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RESUMO 

 

RAMOS, Déborah Karollyne Ribeiro. Reinternações psiquiátricas no Rio Grande do 

Norte: implicações e impacto das novas estratégias de atenção à saúde mental. Natal, 2011. 

148 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Departamento de Enfermagem. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, 2011. 

 

 

A Reforma Psiquiátrica brasileira pautada sobre o ideário de desinstitucionalