 8%, 

taxa de não resposta e critérios de inclusão, chegou-se a uma amostra de 60 profissionais de 

nível superior, sendo 22 enfermeiros, nove assistentes sociais, 15 psicólogos, três médicos, 

nove terapeutas ocupacional e dois educadores físicos, lotados nos dois hospitais psiquiátricos 

públicos do Estado do Rio Grande do Norte (Tabela 1). 

 Utilizou-se a seguinte fórmula para o cálculo da amostra:   

 

 

 

 

Onde: 

E0 
2
: margem de erro               

N0: nível de confiança 

N: população 

n: amostra 
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Tabela 1 – Distribuição das categorias profissionais pelo universo, amostra e percentual de 

participantes nos dois hospitais psiquiátricos. Rio Grande do Norte, Brasil, 2014. 

 

Categorias profissionais 

 

Hospital 1 

 

Hospital 1 

 

Total 

 U A % U A % U A % 

Enfermeiro  19 17 89,4 09 05 55,5 28 22 78,5 

Médico 14  03 21,4 05 -  19 03 15,7 

Psicólogo 11 09 81,8 08 06 75 19 15 78,9 

Terapeuta ocupacional 05 06 12 07 03 42,8 12 09 75 

Assistente Social 11 06 54,4 04 03 75 15 09 60 

Educador físico - - - 02 02 100 02 02 100 

Total 60 41  35 19  95 60 68 

  U: universo      A: amostra         %: percentual da amostra 

 

 Para compor a amostra, adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: possuir vínculo 

efetivo com a instituição por meio de aprovação em concurso público por, no mínimo, seis 

meses, sendo servidor estadual ou municipal; possuir uma carga horária semanal mínima de 

20 horas no serviço; participar diretamente de atendimento e/ou atividades com pacientes e 

familiares.  

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 A coleta foi feita pelo doutorando e contando com apoio de parceiros junto aos 

profissionais de nível superior nos serviços de saúde mental de Natal/RN, nos meses de julho 

a outubro de 2014. Num primeiro momento, fez-se um contato com as coordenadoras de cada 

serviço a fim de coletar algumas informações sobre os mesmos (objetivo da instituição, 

composição do quadro de profissionais por categoria profissional, etc.) e entregaram-se os 

ofícios (APÊNDICES D e E), esclarecendo sobre a inserção no campo, objetivos, sujeitos do 

estudo, entre outros pontos.   

Após essa etapa, agendaram-se as entrevistas com os profissionais de saúde mental de 

nível superior no próprio local de trabalho. Explicitaram-se a todos os participantes o objetivo 

da pesquisa, as orientações sobre o instrumento utilizado, o anonimato dos mesmos e a forma 

como os dados obtidos seriam analisados e publicados. Após todas as dúvidas serem 

esclarecidas, solicitou-se a cada sujeito que assinasse o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e preenchesse, por escrito, o instrumento contido no Anexo A. 
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4.5 PREPARAÇÃO DO CONJUNTO DE DADOS  

 

A preparação do banco de dados seguiu dois passos: i) Preparo e tratamento dos dados 

das questões fechadas do instrumento de pesquisa relativas à identificação sociodemográfica, 

ao trabalho e às políticas, práticas e formação na psiquiatria dos sujeitos da pesquisa por meio 

do recurso informacional do Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) Statistics 

versão 20.0; ii) Preparo e tratamento do corpus formado pelas respostas às questões abertas 

relativas às políticas, práticas e formação na psiquiatria através do software Analyse Lexicale 

par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE).  

O SPSS é um software estatístico especialmente desenvolvido para a utilização por 

profissionais de ciências humanas e exatas, mas que também é bastante usado na área da 

saúde. Diferentemente de outros pacotes estatísticos existentes no mercado, o SPSS apresenta 

uma interface bastante amigável ao usuário, facilitando suas análises estatísticas. No geral, ele 

possibilita: criar, definir e modificar variáveis; conhecer o número de casos e calcular 

percentuais para cada uma das variáveis existentes em seu banco de dados; calcular medidas 

simples (frequência, medidas de dispersão e tendência central) e múltiplas; realizar 

cruzamentos de variáveis; gerar os mais diversos tipos de gráficos; verificar a existência de 

associações e/ou correlações entre variáveis; executar análises de variância, regressão, cluster, 

séries temporais, survival; realizar testes não paramétricos, entre outros (BISQUERRA; 

SARRIERA; MARTINEZ, 2007). 

O software Analyse Lexicale par Contexte d‘un Ensemble de Segments de Texte, ou 

simplesmente ALCESTE, é um software de Análise de Dados Textuais que surgiu no Centro 

Nacional Francês de Pesquisa Científica (CNRS) com o apoio da Agência Nacional Francesa 

de Valorização à Pesquisa (ANVAR). Ele foi adaptado para o MACINTOSH e PC pela 

empresa IMAGE, empresa especializada em matemática aplicada e desenvolvimento de 

software científico. Permite realizar de maneira automática a análise de entrevistas, perguntas 

abertas de pesquisas socioeconômicas, compilações de textos diversos (obras literárias, 

artigos de revistas, ensaios, etc.). O objetivo é quantificar um texto para extrair as estruturas 

mais significativas.  

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Para a efetivação do projeto com a posterior coleta dos dados, encaminhou-se um 

ofício à Coordenação do Hospital Dr. João Machado, Natal/RN (Apêndice A) e ao Hospital 
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Municipal São Camilo de Lellys, em Mossoró/RN (Apêndice B), com o objetivo de informar 

e esclarecer sobre a pesquisa e solicitar a devida autorização para a realização da mesma e 

utilização do nome das instituições nos resultados parciais e conclusivos, em eventos de 

natureza científica em âmbito nacional e internacional, e na publicação dos resultados e 

relatos de experiência em periódicos indexados mediante o critério QUALIS/CAPES.  

 Após a anuência da Coordenação Estadual de Saúde Mental do RN (APÊNDICE B) e 

da Secretária Municipal de Saúde de Mossoró (APÊNDICE C), respeitando-se os princípios 

éticos, científicos e legais referentes à pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a atual 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2011c), o projeto de 

pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN, sob o Parecer nº 508.430, 

CAAE: 25851913.7.0000.5537, em 20 de dezembro de 2013 (ANEXO II).  

 

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Assim, os dados obtidos foram inicialmente processados no Programa Excel, versão 

2007, com checagem de possíveis erros na digitação. Posteriormente, esses dados foram 

exportados para o Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. Realizaram-se 

as análises descritivas, com frequência absoluta e relativa dos dados socioeconômicos. 

Utilizou-se estatística simples e bivariada, do tipo qui-quadrado, adotando-se o nível de 

significância valor p<0,05. 

Os dados obtidos com as questões semiabertas do instrumento foram transcritos e 

analisados, segundo os temas focalizados nos respectivos roteiros, por meio do ALCESTE, 

auxiliado pela análise de conteúdo de Bardin (2009). 

Na etapa de preparo do material, mediante a identificação das variáveis, definiu-se o 

corpus, conjunto de unidades de contexto iniciais (UCIs), neste estudo denominado 

Hospitais_RN, obtido após um rigoroso processo de digitação e correção ortográfica 

recomendado no uso do ALCESTE.  

O corpus de análise formado pelo conjunto de UCIs foi projetado num único 

arquivo, após a codificação das variáveis, partindo-se do seguinte modelo:  

 

 

**** *suj_01 *pgt_01 *hosp_01 *loc_01 *sex_01 *prof_01 
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Onde:  

 

Suj = sujeitos da pesquisa 

Pgt = pergunta – 167 = 01, 168 = 02; 169 = 03; 170 = 04; 171 = 05; 172 = 06 

Loc = local da coleta de dados – Capital = 01; Interior = 02 

Sex = Sexo – Fem=01; Masc=02 

Prof = Profissão –= Enfermeiro = 01; Assistente social = 02; Psicólogo 03; Terapeuta 

ocupacional 04; Médico 05; Educador físico 06 

Hosp = Hospital: HJM = Hospital Dr. João Machado = 01; HMSCL+Hospital Municipal São 

Camilo de Lélis=02  

 

Nesse processo de preparo, separaram-se as respostas dos profissionais através de 

comando contendo asteriscos, considerando as variáveis elegidas. O processo de codificação 

das variáveis foi definido de modo a contemplar os seguintes pontos considerados relevantes: 

conter as perguntas utilizadas no roteiro de entrevista; identificar os sujeitos conforme a 

profissão, sexo, instituição.   

No geral, o ALCESTE executa quatro etapas de análise, denominadas A, B, C e D, 

onde em cada uma delas acontecem operações específicas que possibilitam tratamento 

lexicográfico pelo programa.  

Sucedendo o preparo, o corpus de análise representado pelos 60 questionários foi 

processado pelo ALCESTE versão 2010/2011 às 18h48min do dia 18/11/2014. Para tal, 

contou-se com o apoio valioso do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, especificamente, a Professora Eulália.  

A análise léxica do ALCESTE produziu um conjunto de imagens, gráficos, 

dicionários, e emergiram cinco classes numéricas oriundas da repartição das UCEs, que, 

conforme Reinart (1990) representam o campo contextual.  
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Figura1 – Gráfico de distribuição e percentual de aproveitamento das classes das UCEs 

estabelecidas pelo ALCESTE obtidos dos profissionais de saúde. Natal/RN, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda como resultado do processamento informático, obteve-se o dendograma, que 

expressa as ramificações e ligações das cinco classes e os respectivos percentuais de 

aproveitamento. 

 

Figura 2 – Dendograma de Classificação Descendente Hierárquica estabelecido pelo 

ALCESTE obtidos dos profissionais de saúde. Natal/RN, 2014. 
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados do estudo foram apresentados em formato de artigos científicos, 

considerando-se o objeto de estudo em questão, derivados da pesquisa de campo. Ressalta-se 

que os artigos serão encaminhados para revistas científicas com vistas a contribuir no campo 

de debates em torno da Reforma Psiquiátrica e na Enfermagem em saúde mental. 

 

Quadro 3: Artigo produzido a partir dos resultados da tese 

Título do artigo 
Qualis e Periódico a 

ser enviado 

Link para acesso às normas 

das revistas selecionadas 

Perfil e práticas de 

profissionais de saúde mental 

em hospitais psiquiátrico 

A2 

Texto e contexto 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/revistas/tc

e/pinstruc.htm 

A política de saúde mental no 

contexto do hospital 

psiquiátrico: desafios e 

perspectiva 

A2 

Revista Brasileira de 

Enfermagem 

http://www.scielo.br/revistas/re

ben/pinstruc.htm 

A atuação profissional e o 

processo de formação em 

saúde mental 

A2 

Revista de Escola de 

Enfermagem de São 

Paulo 

http://www.scielo.br/revistas/re

eusp/pinstruc.htm 

 

No artigo I, Perfil e práticas de profissionais de saúde mental em hospitais 

psiquiátrico, objetivou-se conhecer o perfil e as práticas dos profissionais de nível superior 

em hospitais psiquiátricos. Os dados foram trabalhados com auxílio de um software 

estatístico, analisados através de estatística simples e bivariada, do tipo qui-quadrado. Como 

resultados, observou-se um perfil profissional predominante feminino, composto por 

enfermeiras, com idade entre 50 e 59 anos, renda média mensal de quatro salários mínimos, 

ampla experiência profissional, tanto na instituição de trabalho como na área, entretanto, um 

número reduzido delas declarou ter feito cursos de pós-graduação e aperfeiçoamento em 

saúde mental.  

 No âmbito das práticas desenvolvidas, encontraram-se associações, no âmbito do 

atendimento individual, entre o projeto terapêutico e os cuidados de observação e anotação 

realizados pelos profissionais; no atendimento familiar, com a consulta em situação de crise; 

e, no atendimento em grupo, com a atividade recreativa. Identificou-se ainda associação entre 

quem segue a política de saúde mental e o atendimento individual, realizando sozinho e com 

outro profissional.  
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O segundo artigo, A política de saúde mental no contexto do hospital psiquiátrico: 

desafios e perspectiva, objetivou analisar a opinião de profissionais de sobre a política de 

saúde no contexto do hospital psiquiátrico. Os resultados foram estruturados em dois eixos 

temáticos: aspectos da política de saúde mental no hospital psiquiátrico; e aspectos da política 

de saúde mental no atendimento profissional.  

Observou-se que, no campo das políticas públicas em saúde mental voltadas ao 

hospital psiquiátrico, sinaliza-se a confluência de cenários críticos e complexos que refletem 

diretamente na atuação dos profissionais, que vão desde aspectos ligados à macropolítica 

institucional até a própria assistência desenvolvida no cotidiano desse serviço. Reforça-se, 

portanto, a necessidade do cuidado humanizado em saúde mental e do diálogo intersetorial no 

conjunto de ações desenvolvidas nessa área.  

 No terceiro artigo, intitulado A atuação profissional e o processo de formação em 

saúde mental, objetivou-se identificar aspectos ligados à formação profissional e à atuação em 

saúde mental sob a ótica de profissionais de hospitais psiquiátricos. Os resultados foram 

estruturados em dois eixos temáticos e seus respectivos temas: Eixo temático I – Atuação 

profissional em saúde mental, e os temas: trabalho em equipe; atendimento profissional; 

hospital psiquiátrico X atenção psicossocial; e Eixo temático II – Formação em saúde mental, 

e temas: limites na formação acadêmica; e educação permanente.  

 Evidenciou-se a confluência de assimetrias e divergências na atuação das equipes no 

hospital psiquiátrico. O cenário encontrado reforça, em parte, o descompasso político e 

ideológico atual do processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro. 
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5.1 ARTIGO I 

 

PERFIL E PRÁTICAS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL EM HOSPITAIS 

PSIQUIÁTRICOS* 

 

João Mário Pessoa Júnior4 Francisco Arnoldo Nunes de Miranda
2 

 

RESUMO: Objetivou-se conhecer o perfil e as práticas de profissionais em hospitais 

psiquiátricos. Realizou-se um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, no 

período de junho a outubro de 2014.  Utilizou-se um questionário semiestruturado junto à 

amostra de 60 profissionais de saúde, em dois macro-hospitais psiquiátricos. Os dados foram 

trabalhados com auxílio do SPSS versão 5.0, analisados através de estatística simples e 

bivariada, do tipo qui-quadrado. No atendimento individual encontrou-se associação entre 

quem não constrói ou faz parcialmente o projeto terapêutico associado a quem realiza 

cuidados de observação e anotação; no atendimento familiar, teve-se cuidado de consulta na 

crise; e no atendimento de grupo, a recreação. Reconhece-se a necessidade de maiores 

investimentos financeiros e de recursos humanos na área, de modo a fortalecer as diretrizes 

preconizadas pela Reforma Psiquiátrica. 

 

DESCRITORES: Saúde mental; Serviços de saúde mental; Recursos humanos; Formação de 

recursos humanos. 

 

PROFILE AND PRACTICES OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS IN 

PSYCHIATRIC HOSPITALS 

 

ABSTRACT: It was aimed at knowing the profile and the practices of professionals in 

psychiatric hospitals. A cross-sectional and descriptive study was performed, with a 

quantitative approach, in the period from June to October 2014. A semi-structured 

questionnaire was used along with a sample of 60 health professionals in two psychiatric 

macro-hospitals. Data were worked with the help of the program SPSS, version 5,0, and 

analyzed through simple and bivariate statistics, chi-square type. In individual care, it was 

found an association between those who do not build or partially conducts the therapeutic 

project and those who conduct care related to observation and annotation; in family care, 

there was care consultation during crisis; and, in group care, recreation. One should recognize 

the need for greater financial investment and human resources in this field in such a way as to 

strengthen the guidelines advocated by the psychiatric reform. 
 

                                                           
4
Doutor em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGEnf). Docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-

mail: jottajunyor@hotmail.com 
2
Doutor. Docente Associado II do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (DENF/UFRN). Bolsista Produtividade CNPQ. Natal RN, Brasil. E-mail: farnoldo@gmail.com 

*Este trabalho é resultante da tese de doutorado ―Perfis e práticas de profissionais de saúde mental em dois 

hospitais psiquiátricos‖ apresentada no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte no ano de 2014.  

Autor correspondente: João Mário Pessoa Júnior  

Rua Otávio Laurindo de Azevedo, 1026, Aptº 06, Praia Campista, Macaé/RJ. E-mail: jottajunyor@hotmail.com 
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DESCRIPTORS: Mental health; Mental health services; Human Resources; Training of 

human resources. 

 

PERFIL Y PRÁCTICAS DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL EN 

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS  

 

RESUMEN: Tuvo como objetivo canecer el perfil y las prácticas de profesionales en 

hospitales psiquiátricos. Se realizó un estudio transversal, descriptivo, con abordaje 

cuantitativo en el período de junio hasta octubre de 2014.  Se utilizó un cuestionario 

semiestruturado junto a la muestra de 60 profesionales de salud en dos macro hospitales 

psiquiátricos. Los datos fueron trabajados con auxilio del SPSS versión 5.0, analizados a 

través de estadística simple y bivariada, del tipo chi-cuadrado. En el atendimiento individual 

se encontró asociación entre quien no construye o hace parcialmente el proyecto terapéutico 

asociado a quien realiza cuidados de observación y anotación; en el atendimiento familiar, 

tuvieron el cuidado de consulta en la crisis; y, en el atendimiento de grupo a la recreación. Se 

Reconoce la necesidad de mayores investimentos financieros y de recursos humanos en el 

área con el objetivo de fortalecer las directrices preconizadas por la reforma psiquiátrica. 

 

DESCRIPTORES: Salud mental; Servicios de salud mental; Recursos Humanos; Formación 

de recursos humanos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

No Brasil, o processo de Reforma Psiquiátrica (RP), reforçado pela Lei 10.2216/2001 

e pela Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), propõe a redução progressiva dos leitos 

em hospitais psiquiátricos e diminuição do número e período de internação dos usuários
(1-2)

. 

Dessa forma, estimularam-se a ampliação dos serviços extra-hospitalares e a aceleração da 

desospitalização. Destaca-se que entre os anos de 1996 e 2012 foram desativados mais de 

50% dos leitos psiquiátricos no Sistema Único de Saúde (SUS), equivalente a uma média de 

40.000 leitos
(3) 

.  

Na nova lógica instituída, o hospital psiquiátrico integra, em conjunto com outros 

serviços, como o Centro de Atenção Psicossocial III, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), os hospitais gerais, entre outros, a rede de urgência/emergência em saúde 

destinada ao atendimento das crises e surtos psiquiátricos. Nesse serviço, o usuário fica sob a 

observação médica e de outros profissionais, algumas vezes, em regime de internação, até ser 

encaminhado para outro serviço da rede
(3-5)

.    

Atualmente a cobertura do atendimento em saúde mental entre as regiões e estados 

brasileiros abrange 72% da população, uma expansão considerável nos últimos vinte anos de 

RP. Entretanto, essa expansão quantitativa na cobertura por serviço se apresenta insuficiente 

para as demandas da população (42% ainda não tiveram acesso a esses serviços) e com 

assimetria entre as regiões e estados, concentrando-se especialmente entre o Sul e Sudeste; 
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estados como Acre e Amazonas, por exemplo, ainda não dispõem de Centro de Atenção 

Psicossocial para Infância e Adolescência instalado em seus municípios
(4,6)

.  

Controvérsias e desafios à parte, reconhece-se que uma rede de atenção à saúde mental 

ampla, eficiente e resolutiva deve abranger os diversos serviços e dispositivos disponíveis, 

mediante as especificidades de atuação para cada caso. Nesse sentido, entende-se que a saúde 

mental representa uma área multiprofissional e interdisciplinar, cujas práticas requerem 

conhecimentos, técnicas e habilidades por parte dos profissionais envolvidos
(7-8)

. Exige-se, 

para tanto, maiores investimentos nos processos de formação e qualificação voltados para a 

saúde mental nos centros e instituições de ensino
(9)

. 

 A ampliação do debate em torno dos perfis e práticas de profissionais de saúde em 

hospitais psiquiátricos, como fator determinante para a efetivação dos preceitos da RP e da 

PNSM, e consequente ampliação/qualificação da assistência em saúde mental oferecida nesse 

serviço. Ademais, objetivou-se conhecer o perfil socioeconômico e as práticas de 

profissionais em dois hospitais psiquiátricos públicos. 

 

 

MÉTODO 

 Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. O público 

alvo foram os profissionais de nível superior dos dois macro-hospitais psiquiátricos públicos 

localizados na capital e no interior do Estado do Rio Grande do Norte.  

A coleta dos dados aconteceu no período de junho a outubro de 2014, em dois 

hospitais psiquiátricos públicos do Estado do Rio Grande do Norte, um localizado na capital 

(hospital 1) e outro no interior, num município de grande porte (hospital 2), ambos de longa 

permanência. O hospital 1 possui 130 leitos credenciados pelo Sistema Único de Saúde e 

realiza uma média de 764 atendimentos por mês; e o hospital 2 dispõe de 200 leitos e atende o 

quantitativo de 160 pacientes mensal.  

A população alvo foi de 95 profissionais, considerando-se a margem de erro de 8%, 

taxa de não resposta. E os critérios de inclusão: comprovar vínculo efetivo com a instituição 

através de aprovação em concurso público por, no mínimo, seis meses, sendo servidor 

estadual ou municipal; possuir uma carga horária semanal mínima de 20 horas no serviço; 

participar diretamente de atendimento e/ou atividades com pacientes e familiares. Chegou-se a 

uma amostra de 60 profissionais, conforme distribuição na Tabela 1.   
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Tabela 1 Frequência absoluta e relativa do universo e amostra por categoria profissional nos dois 

hospitais psiquiátricos. Rio Grande do Norte, Brasil. 2014. 

Categorias profissionais 
Hospital 1 Hospital 1 Total 

U A % U A % U A % 

Enfermeiro  19 17 89,4 09 O5 55,5 28 22 78,5 

Médico 14 03 21,4 05 -  19 03 15,7 

Psicólogo 11 09 81,8 08 06 75 19 15 78,9 

Terapeuta ocupacional 05 06 12 07 03 42,8 12 09 75 

Assistente Social 11 06 54,4 04 03 75 15 09 60 

Educador físico - - - 02 02 100 02 02 100 

Total 60 41  35 19  95 60 68 

  U: universo      A: amostra         %: percentual da amostra 

 

  

 O instrumento de pesquisa
(10)

 foi um questionário contendo 15 questões fechadas 

sobre o perfil socioeconômico dos participantes; seguidas de 45 questões fechadas do tipo 

Sim, Não ou Não se aplica, que retratam a forma de trabalho e as atividades desenvolvidas 

pelos mesmos nas equipes de saúde mental, seja individual, familiar ou em grupos, além de 

características do serviço; e, por fim, seis questões semiabertas, com necessidade de 

justificativa, sobre as políticas, as práticas e o tipo de formação dos profissionais para a 

atuação nos serviços de saúde mental.  

 Os dados obtidos foram tabulados no software estatístico SPSS versão 20.0. Para 

análise dos dados utilizou-se estatística simples e bivariada, do tipo qui-quadrado, adotando-

se o nível de significância valor p<0,05.  

  Em respeito aos preceitos éticos, atendeu-se às normas nacionais e internacionais de 

pesquisa envolvendo seres humanos, através do Protocolo nº 508.430, CAAE: 

25851913.7.0000.5537 do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  

 

RESULTADOS  

A caracterização dos participantes do estudo apontou o predomínio de profissionais do 

sexo feminino (91,8%), enfermeiras (36,7%), com idade entre 50 e 59 anos (42,9%), tempo 

decorrido de conclusão da graduação entre 15 e 24 anos (37,3%); desses, 21,4% possuíam 

especialização em saúde mental e 57,8% trabalhavam na área havia mais de 19 anos, com 

tempo médio de atuação na instituição de 19 anos (29,1%) (Tabela 2).   
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Tabela 2 – Perfil socioeconômico e de formação dos profissionais dos hospitais psiquiátricos. Rio 

Grande do Norte, Brasil. 2014. 

Variáveis  N % 

Sexo 
Feminino 52 91,8 

Masculino 4 8,2 

Faixa etária (anos) 
30 a 39 6 17,1 

40 a 49 12 34,4 

50 a 59 15 42,9 

Mais de 60  2 5,7 

Conclusão da graduação (ano) 
2000-2014 25 32,3 

1975-1999 34 57,6 

Pós-graduação 

Especialização em Saúde Mental 12 21,4 

Atualizações/treinamentos e outros 28 62,5 

Mestrado/Doutorado 3 5,4 

Não  6 10,7 

Início na saúde mental (ano) 

2000-2014 25 42,3 

1975-1999 34 57,6 

Carga horária    

20h 16 29,1 

30h 10 18,2 

40h 29 52,4 

Remuneração no serviço (R$) 

Até 2999 13 22,8 

> 3000 16 54,4 

Outro emprego  

Sim 31 53,4 

Não  27 46,5 

Área do outro emprego 

Saúde mental 8 16 

Outra  21 42 
 

 

Na Tabela 3 observam-se as práticas e cuidados desenvolvidos pelos profissionais, 

estruturadas sob três níveis de atendimento, individual, familiar e grupal. Encontrou-se 

associação entre quem não constrói ou faz parcialmente o projeto terapêutico individual 

associado a quem não realiza cuidados físicos e higiene no atendimento individual (p=0,019); 

e ao acompanhamento do sono (p=0,001).  

No atendimento familiar, há associação entre os profissionais que executam totalmente 

o projeto terapêutico individual e o aumento na realização de atendimento familiar em 
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momentos de crise (p=0,028); atendimento de grupo com anotação (p= 0,01) e com recreação 

(p=0,018) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Frequências de desfecho do profissional que realiza projeto terapêutico individual 

associado a variável de atendimento individual, familiar e grupal aos usuários atendidos em Hospitais 

Psiquiátricos no Rio Grande do Norte. Brasil. 2014. 

Projeto Terapêutico Individual 

Desfecho Profissional Totalmente 
Parcial ou  

inexistente 
Qui 

2
 p valor 

Atendimento Individual 

 N % N %   

Cuidados físicos e higiene 

Sim  5 25 15 75 
1,71 0,019 

Não 3 10,7 25 89,3 

Anotação 

Sim 8 23,5 26 76,5 
3,95 0,047 

Não 0 0 14 100 

Observação 

Sim 8 23,5 26 76,5 
3,95 0,004 

Não 0 0 14 100 

Sono 

Sim 6 46 1 53,8 
11,1 0,001 

Não 2 5,7 33 94,3 

Atendimento familiar 
Observação 

Sim 5 23,8 16 76,2 
7,34 0,039 

Não 3 13,6 19 86,4 

Consulta em situação de crise 

Sim  6 24 19 76 
1,14 0,028 

Não 2 11,1 16 88,9 

Atendimento grupal 

Anotação 

Sim 6 28,6 15 71,4 
2,68 0,010 

Não 1 6,7 14 93,3 

Recreção  

Sim 6 26,1 17 73,9 
1,79 0,018 

Não 1 7,7 12 92,3 

 

 

 

Encontrou-se associação entre instituição que segue a Política Nacional de Saúde 

Mental e a realização de atendimento individual sozinho e com outros profissionais, 

fortalecendo o trabalho de equipe (p=0,012), no entanto não se encontrou os mesmos 

resultados quando comparados com atendimento familiar e grupal (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Frequências de desfecho do profissional que segue a Política Nacional de Saúde Mental 

associado a variável de como realiza atendimento individual, grupal e familiar aos usuários atendidos 

em Hospitais Psiquiátricos no Rio Grande do Norte, Brasil. 2014. 

A instituição segue a Política Nacional de Saúde Mental? 

Desfecho Profissional 
não segue/não 

sabe 

segue total ou 

parcialmente 
x

2
 p valor 

 

Atendimento individual 
N % N % 

Sozinho ou com outro 

profissional 

6 30 14 70 6,27 

0,012 
Sozinho e com outro 

profissional 

2 5,6 34 94  

Atendimento familiar 
Sozinho e/ou com outro 

profissional 

7 14,9 40 85,1 3,15 

0,076 

Não faço 3 42,9 4 57,1  

Atendimento grupal 
Sozinho e/ou com outro 

profissional 

6 15 34 85 0,998 
0,318 

Não faço 4 26,7 11 73,3   

 

 

DISCUSSÃO 

Entre os participantes do estudo, observou-se maior número de mulheres e 

profissionais enfermeiras, dados semelhantes aos encontrados em outras pesquisas feitas com 

profissionais tanto na área de saúde mental
(11-14)

, quanto na atenção primária
(15-16)

, levando-se 

em consideração o novo perfil de projeto nesse campo, que destaca a presença feminina 

marcante, especialmente na área enfermagem, que responde face às perspectivas advindas 

com a vertente do cuidado.  

 Verificaram-se uma faixa de idade elevada e tempo de formação considerável, 

caracterizando profissionais maduras e que acompanharam diretamente mudanças históricas 

nos cenários de assistência
(8-9)

. Na atual conjuntura do mercado de trabalho na área de saúde 

mental/psiquiatria, particularmente no ambiente hospitalar, há o predomínio de adultos e 

idosos atuando nesses serviços, tendo em vista fatores como a baixa remuneração e a falta de 

investimentos voltados à valorização dos profissionais
(11,14)

.  

 Quanto ao processo de aperfeiçoamento e especialização na área em saúde mental 

entre as profissões, encontrou-se um resultado preocupante, de baixo percentual entre os que 

declararam ter realizado, mesmo considerando-se as necessidades e exigências advindas com 

a implementação da rede de atenção psicossocial
(7,12)

. Tal cenário reflete, em parte, a falta de 

identificação dos participantes pela área, ou mesmo a falta de investimentos no campo das 

políticas governamentais voltadas à valorização e qualificação dos profissionais. A educação 
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permanente, desse modo, se apresenta como requisito fundamental para atuação nesses 

serviços, sendo uma realidade encontrada em outras pesquisas realizadas
(13-17),

. 

 Em relação ao tempo de atuação na saúde mental e no hospital psiquiátrico, verificou-

se a existência de profissionais com ampla experiência tanto nesse campo quanto na 

instituição de trabalho, e com o processo de formação anterior às reformas curriculares 

vividas nos cursos da área de saúde. Esse achado era esperado diante do descompasso atual 

das instituições hospitalares da área, e diante do quantitativo pouco expressivo de jovens 

atuando e da pouca renovação de seus recursos humanos
(4,18)

. 

 Os cenários encontrados comungam com outros estudos que apontam os reflexos 

diretos do perfil profissional e de formação em saúde mental na qualidade do atendimento em 

realizado entre os serviços públicos especializados em saúde mental, bem como no processo 

de implantação de políticas públicas nas reformas no campo assistencial em saúde voltado à 

população
(7,11-15)

.  

O panorama delineado no presente estudo sobre perfis e práticas dos profissionais de 

saúde mental em hospitais psiquiátricos reconhece sua influência no percurso das políticas de 

saúde mental e no processo de Reforma atual, e, por seguinte, na qualidade da atenção à saúde 

mental desenvolvida entre os serviços. Encontraram-se associações, no âmbito do 

atendimento individual, entre o projeto terapêutico e os cuidados de observação e anotação 

realizados pelos profissionais; no atendimento familiar, com a consulta em situação de crise; 

e, no atendimento em grupo, com a atividade recreativa. Identificou-se ainda associação entre 

quem segue a política de saúde mental e o atendimento individual, realizando sozinho e com 

outro profissional.  

 No geral, os achados sugerem que as práticas profissionais desenvolvidas em 

hospitais psiquiátricos não seguem, na sua totalidade, um projeto terapêutico individual na 

prescrição dos cuidados ao usuário, realidade também encontrada nos estudos feitos em 

outros serviços especializados de atenção à saúde mental
(13,17,19)

. Sugere-se ainda que a 

política de saúde mental possa influenciar o atendimento individual do profissional que 

realiza o cuidado sozinho e com outro profissional.  

O hospital psiquiátrico representa uma organização social complexa, que ocupa lugar 

crítico no processo de produção de cuidado em saúde mental. Conjuga-se nesse espaço o 

contínuo desafio profissional de articular um atendimento integral, seja em nível individual, 

familiar ou grupal, condizente com as diretrizes propostas pela Reforma Psiquiátrica e pelas 

políticas públicas na área, mediado pela execução de projetos terapêuticos individuais, 
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considerando as demandas concernentes à saúde e à vida do portador de transtorno 

mental
(1,514)

.  

No âmbito do atendimento individual, sugere-se que o profissional, ao seguir total e/ou 

não elaborar o projeto terapêutico, realiza cuidados com enfoque assistencial, gerencial e 

educativo, que incluem os cuidados físicos e de higiene, observação, orientações sobre sono e 

as anotações de ações executadas. Pesquisa feita com enfermeiros na rede especializada de 

saúde mental, em Goiânia/Goiás, encontrou um resultado semelhante, destacando que ações 

realizadas individualmente pelos profissionais prevaleciam, as de cunho assistencial, seguidas 

de caráter educativo e gerencial
(12)

.       

A consulta em situação de crise mostrou-se como principal abordagem utilizada pelos 

profissionais no atendimento familiar, partindo-se da execução do projeto terapêutico. 

Entende-se a situação de crise mental como caso específico de emergência psiquiátrica que 

exige por parte da equipe uma estratégia de intervenção breve e focalizada no evento, com 

vistas a prevenir sua progressão e situações de danos para o paciente e pessoas próximas
(18)

. 

Nesse momento, a família tem papel importante, articulada à atuação profissional na melhor 

abordagem a ser tomada, partilhando-se de estratégias como a comunicação terapêutica e 

avaliação ampla do caso, oferecendo-lhe apoio, conforto, informação, e contribuindo para 

fortalecer o sentimento de confiança e autoestima no paciente
(20-21)

.  

O atendimento de grupos desenvolvido pelo profissional, a partir da realização de 

atividades recreativas com o paciente, mostrou associação com o projeto terapêutico, 

representando espaço de convívio, sociabilidade, formação de vínculos e encontros entre os 

sujeitos envolvidos
(20)

. O serviço mantém um cronograma de atividades de recreação e físicas 

diárias voltadas aos pacientes, como também outras alusivas a datas comemorativas nesse 

formato. Na literatura tem-se demonstrado uma associação positiva de níveis elevados de 

atividades recreativas e físicas com a boa saúde mental, inclusive sendo recomendadas em 

algumas formas de tratamento de transtornos mentais
(22-23)

.  

Verificou-se também associação entre o atendimento individualizado realizado 

sozinho e com outro profissional e a instituição que segue a política de saúde mental. 

Entende-se que no espaço hospitalar ainda predomina o enfoque curativo, privilegiando a 

psicopatologia do transtorno mental, embora se aponte, ainda que timidamente, para o 

trabalho em equipe.  

 Assim, deve-se avançar em direção a uma assistência integral, pautada na lógica 

psicossocial e do trabalho interdisciplinar, rompendo com o tratamento unicamente 

medicamentoso, ambulatorial, avançando-se na perspectiva de um projeto terapêutico que 
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privilegie as potencialidades do ser humano, sua capacidade de estabelecer projetos de vida, 

suas escolhas e sua habilidade em ser sujeito de seu tratamento.  

 

CONCLUSÃO 

O processo de redefinição das práticas profissionais em saúde mental, na perspectiva 

do atendimento integral e humanizado ao portador de transtorno mental, impacta 

positivamente no atendimento realizado nos serviços, seja ele individual, familiar ou grupal. 

Os resultados demonstraram os reflexos do perfil dos participantes na sua atuação frente ao 

serviço, mesmo reconhecendo a influência ainda incipiente da política de saúde mental e do 

projeto terapêutico na execução do conjunto de cuidados em saúde desenvolvidos. 

Reconhece-se a necessidade de maiores investimentos financeiros e de recursos humanos na 

área, de modo a fortalecer a efetivação das diretrizes preconizadas pela Reforma Psiquiátrica 

e a provisão de políticas públicas na atenção psicossocial. 

Como limitações do estudo apontam-se a natureza transversal e a desproporção na 

representação das categorias profissionais. Evidencia-se a necessidade posterior de realização 

de análise multivariada para o estudo do conjunto de variáveis, haja vista a possibilidade de 

fatores únicos não representarem a determinação dos perfis e práticas profissionais. 
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5.2. ARTIGO II 

 

A política de saúde mental no contexto do hospital psiquiátrico: desafios e perspectivas
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RESUMO 

Objetivou-se compreender a opinião de profissionais sobre a política de saúde mental no 

contexto do hospital psiquiátrico. Estudo qualitativo, realizado com 60 profissionais de nível 

superior em dois macro-hospitais psiquiátricos, no período de junho a outubro de 2014. 

Coletaram-se os dados através de um questionário, os quais foram transcritos e analisados 

através do software ALCESTE e com a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados foram 

estruturados em dois eixos temáticos: aspectos da política de saúde mental no hospital 

psiquiátrico; e aspectos da política de saúde mental no atendimento profissional. Observou-se 

que, no campo das políticas públicas em saúde mental voltadas ao hospital psiquiátrico, 

sinaliza-se a confluência de cenários críticos e complexos que refletem diretamente na 

atuação dos profissionais, que vão desde aspectos ligados à macropolítica institucional, até a 

própria assistência desenvolvida no cotidiano desse serviço. Reforça-se, portanto, a 

necessidade do cuidado humanizado em saúde mental e do diálogo intersetorial no conjunto 

de ações desenvolvidas nessa área.       

Descritores: Serviços de saúde mental. Política de saúde. Recursos humanos. Saúde mental. 

 

ABSTRACT 

It was aimed at analyzing the opinion of professionals about the mental health policy in the 

context of psychiatric hospital. This is a qualitative study performed with 60 higher-level 

professionals in two psychiatric macro-hospitals in the period from June to October 2014. 

Data were collected through a questionnaire, and they were transcribed and analyzed through 

the software ALCESTE and the content analysis of Bardin. The results were structured into 

two thematic axes: aspects of the mental health policy in psychiatric hospitals; and aspects of 

the mental health policy in professional care. It was noted that, in the field of mental health 
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public policies targeted to psychiatric hospitals, there are signals of the confluence of critical 

and complex scenarios that reflect directly upon the action of professionals, ranging from the 

aspects linked to institutional macro-policy to the care itself developed in the daily life of this 

service. Therefore, one should reinforce the need for humanized care in mental health and the 

intersectoral dialogue in the set of actions developed in this field.       

 

Descriptors: Mental health services. Health policy. Human Resources. Mental health. 

 

RESÚMEN 

Se objetivó analizar la opinión de profesionales sobre la política de salud mental en el 

contexto del hospital psiquiátrico. Estudio cualitativo, realizado con 60 profesionales de nivel 

superior en dos macros hospitales psiquiátricos, en el período de junio a octubre de 2014. Se 

Colectaran los datos a través de un cuestionario, los cuales fueron transcritos y analizados a 

través del software ALCESTE y análisis de contenido de Bardin. Los resultados fueron 

estructurados en dos ejes temáticos: aspectos de la política de salud mental en el hospital 

psiquiátrico; y, aspectos de la política de salud mental en el atendimiento profesional. Se 

observó que en el campo de las políticas públicas en salud mental vueltos al hospital 

psiquiátrico, se señaliza la confluencia de escenarios críticos y complejos que reflejen 

directamente en la actuación de los profesionales, que van desde aspectos conectados a macro 

política institucional hasta la propia asistencia desarrollada en el cotidiano de este servicio. Se 

Refuerza, por lo tanto, la necesidad del cuidado humanizado en salud mental y el diálogo 

intersectorial en el conjunto de acciones desarrolladas en esta área.       

 

Descriptores: Servicios de salud mental. La política de salud. Recursos Humanos. La salud 

mental. 

 

INTRODUÇÃO 

 No Brasil, o processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro, iniciado entre os anos de 

1970, inspirou-se nos pressupostos da Psiquiatria Democrática Italiana, compartilhou com os 

ideais da Reforma Sanitária Brasileira, num amplo e desafiador movimento político, 

econômico, social e cultural em direção à mudança e transição do modelo de atenção a saúde 

no país. Esse processo propiciou mudanças no trajeto das políticas públicas no campo de 

saúde mental, reforçando-se a atenção psicossocial e comunitária como importante eixo 

norteador da gestão em saúde, com vistas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

transtornos mentais no seu processo de reabilitação e à participação de seus familiares
(1-2)

.  

 Durante a implantação das novas políticas, emergiram instrumentos legais atribuindo 

valor às experiências exitosas para a eliminação do modelo manicomial e asilar no país. A 

partir da Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei da Reforma, e a instituição da Política 

Nacional de Saúde Mental (PNSM) impulsionou-se, nos últimos anos, a construção de um 

modelo humanizado de atenção integral na rede pública especializada na área, mudando-se o 

foco de atuação, antes centrado unicamente na hospitalização para o tratamento aos 

usuários
(1,3)

.  
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 Nesse contexto, implementou-se a lógica psicossocial na rede de atenção à saúde 

mental, composta especialmente por serviços estratégicos de assistência extra-hospitalar, 

dentre os quais destacam-se os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), hospitais-dia, 

residências terapêuticas e ambulatório de saúde mental. Preconizou-se o atendimento 

multiprofissional (enfermeiros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, etc.), com 

atividades terapêuticas interdisciplinares diversificadas, voltadas à reinserção dos pacientes 

com transtornos mentais ao convívio familiar e em sociedade
(4-5)

. 

 No âmbito de atuação da rede hospitalar especializada, houve um processo de 

reestruturação e avaliação dos hospitais psiquiátricos, como a redução progressiva dos leitos e 

do número de internações realizadas, além da migração dos leitos de hospitais de maior porte 

para hospitais de menor porte
(2)

. Em casos de internação preconiza-se que, quando se fizer 

necessária, ocorra preferencialmente nos hospitais gerais, de forma articulada e retaguarda aos 

serviços de acompanhamento longitudinal. No país, atualmente, encontram‐se habilitados 

3910 leitos de psiquiatria em hospital geral, distribuídos em 646 hospitais
(2,6)

. 

 Nesse novo entendimento, a PNSM prevê atenção à crise e atuação na emergência em 

saúde mental articulada com a rede de serviços de atendimento diário e outros dispositivos 

estratégicos presentes no território, como a própria atenção primária. Preconiza-se a atuação 

do CAPS III, que funciona nas 24 horas, além da ampliação dos leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais, em substituição à internação no hospital psiquiátrico, com sua história, 

arquitetura e funcionamento que relembra sofrimento, dor, punição e vigilância, sem uma 

coerência psicoterapêutica. Em 2013, apontou-se o quantitativo de 63 CAPS III e cinco CAPS 

III AD instalados em todo país
(6)

.  

 Circunscrevem-se assimetrias e impasses de ordem político-econômica e mesmo 

ligados à gestão pública, no processo de expansão de serviços especializados na crise e 

emergência em saúde mental, como CAPS III, entre os estados e regiões brasileiros
(7-8)

. Essa 

modalidade de assistência enfrenta desafios como: escassez de profissionais qualificados; 

adesão de profissionais psiquiatras na composição da equipe nas 24 horas e semanalmente, 

pelo custo ou pelas condições do mercado profissional; além de elevados ônus financeiros 

para criação e manutenção desse serviço, que envolve a pactuação entre gestão federal e 

municipal
(9)

.  

   Frente aos desafios de se implementar a rede de atenção à crise e emergência em 

saúde mental, evidencia-se a utilização, quando necessária, dos leitos dos hospitais 

psiquiátricos, instituição que ainda concentra a maior parte do atendimento realizado nessa 

modalidade de atenção, embora seja desprivilegiada no foco das políticas atuais
(1,4)

. 
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Reconhece-se, nesse sentido, o papel importante dos profissionais de saúde atuantes no 

hospital psiquiátrico, pois convivem com as mudanças paradigmática, estruturais, 

operacionais e doutrinárias, além da alteração no fluxo das práticas a partir da adoção de 

outros serviços, além da ideia de extinção progressiva dessa instituição, somada ao desdém ou 

incompreensão dos demais profissionais da rede, como uma forma de não reconhecimento 

profissional.  

 Destarte, observa-se a necessidade de ampliar o debate no âmbito das políticas e atual 

processo de estruturação de serviços no contexto de Reforma Psiquiátrica mediante a 

experiência profissional no modelo hospitalar. Assim, o estudo objetiva analisar a opinião de 

profissionais sobre a política de saúde mental no contexto do hospital psiquiátrico. 

 

METODOLOGIA 

Estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o Protocolo nº 

508.43/2014, CAAE: 25851913.7.0000.5537, em respeito aos preceitos éticos em pesquisa, e 

à Resolução CONEP 466/2012, onde todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os dados foram coletados no período de junho a outubro de 2014 em dois hospitais 

psiquiátricos públicos de grande porte do Estado do Rio Grande do Norte (RN), sendo um 

localizado na capital, dispõe de 130 leitos e realiza uma média de 764 atendimentos por mês; 

e, o outro localizado no interior, dispõe de 200 leitos e atende o quantitativo de 160 pacientes 

mensal. Participaram da pesquisa 60 profissionais de nível superior, sendo 22 enfermeiros, 

nove assistentes sociais, 15 psicólogos, três médicos, nove terapeutas ocupacional e dois 

educadores físicos.  

Utilizou-se um questionário autoaplicável contendo perguntas fechadas sobre aspectos 

sociodemográficos, além de perguntas sobre políticas de saúde mental e reforma psiquiátrica 

no serviço. Adotou-se como critérios de inclusão: ser profissional de nível superior com 

vínculo efetivo e experiência de no mínimo seis meses no serviço, e que desenvolvesse 

atendimento com usuários e seus familiares.  

Seguindo-se as etapas, aplicaram-se os questionários e, mediante dos dados obtidos, 

elaborou-se um banco de dados com as respostas dos profissionais, sendo analisado, no 

primeiro momento, com auxílio do software Alceste 4.8
(10)

, conforme as cinco etapas 

descritas na Figura 1.   
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Figura 1 – Descrição das etapas de análise do corpus pelo Alceste
(10) 

 

Assim, na etapa final de análise seguiu-se as fases: i) pré-análise: momento de leitura e 

elaboração do plano de análise; ii) tratamento do material: codificar as citações pertinentes ao 

objetivo do estudo a partir da utilização do Alceste 4.8; iii) interpretação e tratamento final 

dos achados, categorizando-os para posterior validação. Para esse estudo, utilizaram-se as 

classes 1 e 4 que foram submetidas à leitura exaustiva e interpretativa, com auxílio da análise 

de conteúdo temática de Bardin
11

.  

 

RESULTADOS 

Entre os participantes da pesquisa, predominaram o sexo feminino, enfermeiras, com 

faixa etária de 50 a 59 anos, tempo de formação de 34 anos, com tempo de trabalho na saúde 

mental de 35 anos, e de trabalho na instituição pesquisada de 1 a 30 anos, e 12 delas tinham 

especialização em saúde mental. 

No processo de estruturação e organização dos dados encontrados, elaboraram-se dois 

eixos temáticos para apresentar os achados (Quadro 1). O Eixo temático A, intitulado 

Aspectos da política de saúde mental no hospital psiquiátrico, se subdivide em dois temas: 
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A.1 A gestão política institucional e A.2 Entraves políticos para a equipe, conforme o 

Quadro 1.  

No tema A.1 A gestão política institucional, identificaram-se os principais entraves 

encontrados entre os hospitais psiquiátricos quanto aos aspectos ligados ao campo político e 

de gestão em saúde, considerando-se o atual processo de Reforma Psiquiátrica nacional. 

Dentre esses, mencionaram-se: falta de gestão na saúde pública; escassez de recursos 

materiais, financeiros e insumos; falta de profissionais; estrutura física inadequada; elevada 

demanda de usuários; reinternação psiquiátrica (―porta giratória‖). 

Enquanto que o tema A.2, denominado Entraves políticos para a equipe, reforça a 

ideia trazida no tema anterior, onde os profissionais destacaram que as diretrizes propostas 

pela Reforma Psiquiátrica não acontecem, sem esquecer a questão da falta de trabalho 

interdisciplinar e em equipe nesses serviços (Quadro 2).  

 

Eixo Temático A – Aspectos da política de saúde mental no hospital psiquiátrico 

Tema A.1 – A gestão política institucional Tema A.2– Entraves políticos para a equipe 

 

O Estado não oferece condições necessárias ao 

trabalho dos profissionais (Assistente social 6). 

Em virtude do apoio e incentivo do governo que 

não se vê (Enfermeiro 14). Falta estruturação 

física, ambulatorial, suporte de material e 

medicamentos também; unidade superlotada 

(Terapeuta ocupacional 2) 

A falta de recursos humanos dificulta a 

implementação da política (Enfermeiro 6). 

Como não existe um projeto terapêutico da 

instituição que siga a Politica Nacional muitas 

vezes é atrapalhado, por isso não segue 

(Terapeuta ocupacional 2). 

Não existe alta assistida, nem garantia de 

continuidade da assistência (referência), 

gerando o fenômeno da porta giratória, não 

existe efetivamente trabalho em rede 

(Enfermeiro 11) 

 

A Reforma Psiquiátrica não acontece na instituição 

(Educador físico 1) 

Colaborar para que diretrizes da reforma 

psiquiátrica sejam implementadas sejam 

implementadas na instituição (Assistente social 8). 

Não, as questões politicas internas da instituição 

faz com que o processo interdisciplinar não 

aconteça como também não faz por onde a reforma 

psiquiátrica flua (Educador físico 2). 

Temos práticas isoladas que contribuem para o 

fortalecimento da reforma psiquiátrica brasileira 

(Assistente social 1) 

Considero as relações entre os profissionais ainda 

deficiente (Assistente social 6). 

Há dificuldades de integração, especificação de 

papéis e funções, além de trabalho em equipe 

multidisciplinar (Psicólogo 8). 

Quadro 1 – Eixo temático A aspectos da política de saúde mental no hospital psiquiátrico 

 

Prosseguindo na estruturação e organização dos dados encontrados, o eixo temático B 

Aspectos da política de saúde mental no atendimento profissional encontra-se, a exemplo do 
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eixo anterior, subdividido em dois temas: B.1 O acolhimento ao usuário e família e 2.2 

Dificuldades para atuação profissional na rede de atenção à saúde mental (Quadro 2). 

No tema B.1 O acolhimento ao usuário e família, predominaram, a partir do 

entendimento dos profissionais, como pontos estratégicos para tal ferramenta, a formação de 

vínculo entre profissional e usuário; escuta ativa; continuidade do tratamento; e a 

humanização da assistência; e, como impasse, a fragmentação das práticas.  

No tema B.2 mencionaram-se Dificuldades para atuação profissional na rede de 

atenção à saúde mental, enfatizando-se os principais desafios para efetivação da participação 

do hospital nessa rede: falta de articulação com a rede básica, demanda reprimida e falta de 

referência e contrarreferência no atendimento.  

 

Eixo Temático B – Aspectos da política de saúde mental no atendimento profissional 

Tema 2.1 – O Acolhimento ao usuário e família 
Tema 2.2 – Dificuldades para a atuação 

profissional na rede de atenção à saúde mental 

 

Promover uma maior interação entre paciente e 

familiares/comunidade (Enfermeiro 6). 

Fazer a articulação entre paciente, família e 

instituição na perspectiva do acesso aos 

serviços e garantia de direitos do paciente 

(Psicóloga 10) 

Escuta especializada, acolhimento a 

subjetividade, orientação a família, 

encaminhamentos responsáveis que visem uma 

melhor adesão ao tratamento (Psicóloga 3). 

Atender as demandas de pacientes necessários 

e seus familiares (Assistente social 9). 

Trabalhar o paciente e a família para a 

ressocialização do mesmo e continuidade do 

tratamento após a alta (Enfermeiro 6). 

O trabalho é desenvolvido por profissionais de 

forma individualizada, onde as ações são 

fragmentadas, onde a maioria dos profissionais 

não tem uma visão de totalidade (Assistente 

social 4). 

Uma melhor prática de humanização, também 

seria necessário já que muitos profissionais 

estão “engessados” em sistemas antigos 

(Terapeuta ocupacional 6). 

 

Ainda há necessidade de maior interação com a 

rede básica, como também intensificar ações 

para desmitificar a doença mental junto à 

sociedade (Terapeuta ocupacional 4). 

Desarticulação dos serviços e a precariedade da 

rede extra hospitalar (Psicóloga 2). 

Poderia haver uma melhor ligação junto aos 

serviços substitutivos (rede de atenção), o que 

reduziria a ocorrência da necessidade do 

paciente se internar (Terapeuta ocupacional 4). 

Existe uma demanda reprimida de pacientes em 

busca de vagas (Terapeuta ocupacional 3). 

Apesar de ser um hospital psiquiátrico, existe um 

movimento de trabalho em rede (Terapeuta 

ocupacional 1). 

Os serviços substitutivos não acolhem a 

demanda como deveria, além do estigma que 

está exposto o paciente, a família e os 

profissionais (Psicólogo 8). 

A contra referência não funciona para os 

serviços substitutivos (Assistente social 7) 

  Quadro 2 – Eixo temático B o acompanhamento terapêutico 
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DISCUSSÃO 

 Os cenários históricos e políticos de atuação profissional em saúde mental no Brasil, a 

partir da adoção de um arcabouço jurídico, oficial e legal próprio, em especial a Lei 10.216 e 

a Política Nacional de Saúde Mental, apontam para a implementação do modelo de atenção 

psicossocial e de base comunitária para tratamento do transtorno mental, dito extra-hospitalar. 

Nesse sentido, a configuração proposta de atuação em rede definiu os CAPS, em suas diversas 

modalidades, como referência estratégica no atendimento aos usuários com transtornos 

mentais, além disso, estabeleceu o processo de redução gradativa do número de hospitais 

psiquiátricos
(2-4)

.  

Mediante as mudanças implantadas no cenário de Reforma Psiquiátrica nacional, num 

processo de desospitalização, os hospitais psiquiátricos reduziram significantemente os leitos 

ofertados, reflexo também do processo de desinstitucionalização que prevê a extinção 

progressiva desses serviços. Exemplifica-se com a Portaria GM/MS nº 251, de 31 de janeiro 

de 2002, que instituiu normas e diretrizes para a assistência hospitalar psiquiátrica, tanto no 

que se refere aos aspectos ligados à classificação dos hospitais, quanto à estrutura e às 

internações psiquiátricas pela rede SUS. Desse modo, esses hospitais são classificados 

conforme avaliação do Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria 

(PNASH) e o número de leitos
(4,6)

.  

Somando-se os preceitos da Portaria 251/2002, no ano de 2004, estabeleceu-se, através 

da Portaria GM nº 52/04, o Programa Anual de Assistência Hospitalar Psiquiátrica no SUS-

PRH, objetivando a redução progressiva 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
(4)

.   

Reconhecendo-se o atual contexto de ressignificação do papel dos HPs frente às 

diretrizes da RP, evidenciam-se impontes desafios a serem superados, como apontado pelos 

participantes do estudo. Os dados apresentados no Quadro B referem aspectos da política de 

saúde no espaço institucional do hospital, especificamente a política de gestão, onde se 

elencaram problemas como a falta de investimentos do poder público, o quantitativo reduzido 

de profissionais e o fenômeno da reinternação psiquiátrica. Quanto aos entraves políticos para 

a equipe, mencionaram a escassez de profissionais na área, que incide na necessidade de 

efetivação das diretrizes da Reforma.  

Concorda-se que nos últimos anos houve uma expansão na rede de serviços 

especializados na atenção psicossocial em várias regiões e estados, entretanto, em alguns 
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municípios, o quantitativo de serviços de assistência em saúde mental ainda é reduzido ou até 

mesmo insuficiente para atender a demanda
(3,7)

. Somam-se ainda as dificuldades de se instalar 

e manter adequadamente essa rede, seja pela escassez de profissionais especializados, ou por 

questões de ordem político-econômica e mesmo ligadas à gestão pública, elevando-se a não 

implementação desses serviços em seus territórios. Circunscrevem-se os reflexos dessa 

problemática na realidade dos HPs
(7)

.  

O fenômeno de reinternação psiquiátrica frequente, conhecida como ―porta-giratória‖ 

(derivada da expressão inglesa revolving door), foi apontado pela Enfermeira 11 como 

consequência da falta de continuidade do tratamento pelo usuário e da própria configuração 

da rede de atenção no território, dada a sua incidência entre os usuários dos HPs. Desse modo, 

o ciclo recidivo de internação/alta/internação, podendo desencadear dificuldades no processo 

de sociabilidade do sujeito e rupturas nos laços familiares, sendo marcado pelo estigma e 

preconceito. Entende-se, portanto, que a internação seja feita de forma criteriosa, estritamente 

em casos necessários, na tentativa de evitar a cronificação do indivíduo e da doença
(12)

.  

Corroborando nessa discussão, um estudo
(13)

 sobre características comuns entre 

pessoas que tiveram alta hospitalar de internação psiquiátrica recente, realizado no Núcleo de 

Saúde Mental vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, apontou que a internação 

psiquiátrica constitui um recurso necessário aos momentos de crise e parte da manutenção do 

tratamento psiquiátrico e da adequabilidade do tratamento nos serviços de atendimento 

comunitário. Dessa forma, preconiza-se a redução do tempo de internação e permanência do 

usuário no hospital.  

Partindo-se dos entraves políticos mencionados pelos profissionais do estudo, observa-

se que a qualidade do atendimento desenvolvido pelos serviços da rede atenção em saúde 

mental ainda carece de maiores investimentos por parte do poder público, como mencionado 

pelos colaboradores do estudo, e, portanto, não deve ser comprometida por influências 

externas, qualquer que seja a natureza, se política, organizacional ou até mesmo financeira
(14)

. 

Considerando-se, para tanto, o cumprimento de seus preceitos básicos como resposta às 

demandas de saúde pública, deve prestar uma assistência clínica pautada no acolhimento e no 

processo de resgate da subjetividade e singularidade humanas
(15)

.  

 Assim, os participantes apontaram aspectos da política de saúde mental no cenário 

hospitalar de atuação profissional, reforçaram a necessidade do cuidado em saúde mental 

pautado no acolhimento, no vínculo e na corresponsabilização pelo outro, com ênfase em 

tecnologias leves que possibilitem a manifestação e subjetividade do usuário e família 

(Quadro B). Entendem-se esses dispositivos relacionais como requisito fundamental para 
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organização da assistência à saúde, capazes de democratizar e horizontalizar as práticas em 

saúde, na medida em que constroem laços afetivos, confiança, respeito e a 

troca/compartilhamento de saberes entre usuários/família/profissionais
(17)

. Exige-se, para tal, 

uma atuação profissional interdisciplinar no sentido de estabelecer ações em saúde de maneira 

integrada, que propiciem ao sujeito em crise o acolhimento e avaliação conforme a sua 

necessidade.  

Observou-se que os hospitais psiquiátricos, considerados serviços ―portas abertas‖, 

vivem uma situação crítica com a demanda excessiva de usuários, reflexo, em parte, da falta 

de interlocução entre os serviços que compõem os diversos níveis assistenciais. Essa realidade 

implica diretamente na atuação do profissional nesse serviço (Quadro B.2). Destacou-se a 

atenção básica pela falta de articulação com o hospital e os outros equipamentos que 

compõem a rede de atenção psicossocial.  

Entende-se que, no âmbito da intersetorialidade no contexto da rede de atenção 

psicossocial, a atenção básica, sob a configuração da Estratégia Saúde da Família (ESF), atua 

como um importante ponto de apoio no desenvolvimento de ações em saúde mental. Na 

realidade brasileira, composta por municípios de pequena e média densidade populacional, a 

ESF assume o papel central na assistência psiquiátrica, embora continue sendo um segmento 

da saúde pública que concentra poucos investimentos financeiros e sofre com a escassez de 

recursos humanos qualificados para atuarem nesse campo
(14,16)

.  

Com vistas à superação dessas assimetrias, as Equipes Matriciais de Referência 

buscam qualificar e fortalecer as ações em saúde mental realizadas em nível de atenção 

básica, por meio da articulação entre os equipamentos de saúde mental e as unidades de saúde 

da família, num processo de corresponsabilização da assistência aos usuários com transtornos 

mentais
(2,6)

. Mediante as estratégias de matriciamento e o próprio Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), que dispõe de especialidades como psiquiatria, psicologia, terapia, entre 

outras, as equipes da ESF passaram a dispor de um apoio profissional diversificado, 

objetivando a melhoria das intervenções realizadas e a redução dos encaminhamentos em 

grande parte dos casos
(7,9,14)

. 

Destarte, reforça-se a necessidade de um diálogo intersetorial entre os diversos 

serviços que compõem a rede de atenção psicossocial e saúde mental entre os municípios 

brasileiros, como os CAPS, os ambulatórios, as residências terapêuticas e o próprio hospital 

psiquiátrico, dados aos poucos avanços conseguidos nos últimos anos
(17)

. Mencionam-se 

também os esforços em direção às novas demandas assistenciais emergentes advindas com o 
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aumento do contingente populacional e os poucos investimentos financeiros destinados a esse 

campo
(2)

.   

Assim, o acompanhamento de casos específicos, como de álcool e outras drogas, ou 

demandas como receitas médicas exigem maior articulação com os outros serviços da rede, 

como os CAPS, ambulatórios e a própria atenção básica. Partindo dessa realidade, evidencia-

se a necessidade de repensar a construção de uma rede de alternativas à internação 

psiquiátrica, levando-se em consideração as reais necessidades dos usuários, pois algumas 

vezes retornam ao convívio familiar e social sem atendimento ou cuidados efetivos 

necessários.  

 

CONCLUSÃO 

O atual cenário político e de atenção à saúde mental formatado no Estado do Rio 

Grande do Norte, entre desafios e possibilidades, de acordo com os profissionais de nível 

superior participantes do estudo, enfrenta problemas especialmente ligados a dificuldades na 

gestão dos serviços, às reinternações frequentes, reduzido quantitativo de serviços e 

equipamentos disponíveis, à alta demanda de usuários, desarticulação da rede de atenção 

psicossocial, e à própria escassez de recursos humanos qualificados para compor esses 

serviços.  

Vale destacar que o próprio hospital psiquiátrico, em função da mudança do modelo 

psicossocial, tornou-se uma ilha, isolado em sua própria história e natureza frente à rede de 

serviços de saúde mental e da atenção à saúde de uma forma geral. Marcado historicamente, 

por maus-tratos e castigo, e iniquidades herdadas da psiquiatria tradicional, como se não 

tivesse significado para a construção de um novo modelo. Relegado à própria sorte, com 

redução dos leitos, não reposição dos profissionais de todos níveis da/na saúde mental, reforça 

o processo de exclusão institucional, ou seja, o manicômio.  

Embora se configure como discussão direcionada a um contexto específico, essa 

experiência, sob diversos aspectos, sejam eles políticos, econômicos ou culturais, se aproxima 

da realidade de outros estados do território nacional, que convivem com os desafios de 

efetivar melhorias na qualidade de vida dos portadores de transtornos mentais e a ingerência 

da vontade e decisão político-partidária a que estão submetidos. 

No campo das políticas públicas e de acompanhamento em saúde mental no ambiente 

do hospital psiquiátrico, sinalizam a confluência de cenários críticos e complexos no âmbito 

da atuação dos profissionais, que vão desde aspectos ligados à macropolítica institucional, até 

a própria assistência desenvolvida no cotidiano desse serviço. Reforça-se, portanto, a 
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necessidade do cuidado humanizado em saúde mental e do diálogo intersetorial no conjunto 

de ações desenvolvidas nessa área, como capaz de contribuir no processo de reinserção social 

e familiar dos usuários com transtornos mentais nessa realidade e fortalecer cada vez mais o 

processo de Reforma Psiquiátrica em curso.      
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5.3. ARTIGO III 

 

A atuação profissional e o processo de formação em saúde mental  

 

PROFESSIONAL ACTION AND PROCESS OF TRAINING IN MENTAL HEALTH 

 

LA ACTUACIÓN PROFESIONAL Y EL PROCESO DE FORMACIÓN EN SALUD 

MENTAL  

 

 

João Mário Pessoa Júnior
7
, Francisco Arnoldo Nunes de Miranda

2 

 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo identificar aspectos ligados à formação profissional e à 

atuação em saúde mental sob a ótica de profissionais de hospitais psiquiátricos. Estudo 

descritivo, exploratório de abordagem qualitativa, desenvolvido junto a 60 profissionais de 

nível superior em dois macro-hospitais psiquiátricos do Rio Grande do Norte. Coletaram-se 

os dados de junho a outubro de 2014, por meio de um questionário, os quais foram transcritos 

e analisados através do software ALCESTE e com análise de conteúdo de Bardin. Os 

resultados foram estruturados em dois eixos temáticos e seus respectivos temas: Eixo temático 

I – atuação profissional em saúde mental, e os temas: trabalho em equipe; atendimento 

profissional; hospital psiquiátrico X atenção psicossocial; e Eixo temático II –Formação em 

saúde mental, e temas: limites na formação acadêmica; e educação permanente. Evidenciou-

se a confluência de assimetrias e divergências na atuação das equipes no hospital psiquiátrico. 

O cenário encontrado reforça, em parte, o descompasso político e ideológico atual do 

processo de Reforma Psiquiátrica brasileiro.  

 

DESCRITORES: Serviços de saúde mental. Recursos humanos. Educação. Saúde mental. 

 

 

ABSTRACT 

This study aimed at identifying aspects linked to professional training and action in mental 

health under the viewpoint of professionals working in psychiatric hospitals. This is a 

descriptive and exploratory study, with qualitative approach, developed with 60 higher-level 

professionals in two psychiatric macro-hospitals of Rio Grande do Norte. Data were collected 

from June to October 2014, by means of a questionnaire, and they were transcribed and 

analyzed through the software ALCESTE and the content analysis of Bardin. The results were 

structured into two thematic axes and their respective themes: Thematic Axis I ―professional 

action in mental health‖ and the themes: teamwork; professional care; psychiatric hospital x 
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psychosocial care; and Thematic Axis II ―Mental health training‖ and the themes: limits in 

academic training; and continuing education. It was evidenced the confluence of asymmetries 

and divergences in the actions of the teams in psychiatric hospitals. The scenario found 

partially reinforces the current political and ideological mismatch of the Brazilian process of 

psychiatric reform.  

 

DESCRIPTORS: Mental health services. Human resources. Education. Mental health. 
 

 

RESUMEN 

El  presente estudio tuvo como objetivo identificar aspectos relacionados a la formación 

profesional y la actuación en salud mental bajo la óptica de profesionales de hospitales 

psiquiátricos. Estudio descriptivo, exploratorio de abordaje cualitativo, desarrollado junto a 

60 profesionales de nivel superior en dos macros hospitales psiquiátricos del Rio Grande do 

Norte. Se colectaran los datos de junio a octubre de 2014, por medio de un cuestionario, los 

cuales fueron transcriptos y analizados a través del software ALCESTE y análisis de 

contenido de Bardin. Los resultados fueron estructurados en dos ejes temáticos y sus 

respectivos temas: Eje temático I actuación profesional en salud mental y los temas, trabajo 

en equipo; atendimiento profesional; hospital psiquiátrico x atención psicosocial; y, Eje 

temático II ―Formación en salud mental‖, y temas, limites en la formación académica; y, 

educación permanente. Se evidenció la confluencia de asimetrías y divergencias en la 

actuación de los equipos en el hospital psiquiátrico. El escenario encontrado refuerza, en 

parte, el descompaso político e ideológico actual del proceso de Reforma Psiquiátrica 

Brasileño.  

 

DESCRIPTORES: Servicios de salud mental. Recursos humanos. Educación. Salud mental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Anteriormente, o modelo psiquiátrico centrava-se na expansão dos leitos hospitais 

psiquiátricos e na criação de asilos, sob os moldes de uma assistência precária e excludente, 

considerando-se o elevado número de pacientes internados e abandonados pelas famílias, alvo 

de críticas e denúncias internacionais na época
(1)

. Dessa forma, perpassava a concepção 

histórica e institucionalmente elaborada das práticas em saúde mental nesse modelo asilar e 

manicomial, que refletia no processo de formação de recursos humanos vigentes e na própria 

prática dos profissionais inseridos nesses espaços
(2)

.  

No Brasil, o cenário de mudanças vivido, especialmente com o advento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o Movimento de Reforma Psiquiátrica e a Política Nacional de Saúde 

Mental (PNSM), influenciou diretamente o ensino e o processo de formação de recursos 

humanos na área de saúde mental. Essa realidade aponta para a necessidade de 

implementação de práticas de ensino, pesquisa e extensão por parte das universidades e 

centros de ensino que contemplem a dinâmica da sociedade
(3-5)

. 
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Inicia-se o repensar da prática profissional em saúde mental e da sua inserção nos 

novos serviços de saúde mental.  Investe-se, desse modo, na vivência e na qualificação de 

profissionais para atuação nos mais diversos dispositivos, como serviços de atenção primária 

(unidades de saúde da família), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), residências 

terapêuticas, entre outros, cujo fazer cotidiano coloca a necessidade de um trabalho 

interdisciplinar, de formas plurais de intervir e cuidar do sujeito com transtorno mental
(6)

.  

No modelo de atenção psicossocial vigente, atribui-se importância singular às práticas 

coletivas e à lógica de trabalho interdisciplinar, numa modalidade de atuação que pressupõe a 

horizontalidade de relações, e envolve a família e o usuário no tratamento.  Sendo assim, 

emerge a necessidade de os profissionais reconhecerem o cuidado pautado na reabilitação 

psicossocial e no desenvolvimento de pessoas, atentando-se para práticas pautadas nos 

princípios da PNSM
(7)

.  

Reconhece-se o papel relevante das universidades e dos centros de excelência no 

processo de Reforma Psiquiátrica e na transição do modelo manicomial asilar de tratamento 

ao transtorno, para um modelo de atenção psicossocial, de bases comunitárias, levando-se em 

consideração a relevante contribuição das práticas pedagógicas difundidas entre os cursos de 

graduação na área de saúde
(3-5)

. E, nesse novo modelo, os profissionais, enfermeiros, médicos, 

psicólogos, assistentes sociais, entre outros, constituem-se atores importantes na efetivação de 

melhorias na assistência às pessoas com transtornos mentais e na implementação de políticas 

públicas em saúde mental.  

Mesmo considerando-se os cenários de expansão dos serviços públicos especializados 

em saúde mental entre as regiões brasileiras, constata-se a quantidade reduzida de cursos de 

capacitação e aperfeiçoamento, considerando-se a carência de profissionais qualificados na 

área
(4-5)

. Entre os cursos de graduação na área de saúde, como enfermagem, medicina, por 

exemplo, as disciplinas e a carga horária teórico-prática destinada são reduzidas diante de 

toda a complexidade que a envolve, além de limitações impostas pelo processo de formação 

que transita entre o modelo biológico-tecnicista e a formação humanista
(8)

. 

Somam-se ainda os desafios ligados à atuação profissional em saúde mental nos 

diversos espaços que compreendem a atenção à saúde mental, como estrutura deficitária dos 

serviços, escassez de pessoal qualificado, ausência do trabalho em equipe e interdisciplinar, 

resquícios do modelo manicomial na prática cotidiana do profissional, e a falta de articulação 

entre os serviços substitutivos e o hospital psiquiátrico
(9)

.  

 Partindo-se da premissa de que a formação e qualificação dos profissionais 

influenciam em suas práticas e atendimento em saúde mental, o estudo objetiva identificar 
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aspectos ligados à formação profissional e à atuação em saúde mental sob a ótica da equipe 

profissional de hospitais psiquiátricos.  

 

 

MÉTODOS 

Estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa, desenvolvido junto a 60 

profissionais de nível superior (enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, médicos, 

terapeutas ocupacional e educadores físicos), no período de junho a outubro de 2014. Os 

locais de pesquisa foram dois hospitais psiquiátricos públicos de grande porte do Estado do 

Rio Grande do Norte (RN), um localizado na capital que dispõe de 130 leitos; e, o outro 

localizado no interior, dispõe de 200 leitos. 

Utilizou-se um questionário autoaplicável contendo perguntas fechadas sobre aspectos 

sociodemográficos dos participantes e seis perguntas sobre a formação em saúde e práticas 

profissionais no serviço. Adotou-se como critérios de inclusão: ser profissional de nível 

superior com vínculo efetivo e experiência de no mínimo seis meses no serviço, e que 

desenvolvesse atendimento com usuários e seus familiares. 

Após a aplicação e recolhimento dos questionários, os dados foram transcritos e 

constituíram um banco de dados, submetido à análise de conteúdos temática, com auxílio do 

software Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte (Alceste)
 (10)

 

4.8., programa que segmenta o texto, estabelece as semelhanças entre os segmentos e 

hierarquias de classes de palavras. No geral, o Alceste identifica as palavras e suas raízes, 

constituindo um dicionário; segmenta o material discursivo em Unidades de Contexto 

Elementares (UCEs); delimita classes semânticas, e as descreve pela quantificação das formas 

reduzidas e função das UCEs, bem como das ligações estabelecidas entre elas; analisa a 

associação e correlação das variáveis informadas às classes obtidas; e, por fim, ainda analisa 

as ligações estabelecidas entre as palavras típicas em função das classes (dendograma). 

Na etapa de análise, procederam-se às seguintes fases: a) pré-análise – momento de 

organização e leitura do material transcrito (plano de análise); b) exploração do material – 

momento de codificar as citações pertinentes ao objetivo do estudo a partir do Alceste 4.8; e 

c) interpretação e tratamento dos achados obtidos do programa. Assim, as categorias 

temáticas resultantes dessa etapa foram discutidas tendo por base documentos oficiais e a 

literatura específica sobre o tema.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (nº 508.430, CAAE: 25851913.7.0000.5537), em 
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consonância aos preceitos éticos da Resolução 466/2012, e todos os participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

RESULTADOS 

O material obtido por meio do Alceste gerou um corpus constituído por 312 UCIs 

(Unidades de Contexto Iniciais), resultando na seleção 318 UCEs, com aproveitamento de 

49% das UCEs selecionadas, obtendo-se cinco classes diferentes e interligadas entre si. O 

corpus foi composto por 1.178 palavras distintas, sendo descartadas pelo programa as 

palavras com frequência igual ou inferior a 4, e qui-quadrado menor que 3,84.  

Para este estudo, utilizaram-se as classes 2, 3 e 4, as quais foram submetidas à leitura 

exaustiva e interpretativa, com auxílio da análise de conteúdo temática de Bardin
11

. Assim, 

organizaram-se dois grandes eixos temáticos e seus respectivos temas, a saber: Eixo temático 

I ―Atuação profissional em saúde mental‖, e os seus três temas, trabalho em equipe: 

promovendo a interação; atendimento profissional: o paciente como prioridade; hospital 

psiquiátrico X atenção psicossocial. O Eixo temático II ―Formação em saúde mental‖ 

subdividiu-se em dois temas, limites na formação acadêmica; e educação permanente: 

entraves e prioridades (conforme a Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Eixos e temas do estudo 
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No Quadro 1 tem-se os temas do primeiro eixo, com trechos das respostas dos 

profissionais de saúde, sujeitos do estudo, correspondentes à sua atenção em saúde mental no 

espaço institucional. Destacaram-se o atendimento ao paciente como momento prioritário e de 

acolhimento, a necessidade do trabalho em equipe e os desafios da relação entre o hospital e 

os outros serviços que compõem a rede de atenção psicossocial.  

 

Atendimento profissional: o 

paciente como prioridade 

Trabalho em equipe: 

promovendo a interação 

Hospital psiquiátrico x atenção 

psicossocial 

 

Procuro fazer o meu trabalho, 

visando em primeiro lugar o 

paciente [Enfermeiro 9] 

 

 

Procurar desenvolver no 

paciente uma melhor 

socialização, favorecendo sua 

qualidade de vida [Educador 

físico 2] 

 

Atuar juntamente com outros 

profissionais de saúde mental 

para promover a reabilitação 

dos pacientes nos aspectos 

cognitivos, sociais, trazendo, 

assim, uma melhoria na área 

familiar e no retorno a suas 

funções [Terapeuta ocupacional 

3] 

 

Falta estruturação física, 

ambulatorial, suporte de 

material e medicamentos 

também. Não se segue a política 

de saúde mental, estando a 

unidade superlotada. Os 

serviços substitutivos não 

acolhem a demanda como 

deveria, além do estigma que 

está exposto o paciente, a família 

e os profissionais [Psicólogo 8] 

 

Acolher o paciente de forma 

individual ou em grupo, 

respeitando suas limitações, 

buscando seu bem estar 

enquanto usuário do serviço 

[Psicólogo 10] 

Procuramos atuar de forma 

ética e responsável, com atitudes 

humanizadas, buscando 

melhorar a relação entre 

profissionais da equipe e 

respeitando o paciente  

[Psicólogo 8] 

Discutir sobre o projeto 

terapêutico do paciente, abrir 

espaços para autonomia dos 

pacientes, respeito aos direitos e 

singularidades fortalecer 

vínculos dos pacientes com os 

serviços de CAPS, etc. 

[Assistente social 3] 

 

 

Acolhimento com o paciente e 

com a família tentando resolver 

o problema onde eles adoecem 

[Assistente social 8] 

 

Dá apoio emocional ao 

paciente e família, aliviando 

seu tratamento e levando-o 

quando possível a melhor lidar 

com sua doença [Psicólogo 5] 

 

Se houvesse um maior 

engajamento dos funcionários 

para realização do trabalho em 

equipe, bem como o 

entendimento de que essa forma 

de intervenção beneficia o 

paciente, lhe favorecendo em 

todos os aspectos, o serviço de 

atenção ao paciente seria melhor 

[Terapeuta ocupacional 6] 

Temos que conviver com 

diferentes e equivocadas formas 

de se tratar a loucura, com a 

precariedade da rede de serviços 

extra hospitalares e com os 

diferentes graus de compromisso 

profissional [Assistente social 1] 

 

Colaborar com os demais 

profissionais no sentido de 

contribuir com a melhoria da 

qualidade de vida dos usuários 

e de sua recuperação   

[Assistente social 9] 

Acredito que há muito ainda a 

ser feito para considerar 

satisfatório o trabalho unificado, 

uma equipe integrada ainda não 

é possível visualizar [Psicólogo 

10] 

Venho insistindo porque apesar 

das dificuldades e contratempos, 

os pacientes não dependam tanto 

do hospital e se possam 

reintegrar a sociedade e famílias 

[Psicólogo 5] 

 

Quadro 1 – Primeiro eixo temático ―atuação profissional em saúde mental‖ 
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O Quadro 2 expressa as respostas dos profissionais referentes ao Eixo temático II 

ligadas à formação em saúde mental, mencionando-se em um dos temas os principais limites 

no processo de formação acadêmica, como a reduzida carga horária teórico-prática em saúde 

mental, ausência de conteúdos da área no currículo, entre outros. Ressaltaram-se ainda os 

entraves para a educação permanente em saúde mental, embora seja considerada 

indispensável ao profissional.  

 

Limitações na formação acadêmica Educação permanente: entraves e prioridades 

Na formação de serviço social não existe uma 

disciplina específica de saúde mental [Assistente 

social 7] 

 

Falta de especialização e capacitação em saúde 

mental da equipe [Enfermeiro 18] 

 

Não tivemos nenhuma formação nesta aérea na 

faculdade [Psicólogo 9] 

 

Não existem muitos cursos ofertados para o 

hospital,. Os cursos de formação são destinados 

aos CAPS, privilegiando os profissionais que 

trabalham nestes serviços [Assistente social 9] 

 

Nossa formação é deficiente a começar pela 

carga horária destinada à saúde mental ser 

insuficiente [Enfermeiro 6] 

 

Precisa melhorar o processo de trabalho, 

atividades desenvolvidas de forma mecânica, 

atribuo à falta de capacitação, participação em 

grupo de estudos [Enfermeiro 11] 

 
A instituição ainda não prepara o profissional 

para a vida, principalmente nesta área de saúde 

mental [Educador físico 1] 

 

Os profissionais da área devem estar sempre 

procurando se capacitar [Psicólogo 7] 

A universidade investe pouco na formação em 

saúde mental [Enfermeiro 8] 

 

Procuro estar atualizada nas politicas de saúde 

mental e terapêuticas [Enfermeiro 1] 

Durante nossa formação não temos práticas em 

saúde mental [Assistente social 2] 

Sempre precisamos melhorar e se aperfeiçoar no 

cuidado [Terapeuta ocupacional 3] 
Quadro 2 – Segundo eixo temático ―a formação em saúde mental‖ 

 

DISCUSSÃO 

O atual cenário brasileiro de mudanças na produção dos serviços de saúde mental no 

contexto da atenção psicossocial, impulsionado pelo processo de Reforma e a PNSM, exige 

dos profissionais uma complexa conjugação de saberes, práticas e intervenções, antes 

centradas no modelo manicomial e repressor, por novas terapêuticas ao lidarem com a loucura 

e o sujeito com transtorno mental. Nesse sentido, circunscrevem-se reflexos e desafios para a 

formação de recursos humanos nessa área
(1-5)

.   

 Os dados obtidos a partir da estruturação do primeiro eixo e seus temas (Quadro 1) 

apontam que a prática profissional no contexto do hospital psiquiátrico prioriza o atendimento 

individual ao paciente e família, na perspectiva do acolhimento e apoio emocional. Denotou-
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se ainda a preocupação com a qualidade de vida e a inserção social dos pacientes atendidos, 

revelando uma postura diferenciada, mesmo considerando-se a especificidade da instituição 

hospitalar. 

A atuação profissional contextualizada à PNSM requer a atenção e a promoção de 

práticas em saúde mental para garantir a desistitucionalização e o resgate da cidadania dos 

pacientes. Este movimento deve ser mediado não só pela capacidade técnica e intelectual de 

agir politicamente frente aos processos de trabalho no ambiente do hospitalar, mas pela 

capacidade de reconhecer uma atenção integral ao portador de transtorno mental e sua 

família
(2)

.  

 No âmbito do atendimento em saúde mental, o trabalho em equipe emergiu como 

elemento fundamental e também desafiador na instituição, sendo capaz de promover a 

interação entre os diversos profissionais que atuam no serviço, reforçando-se as relações 

interpessoais como forma de contribuir para a formação do vínculo profissional-paciente. Um 

dos sujeitos mencionou que a abordagem humanizada no lidar com o paciente deve ser 

pensada
 
como um valor ético e humano, ou seja, compromisso do profissional da equipe no 

serviço (Quadro 1).  

A lógica de organização do trabalho em equipe de saúde mental ainda tenta romper 

com essa concepção de fragmentação da assistência e a rigidez presente nos serviços, que 

ainda hoje perduram, onde, na maioria das vezes, acabam produzindo efeitos adversos no 

tratamento das pessoas com transtornos mentais
(7,11)

. Mesmo diante dessas projeções, 

observa-se a existência de entraves e dificuldades na reorganização dos processos de trabalho 

com vistas à concretização dos preceitos da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Além disso, 

coexistem tensões na definição de papéis e saberes entre os profissionais frente aos novos 

dispositivos de saúde mental
(13)

.    

 Estudo
(14)

 feito sobre o trabalho em equipe num CAPS localizado no Município do Rio 

de Janeiro, com objetivo de investigar as possibilidades e os obstáculos da integração 

interdisciplinar, identificou assimetrias entre as disciplinas e as dificuldades na comunicação 

entre os profissionais atuantes. Como possibilidades da proposta interdisciplinar, destacaram-

se atividades de grupos, microrreuniões e as reuniões de equipe que aconteciam entre os 

profissionais. Defende-se a interdisciplinaridade como estratégica no contexto do trabalho 

entre as equipes, pois compreende o processo de troca de conhecimentos e uma integração 

mais profunda e coordenada entre disciplinas.  

 Assim, entende-se que as ações profissionais em saúde mental sofrem influência direta 

do processo de trabalho em equipe, seja ele multidisciplinar ou interdisciplinar. A inserção e a 



99 

 

posição exercida por cada profissional, seja enfermeiro, médico, assistente social, psicólogo, 

entre outros, dentro de uma equipe de saúde, definem sobremaneira a condução e o 

desempenho de sua prática profissional cotidiana, bem como a fundamentação teórica que o 

embasa e o modelo de intervir em saúde mental
(7,14)

.  

 No tema hospital psiquiátrico X atenção psicossocial, os profissionais mapearam os 

principais entraves para o atendimento tanto no hospital psiquiátrico, quanto entre os outros 

serviços que compõem a rede de saúde mental. Apontaram-se problemas ligados à falta de 

estrutura física do serviço, escassez de materiais e medicamentos, demanda elevada de 

pacientes no serviço. Sobre a rede extra-hospitalar, relataram dificuldades como o reduzido 

número de vagas, o trabalho no projeto terapêutico singular e a própria necessidade de 

fortalecer o vínculo entre os CAPS e pacientes (Quadro 1).  

Compondo a rede de atenção psicossocial e sendo responsáveis por grande parte do 

atendimento realizado nas urgências em saúde mental, os hospitais psiquiátricos foram 

deslocados do foco de atenção no campo das políticas públicas sob a ideia constante de 

extinção progressiva. Mesmo com o processo de expansão quantitativa dos serviços 

substitutivos, especialmente os CAPS, constata-se a existência de problemas estruturais e 

políticos que influenciam diretamente na qualidade atendimento profissional desenvolvido.  

Num estudo
(15)

 avaliativo feito nos CAPS, realizado pelo Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo no ano de 2010, identificaram-se problemas de 

funcionamento e resolubilidade que indicam a necessidade de aprimoramento nas estratégias 

de cuidado, leitos de retaguarda e investimento em pessoal. Apontou-se a necessidade de 

maior responsabilização e investimento governamental na composição e treinamento das 

equipes, e aumento efetivo da cobertura populacional através de maior número de serviços 

comunitários e leitos de acolhimento. 

Outrossim, uma rede de serviços articulada e horizontal permite uma interlocução 

contínua entre seus diversos serviços e dispositivos, propiciando maior capilaridade das ações 

em saúde mental no território e, por conseguinte, o diálogo com outros setores sociais. Busca-

se descontruir as assimetrias organizacionais e hierárquicas das relações instituídas ao longo 

dos anos entre os serviços
(6)

. Desse modo, rompe-se com a ideia tradicional de ―porta de 

entrada‖, permitindo várias possibilidades de fluxo na rede pelo usuário, além disso, 

fortalecendo o intercâmbio de saberes entre os profissionais da rede de atenção entre níveis de 

complexidade do sistema de saúde
(6)

. 

Mediante a necessidade crescente de qualificar a assistência, empreende-se um 

repensar sobre o processo de formação profissional para o desenvolvimento de habilidades e 
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competências frente aos desafios e mudanças advindas com a RP e a nova lógica da rede 

atenção psicossocial, o segundo eixo temático (Quadro 2) aponta para o debate em torno da 

formação em saúde mental. No primeiro tema enfocaram-se limites no processo de formação 

acadêmica dos profissionais na área, como carga horária teórico-prática insuficiente e aquém 

das demais disciplinas, e alguns reforçaram a ausência de discussões sobre saúde mental na 

graduação, além de reforçarem a falta de instrumentalização por parte da universidade nessa 

área.  

No contexto educacional brasileiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

impulsionaram mudanças no âmbito da formação, direcionando ações voltadas à 

flexibilização dos currículos dos cursos e à reformulação dos Projetos Pedagógicos, 

preconizando-se um ensino que contribua no desenvolvimento de habilidades e competências 

técnicas, científicas e culturais dos sujeitos para atuarem em sua realidade social
(16)

. 

Entretanto, essa mudança se configura de maneira lenta e assimétrica, particularmente entre 

os cursos na área de saúde, quando se verifica a hegemonia do modelo biológico e 

medicamentoso na saúde mental, com enfoque centrado na doença, e tal fato foi observado 

em outros estudos
(5,8,12)

.  

Na busca pela superação limites evidenciados na formação, o segundo tema aborda a 

educação permanente em saúde mental (Quadro 2) como recurso estratégico para superação 

das dicotomias existentes entre o saber e o fazer profissional, identificadas pelos profissionais, 

vista como necessária pela maioria, embora não se efetive como política presente na 

instituição, quando se destaca a escassez de cursos de aperfeiçoamento e capacitação nessa 

área, particularmente destinados ao hospital psiquiátrico.   

A PNSM deve ser um dos eixos norteadores do processo de formação em saúde 

mental, fortalecendo entre os cursos de graduação o ideal do trabalho inter e multidisciplinar, 

com os profissionais transcendendo a condição de sujeito passivo, para papel de protagonista 

no processo formação, com capacidade para atuar entre os variados dispositivos de atenção, 

desde os CAPS, atenção primária até a assistência hospitalar
(17)

.  

Ademais, entende-se a necessidade de maiores esforços no incentivo à capacitação e 

aperfeiçoamento em saúde mental voltado aos profissionais como requisito no processo de 

fortalecimento das políticas de saúde mental e de novas práticas e intervenções, consolidando-

se, sobretudo, políticas inovadoras de educação permanente entre os serviços.   

 

 



101 

 

CONCLUSÃO 

  Apesar de mudanças identificadas no contexto das práticas nos serviços de atenção à 

saúde mental, com a implementação de novas políticas públicas para a área, os achados do 

presente estudo sugerem a confluência de assimetrias e divergências na atuação das equipes 

no hospital psiquiátrico. Os cenários evidenciados reforçam, em parte, o descompasso político 

e ideológico atual do processo da Reforma Psiquiátrica brasileira, que nega e dispensa o papel 

da assistência realizada no ambiente hospitalar, embora não tenha avançado o suficiente com 

a criação de novos serviços que justifiquem a extinção total dessa instituição.       

  Contudo, o processo de formação em saúde mental, seja na formação acadêmica ou 

mesmo nas estratégias de capacitação e aperfeiçoamento nos serviços, implementadas sob a 

forma de educação permanente, é apontado como mola motriz para superação de desafios 

elencados, como o trabalho em equipe, bem como sua melhor atuação e articulação no cenário 

psicossocial.   

  Entre as limitações do estudo, está a não abrangência e/ou ampliação do número de 

profissionais de nível superior das áreas que compõem a saúde mental. Entende-se a 

necessidade de novos estudos envolvendo outros atores imbricados nesse movimento.  
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6 CONCLUSÃO  

 

 O perfil dos profissionais participantes do estudo era predominante feminino, 

composto por enfermeiras, com idade média de 50 anos, ampla experiência profissional, tanto 

na instituição de trabalho como em saúde mental, entretanto, declararam não terem feito 

cursos de pós-graduação na área.  

 No que se refere às práticas desenvolvidas no hospital psiquiátrico, encontraram-se 

associações, no âmbito do atendimento individual, entre o projeto terapêutico e os cuidados 

de observação e anotação realizados pelos profissionais; no atendimento familiar, com a 

consulta em situação de crise; e, no atendimento em grupo, com a atividade recreativa. 

Identificou-se ainda associação entre quem segue a política de saúde mental e o atendimento 

individual, realizando sozinho e com outro profissional.  

Quanto à implementação da política de saúde mental, destacaram-se um cenário crítico 

e desafiador, marcado por problemas ligados às dificuldades na gestão dos serviços, as 

reinternações frequentes, reduzido quantitativo de serviços e equipamentos disponíveis, a alta 

demanda de usuários, desarticulação da rede de atenção psicossocial, e escassez de recursos 

humanos qualificados atuando nos hospitais psiquiátricos. Esses entraves contribuem 

diretamente para a atual conjuntura política de desvalorização e isolamento dos hospitais no 

modelo psicossocial adotado.  

No que se refere à atuação profissional e ao processo de formação em saúde mental, 

identificaram-se assimetrias e divergências na atuação das equipes no hospital psiquiátrico, 

que, em parte, reforçam, os limites e desafios vividos para implementação do modelo de 

atenção psicossocial no país. Apontou-se a necessidade da adoção de políticas e estratégias 

que concentrem maiores investimentos por parte da instituição com vistas ao fortalecimento 

do trabalho em equipe e ao incentivo à educação permanente.  

Conclui-se que, embora a atenção psicossocial e a saúde mental no país tenham 

vivido, nos últimos, o processo de mudanças positivas em seu arcabouço jurídico e legal, 

somadas à expansão da rede extra-hospitalar entre os municípios, ainda se observam 

dissonâncias e impasses ideológicos no processo de condução das políticas públicas nesse 

campo. Negar a existência e/ou papel do hospital psiquiátrico e dos profissionais de saúde que 

nele atuam, ou simplesmente manter o discurso sobre sua extinção, sem efetivamente instituir 

medidas estratégias que justifiquem tal ação, significa retroceder no requisito básico de 

garantia ao atendimento em saúde mental, diretriz fundamental do movimento de Reforma 

Psiquiátrica defendida em todo o mundo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

 

O percurso histórico das políticas públicas no campo da saúde mental e atenção 

psicossocial, nos mais de trinta anos do alvissareiro Movimento de Reforma Psiquiátrico 

Brasileiro, entre embates e lutas, trouxe aos cenários de práticas assistenciais mudanças que 

apontam para a constituição de novos saberes e estratégias subjetivas na compreensão do 

tratamento ao transtorno mental. O hospital psiquiátrico, durante muito tempo tido como 

grande centro da assistência psiquiátrica, marcada pela terapêutica medicamentosa e as 

excessivas internações, foi cedendo espaço a uma rede de serviços extra-hospitalares de 

crescente complexidade. 

  Atualmente, as produções científicas e debates entre as universidades se voltam para a 

rede extra-hospitalar, particularmente a figura do CAPS como grande serviço articulador do 

modelo psicossocial, onde o hospital passou a ser visto numa perspectiva coadjuvante e sem 

relevância, projetada na ideia de sua extinção total. E, assim, de maneira ousada e 

desafiadora, os pesquisadores deste estudo intentaram conhecer melhor a realidade atual 

desses hospitais, frente às transformações assistenciais e de práticas de cuidado, mediante as 

experiências de profissionais de nível superior que atuavam diretamente nesse espaço.  

  O estudo retratou a realidade do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente em 

seus dois hospitais públicos psiquiátricos, Hospital João Machado, localizado na capital, 

Natal, pertencente à Secretaria de Saúde Pública do Estado, e o Hospital São Camilo de 

Lellis, vinculado à gestão municipal de Mossoró, região oeste. Destaca-se que uma distância 

de 281,5 km (média de 4 horas de percurso) separa os dois municípios.  

  O período que sucedeu a coleta de dados, entre os meses de junho a outubro de 2014, 

foi marcado por eventos como a Copa do Mundo, greve de transportes públicos no Município 

de Natal/RN, processo eleitoral suplementar em Mossoró e para presidência do país, pouca 

adesão pelo grupo de profissionais (destaque para o reduzido número de médicos 

participantes) e mudança de endereço do pesquisador, que, por aprovação em concurso 

público, passou a residir no Estado do Rio de Janeiro. Entende-se que tais eventos 

influenciaram no tempo decorrido para a coleta e consequentemente na operacionalização do 

estudo.  

  Constatou-se entre os hospitais uma realidade preocupante, marcada sobremaneira 

pelo abandono do poder público e da gestão desses serviços, no que se refere às condições 

físicas das instalações e à falta de manutenção quanto aos seus insumos assistenciais básicos, 

como a falta de medicamentos, entre outros, especialmente no serviço pertencente à rede 
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estadual, caracterizando-se numa verdadeira situação de caos na saúde pública, com 

sucessivas greves de repercussão na mídia nacional.  

  Os resultados, no geral, retratam um quadro de impasses e desafios para 

operacionalização da atenção à saúde mental entre os municípios, como mencionado pelos 

participantes do estudo, que incluem, entre outros: o elevado número de internações e 

reinternações entre usuários da rede hospitalar, escassez de recursos humanos qualificados, 

pouca renovação de profissionais entre os profissionais que atuam na rede hospitalar, rede de 

urgência/emergência psiquiátrica incipiente (dispõe-se de um único CAPS III, localizado na 

capital), quantitativo reduzido de serviços substitutivos entre os municípios, desarticulação 

entre os serviços de atenção psicossocial e a rede básica, falta de incentivos e investimentos 

financeiros para qualificação profissional na área, além de entraves na gestão política nessa 

área.   

 Nesse sentido, espera-se que a ampla divulgação dos achados suscite novos debates e 

reflexões no campo teórico, político e assistencial da saúde mental e atenção psicossocial não 

apenas no contexto local, como nacional, com vistas a assegurar melhorarias efetivas no 

cuidado humanizado ao portador de transtorno e família, pautado na integralidade e equidade. 

Vislumbra-se também a divulgação dos principais achados através da publicação dos artigos 

científicos em periódicos indexados nacionais e internacionais, apresentados na discussão, 

além do compromisso na apresentação do relatório final junto aos serviços pesquisados e aos 

órgãos gestores.  Soma-se a realização de novos estudos no campo da avaliação das práticas e 

perfis profissionais em saúde mental.   

  Partilhando-se de tal entendimento, sugere-se o desenvolvimento de ações e medidas 

estratégicas para a área, como:  

 Melhorar, ampliar e qualificar a rede de atenção à crise mental e urgência/emergência 

psiquiátrica; 

 Realizar cursos de aperfeiçoamento com temas pertinentes para a prática profissional 

hospitalar; 

 Expandir as atividades terapêuticas voltadas para a família e grupos no hospital;  

 Efetivar a articulação entre as rede especializadas, seja hospitalar ou extra-hospitalar, 

além da própria rede básica, com vistas a garantir a referência e contrarreferência dos 

usuários. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Sr. (a) 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada ―Perfis e práticas dos profissionais de 

saúde mental nos hospitais psiquiátricos do Rio Grande do Norte”, desenvolvida pela doutorando João 

Mário Pessoa Júnior, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, coordenador da Linha de 

Pesquisa ―Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva‖, Professor 

Associado do Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo, represália ou penalidade. 

O estudo tem por objetivo geral: Analisar o processo de reforma psiquiátrica e a política de saúde 

mental no Estado do Rio Grande do Norte a partir da adequabilidade dos perfis e práticas dos profissionais de 

saúde mental nos hospitais psiquiátricos. Como objetivos específicos, tem-se: Caracterizar o cenário dos serviços 

públicos de saúde mental no RN; Registrar o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes profissionais de 

saúde mental nos hospitais psiquiátricos do RN. Verificar a adequabilidade dos perfis e práticas dos profissionais 

de saúde mental nos hospitais psiquiátricos do RN. Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a uma 

entrevista a partir de um roteiro de entrevista previamente elaborado de acordo com a categoria profissional, 

sendo a mesma preenchida manualmente pelo entrevistado. 

 A presente pesquisa oferece risco ou desconforto mínimo ao participante, pois não envolve 

experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. Não haverá ressarcimento por 

sua participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e voluntária mediante os esclarecimentos sobre 

objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. No entanto, na ocorrência, em 

qualquer momento, de algum dano causado pela pesquisa ao mesmo, seja ele de origem física ou moral, o 

participante terá direito a indenização, desde que se comprove legalmente esta necessidade, segundo as leis 

brasileiras. Os benefícios ao participante serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da política de 

saúde mental no RN.  

  Ressalta-se que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa ou de 

sua ética, poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes responsáveis: 

Pesquisador responsável: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. End.: Av. Ayrton Senna, 16, Residencial 

Santa Clara, Apto. 22. Capim Macio, Natal (RN), Brasil. CEP: 59.080-100. Fone: 9141-4448. E-mail: 

farnoldo@gmail.com.  

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-

970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home-page: www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada ―Qualidade de vida, autoestima e 

uso de álcool, tabaco e outras substâncias por pessoas com transtornos mentais e comportamentais: 

avaliação e perspectivas nos processos de cuidados de enfermagem‖.  

 

 

________________________________            ________________________________ 

         Pesquisador (Assinatura)                            Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

 

Natal/RN, ______ de________________ de ________. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Impressão Digital 

mailto:farnoldo@gmail.com
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE B – Carta de Anuência da Secretaria Estadual de Saúde Pública RN 
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APÊNDICE C – Carta de Anuência do Secretário Municipal de Saúde de Mossoró/RN 
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APÊNDICE D – Ofício de apresentação para coleta de dados no HJM 

 

 

 

 

 

 

À Direção do Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado 

 Informamos a este serviço que nos próximos dias estará sendo realizada a pesquisa intitulada 

―Papeis e funções dos profissionais dos hospitais psiquiátricos e políticas de saúde mental no 

Estado do Rio Grande do Norte‖, desenvolvida pelo doutorando João Mário Pessoa Júnior, sob 

orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, coordenador da Linha de Pesquisa 

―Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva‖, Professor 

Adjunto do Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. 

 O estudo tem por objetivo geral: Diagnosticar a política de saúde mental do Estado do RN a 

partir dos papeis e funções dos profissionais de saúde que compõem tais equipes. Como objetivos 

específicos tem-se: Caracterizar o cenário dos serviços públicos hospitalares de saúde mental no 

estado do Rio Grande do Norte; Retratar as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde mental 

nestes serviços; Identificar os papeis e funções das diferentes categorias profissionais nas equipes de 

saúde mental.  

 Informamos ainda que a mesma encontra-se autorizada para sua realização pelo diretor do 

serviço e pelo Coordenador Estadual de Saúde Mental do Estado.  

 A coleta dos dados será realizada pelo próprio doutorando, por meio de questionários que 

serão distribuídos aos profissionais de nível superior e técnico que assistem aos pacientes do hospital. 

Para conhecer as atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde mental em Natal, serão 

entrevistados todos os profissionais (assistentes sociais, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 

médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais de nível superior e médio) que 

atuam no referido serviço. 

 Como toda e qualquer pesquisa que envolve seres humanos, este estudo foi submetido e 

aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN sob o parecer nº 508.430, CAAE nº 

25851913.7.0000.5537. 

A presente pesquisa oferece risco ou desconforto mínimos ao participante, pois não envolve 

experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. A participação na 

mesma é espontânea e voluntária mediante os esclarecimentos sobre objetivos, procedimentos 

metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. Os benefícios ao participante serão da ordem de 

promoção do conhecimento acerca da política de saúde mental do Estado do RN.  

  Atenciosamente, 

 

 

 

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

Responsável pela pesquisa 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.   
 

pgenf@pgenf.ufrn.br 

 



116 

 

APÊNDICE D – Ofício de apresentação para coleta de dados no HMSCL 

 

 

 

 

 

 

À Direção do Hospital Municipal São Camilo de Lellys 

 Informamos a este serviço que nos próximos dias estará sendo realizada a pesquisa intitulada 

―Papeis e funções dos profissionais dos hospitais psiquiátricos e políticas de saúde mental no 

Estado do Rio Grande do Norte‖, desenvolvida pelo doutorando João Mário Pessoa Júnior, sob 

orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, coordenador da Linha de Pesquisa 

―Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva‖, Professor 

Adjunto do Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. 

 O estudo tem por objetivo geral: Diagnosticar a política de saúde mental do Estado do RN a 

partir dos papeis e funções dos profissionais de saúde que compõem os hospitais psiquiátricos. Como 

objetivos específicos tem-se: Caracterizar o cenário dos serviços públicos hospitalares de saúde mental 

no estado do Rio Grande do Norte; Retratar as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde mental 

nestes serviços; Identificar os papeis e funções das diferentes categorias profissionais nas equipes de 

saúde mental.  

 Informamos ainda que a mesma encontra-se autorizada para sua realização pelo diretor do 

serviço e pelo Coordenador Estadual de Saúde Mental do Estado.  

 A coleta dos dados será realizada pelo próprio doutorando, por meio de questionários que 

serão distribuídos aos profissionais de nível superior e técnico que assistem aos pacientes do hospital. 

Para conhecer as atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde mental em Natal, serão 

entrevistados todos os profissionais (assistentes sociais, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 

médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais de nível superior e médio) que 

atuam no referido serviço. 

 Como toda e qualquer pesquisa que envolve seres humanos, este estudo foi submetido e 

aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN sob o parecer nº 508.430, CAAE nº 

25851913.7.0000.5537. 

A presente pesquisa oferece risco ou desconforto mínimos ao participante, pois não envolve 

experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. A participação na 

mesma é espontânea e voluntária mediante os esclarecimentos sobre objetivos, procedimentos 

metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. Os benefícios ao participante serão da ordem de 

promoção do conhecimento acerca da política de saúde mental do Estado do RN.  

  Atenciosamente, 

 

 

 

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

Responsável pela pesquisa 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.   
 

pgenf@pgenf.ufrn.br 

 



117 

 

ANEXOS 

ANEXO A – Questionário aplicado aos profissionais de saúde mental 
 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                             

QUESTIONÁRIO DE PREENCHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MENTAL – Q-PFSM 

 

PARTE I – PESQUISADOR 

(Esta parte deve ser preenchida apenas pelo pesquisador) 

1 Código da instituição (letras)  Número de identificação da instituição (sequencial)  

2 Código do sujeito (iniciais)  Número de identificação do sujeito  

 

PARTE II – PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

3 Idade em anos completos = 

4 Sexo? 1 = feminino 2 = masculino 

5 Qual sua formação acadêmica? 

1 = Medico 

2 = Enfermeiro 

3 = Psicólogo 

4 = Fisioterapeuta 

5 = Terapeuta Ocupacional 

6 = Assistente Social 

7 = Técnico de Enfermagem 

8 = Outro:  

a – Fonoaudiólogo 

b – Farmacêutico 

c – Educador físico 

d – Arteterapeuta 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO AO PROFISSIONAL PARTICIPANTE DA PESQUISA: 
Favor preencher todas as informações de acordo com as orientações a seguir: 

 
-O questionário apresenta questões de marcar e questões abertas, onde o participante deverá escrever 
a resposta por extenso, de acordo com o que é solicitado.  
-As respostas dadas por você, nas questões de marcar, devem ser circuladas conforme exemplo. 
Ex.:  

 
-Caso você erre no momento de circular a resposta ou mude de opinião, faça dois traços por cima da 
opção errada e marque a correta com um novo círculo, como no exemplo que se segue: 

 
-Esse estudo visa caracterizar os serviços de saúde mental da rede de saúde mental do RN. Por favor, 
responda a TODAS as questões, assinalando, com sinceridade, sua opção. Não deixe nenhuma 
questão sem resposta. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. 
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e – Musicoterapeuta 

f –  Artes cênicas 

g – Nutricionista 

h – Psicopedadogo 

i – Ciências sociais 

j– Especificar _____________________ 

6 Ano de conclusão da sua graduação/curso = _____________ 

7 Desde quando (ano) você trabalha na saúde mental ?   _________ 

8 Em que ano você começou a trabalhar neste serviço?   _________ 

9 Qual é a sua carga horária semanal de trabalho, neste serviço?  _________ 

10 
Qual é o seu salário neste serviço, em reais : 
(1) = 0-999;   (2) = 1000-1999;   (3) = 2000-2999;   (4) = 3000-3999 ;   (5) = 4000 ou mais 

11 Tem outro emprego ou trabalho? 1= Sim 2= Não 

12 Qual é a área do outro emprego? 1= saúde mental 2= outro 3= Não se aplica 

13 

Com relação a outros cursos, pós-

graduações, programas educacionais e 

treinamentos, qual(is) destes você já 

teve ou está tendo a oportunidade de 

realizar ? 

 
(OBS.: Você pode marcar mais de um 

item, caso tenha realizado mais de um dos 

cursos listados). 

1 = Especialização em Saúde Mental 

2 = Especialização em Saúde Mental, no módulo de 

Ensino à Distância. 

3 = Especialização em outra(s) área(s) além da saúde 

mental. 

Especificar:_____________________________ 

4 = Especializações ou cursos com mais de 360h. 

Especificar a área:__________________________ 

5 = Mestrado Acadêmico 

6 = Mestrado Profissionalizante 

7 = Doutorado 

8 = Atualizações 

9 = Treinamento ou cursos de curta duração 

10 = Outros. Especificar: _____________________ 

11 = Não se aplica 

14 

Qual(is) deles foi(ram) realizado(s) nos 

últimos dois anos, ou ainda está(ão) em 

andamento? 

 

(OBS.: Você pode marcar mais de um 

item, caso tenha realizado mais de um dos 

cursos listados). 

1 = Especialização em Saúde Mental 

2 = Especialização em Saúde Mental, no módulo de 

Ensino à Distância. 

3 = Especialização em outra(s) área(s) além da saúde 

mental. Especificar: ____________________ 

4 = Especializações ou cursos com mais de 360h. 

Especificar a área: _________________________ 

5 = Mestrado Acadêmico 

6 = Mestrado Profissionalizante 

7 = Doutorado 

8 = Atualizações 

9 = Treinamento ou cursos de curta duração 

10 = Outros. Especificar: _____________________ 

11 = Não se aplica 

Você exerce (ou exerceu) cargo de gerente em alguma unidade de saúde mental? 

15 
1= Sim 

Onde:________________________________________________ 

2= Não 

 

Você exerce (ou exerceu) atividades de gerenciamento da equipe de enfermagem? 

16 1= Sim 2= Não 

Você faz supervisão de equipe ? 

17 1= Sim 2= Não 

Quem faz parte da  equipe que você faz supervisiona? 

18 
1= 

Enfermagem 

2= 

Terapia 

ocupacional 

3= 

S. Social 

4=  

Psicologia 

5=Outros. 

Especifique: 

______________ 

6= 

Não se 

Aplica 
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II – TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL 

1ª PARTE - ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Como você realiza atendimento individual neste serviço? 

19 
1= Sozinho 2= Com outro profissional 

3= Sozinho e com outro 

profissional 
4=Não atendo 

*Caso você não realize este tipo de atendimento no serviço passe para a questão 68. 

**Caso você realize atendimento em conjunto com outro profissional, siga para a próxima questão. 

***Caso realize este atendimento sozinho pule para a questão 27. 

Qual profissional atende em conjunto com você no atendimento individual? 

20 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

21 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

22 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

23 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

24 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

25 Auxiliar ou técnico de nível médio 1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

26 Outros. Especifique:_____________ 1=Sim 2= Não 3= Não se aplica 

Para o atendimento individual realizado, você segue um Projeto Terapêutico Individual (PTI) do 

paciente? 

27 1= Totalmente 2= Pouco 3= Inexistente 4 = Não sigo 

28 Você realiza algum tipo de prescrição? 1= Sim 2= Não 

29 
Que tipo de prescrição você faz? 

1=Especifique:_______________ 

 
2= Não se 

aplica 

30 

Seja por necessidade ou falta de 

profissional momentânea ou 

permanentemente no serviço, você realiza, 

algum procedimento ou prescrição que não 

seja de sua competência? 

1=Sim. 

Especifique:__________________

____________________________

____________________________

____________________________

_______________________ 

 

2= Não 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento individual?  

31 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 

32 Cuidados físicos /higiene 1= Sim 2= Não 

33 Conforto  1= Sim 2= Não 

34 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 

35 Sono  1= Sim 2= Não 

36 Recreação  1= Sim 2= Não 

37 Observação  1= Sim 2= Não 

38 Anotação  1= Sim 2= Não 

39 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 

40 Consulta de rotina/manutenção 1= Sim 2= Não 

41 Visita domiciliar 1= Sim 2= Não 

42 Consulta em situação de crise 1= Sim 2= Não 

43 Oficinas / atividades de vida diária 1= Sim 2= Não 

44 Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= Sim 2= Não 

45 Dispensa de medicamento 1= Sim 2= Não 

46 Serviço de nutrição 1= Sim 2= Não 

47 Outro: __________________________________ 1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento individual? 

48 Cognitiva  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

49 Psicanalítica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

50 Sistêmica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

51 Pichon  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

52 Práticas 1= Sim 2= Não 3=Não se aplica 
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Integrativas 

Complementares 

(PIC) 

Especifique: 

a- Terapia Comunitária Integrativa 

b- Rodas de conversa 

c- Musicoterapia 

d- Oficinas terapêuticas 

e- Yoga 

f- Outros. 

Especificar:_____________________ 

53 Outra 

1=Sim. 

Especifique_______________________

______________________ 

2= Não 3= Não se aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os pacientes? 

54 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

55 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

56 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

57 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

58 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

59 Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas? 

60 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

61 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

62 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

63 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

64 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

65 Não faço 1= Sim 2= Não 

Você faz preparo do paciente internado para a alta? 

(OBS.: Para unidades de agudos e de emergência) 

66 
1= Após alta 

médica 

2= Durante toda a permanência dele na 

instituição 
3= Não faço 

Você promove ações visando autonomia para o paciente?  

(OBS.: Para unidades de ambulatório, CAPS e residências) 

67 
1= Após alta 

médica 

2= Durante toda a permanência dele na 

instituição 
3= Não faço 

2ª PARTE - ATENDIMENTO FAMILIAR 

Como você atende famílias? 

68 1= Sozinho 
2= Com outro 

profissional 

3= Sozinho e com outro 

profissional 
4=Não atendo 

*Caso você não realize este tipo de atendimento no serviço passe para a questão 116. 

**Caso você realize atendimento em conjunto com outro profissional, siga para a próxima questão. 

***Caso realize este atendimento sozinho pule para a questão 76. 

Qual profissional que o auxilia no atendimento familiar? 

69 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

70 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

71 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

72 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

73 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

74 Auxiliar ou técnico de nível médio 1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

75 Outros. Especifique:_________________ 1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

A quem você direciona o atendimento às famílias ? 

76 Grupos de familiares 1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

77 Uma família  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

78 Um familiar  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento familiar?  

79 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 

80 Cuidados físicos/higiene 1= Sim 2= Não 
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81 Conforto  1= Sim 2= Não 

82 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 

83 Sono  1= Sim 2= Não 

84 Recreação  1= Sim 2= Não 

85 Observação  1= Sim 2= Não 

86 Anotação  1= Sim 2= Não 

87 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 

88 Consulta de rotina/manutenção 1= Sim 2= Não 

89 Visita domiciliar 1= Sim 2= Não 

90 Consulta em situação de crise 1= Sim 2= Não 

91 Oficinas / atividades de vida diária 1= Sim 2= Não 

92 Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= Sim 2= Não 

93 Dispensa de medicamento 1= Sim 2= Não 

94 Serviço de nutrição 1= Sim 2= Não 

95 Outro__________________________________________________ 1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento familiar? 

96 Cognitiva  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

97 Psicanalítica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

98 Sistêmica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

99 Pichon  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

100 

Práticas 

Integrativas 

Complementares 

(PIC) 

1= Sim 

Especifique: 

a- Terapia Comunitária Integrativa 

b- Rodas de conversa 

c- Musicoterapia 

d- Oficinas terapêuticas 

e- Yoga 

f- Outros.            

Especificar:____________________

___ 

2= Não 3=Não se aplica 

101 Outra 
1=Sim.  

Especifique_______________________ 
2= Não 3= Não se aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os familiares? 

102 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

103 Após contato com o familiar 1= Sim 2= Não 

104 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

105 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

106 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

107 Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas aos familiares? 

108 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

109 Após contato com o familiar 1= Sim 2= Não 

110 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

111 Somente  no livro de anotações    gerais 1= Sim 2= Não 

112 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

113 Não faço 1= Sim 2= Não 

Você faz preparo do familiar quando o paciente vai para a alta? 

(OBS.: Para unidades de agudos e de emergência) 

114 
1= Após alta 

médica 

2= Durante toda a permanência dele na 

instituição 
3= Não faço 

Você promove ações visando autonomia do familiar junto ao paciente? 

OBS.: Para unidades de ambulatório, CAPS, residências) 

115 
1= Após alta 

médica 

2= Durante toda a permanência dele na 

instituição 

 

3= Não faço 
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3ª PARTE - ATENDIMENTO EM GRUPO 

Como você realiza o atendimento a grupo? 

116 1= Sozinho 
2= Com outro 

profissional 

3= Sozinho e com outro 

profissional 

4=Não 

atendo 

*Caso você não realize este tipo de atendimento no serviço passe para a questão 159. 

**Caso você realize atendimento em conjunto com outro profissional, siga para a próxima questão. 

***Caso realize este atendimento sozinho pule para a questão 124. 

Qual profissional que o auxilia no atendimento a grupo? 

117 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

118 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

119 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

120 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

121 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

122 Auxiliar ou técnico de nível médio 1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

123 Outros  1= Sim 

Especifique_____________________ 
2= Não 3= Não se aplica 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento a grupos?  

124 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 

125 Cuidados físicos /higiene 1= Sim 2= Não 

126 Conforto  1= Sim 2= Não 

127 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 

128 Sono  1= Sim 2= Não 

129 Recreação  1= Sim 2= Não 

130 Observação  1= Sim 2= Não 

131 Anotação  1= Sim 2= Não 

132 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 

133 Consulta de rotina/manutenção 1= Sim 2= Não 

134 Visita domiciliar 1= Sim 2= Não 

135 Consulta em situação de crise 1= Sim 2= Não 

136 Oficinas / atividades de vida diária 1= Sim 2= Não 

137 Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= Sim 2= Não 

138 Dispensa de medicamento 1= Sim 2= Não 

139 Serviço de nutrição 1= Sim 2= Não 

140 Outro: ____________________________________________ 1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento a grupos? 

141 Cognitiva  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

142 Psicanalítica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

143 Sistêmica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

144 Pichon  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

145 

Práticas 

Integrativas 

Complementares 

(PIC) 

1= Sim 

Especifique: 

a- Terapia Comunitária Integrativa 

b- Rodas de conversa 

c- Musicoterapia 

d- Oficinas terapêuticas 

e- Yoga 

f- Outros. 

Especificar:_____________________ 

2= Não 3=Não se aplica 

146 Outra 
1=Sim. 

Especifique_______________________ 
2= Não 3= Não se aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os grupos? 

147 Durante  a interação 1= Sim 2= Não 

148 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

149 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 
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150 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

151 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

152 Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas junto aos grupos? 

153 Durante  a interação 1= Sim 2= Não 

154 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

155 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

156 Somente  no livro de anotações    gerais 1= Sim 2= Não 

157 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

158 Não faço 1= Sim 2= Não 

III – CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  

Quais são as principais dificuldades encontradas no seu serviço de saúde mental? 

159 Financeiras 1= sim 2= não 

160 Recursos humanos 1= sim 2= não 

161 Pessoais (medo, insegurança, receio...) 1= sim 2= não 

162 Jornada de trabalho 1= sim 2= não 

163 Políticas  1= sim 2= não 

164 Estrutura física 1= sim 2= não 

165 Materiais e insumos 1= sim 2= não 

166 Outras: ______________________ 1= sim 2= não 

 

IV – POLÍTICAS, PRÁTICAS E FORMAÇÃO NA PSIQUIATRIA 

Você considera que  sua instituição segue a política nacional de saúde mental? 

167 
1= Não segue 2= Segue parcialmente 3= Segue totalmente 4= Não 

sei 

Justifique:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

A estrutura de relações de trabalho da equipe de saúde mental no seu serviço é satisfatória? 

168 
1= 

Totalmente 

2= Moderada 3= Pouco 4= Inexistente 

Descreva sua percepção sobre essa 

estrutura:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Sua atuação no serviço de saúde mental é satisfatória? 

169 1=Sim 2=Parcialmente 3=Não 

Explique:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

A formação profissional de sua categoria é deficiente para exercer o trabalho na saúde mental? 

170 1= sim 2= parcialmente 3= não 

Justifique:_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Para finalizar: Entendendo que papéis são as atribuições específicas de cada profissional e funções 

são as ações sociais do sujeito desenvolvidas junto ao portador de transtorno mental e o seu 

familiar.... 



124 

 

171 

Qual o seu papel na equipe de saúde 

mental?_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

172 

Qual a sua função na equipe de saúde mental? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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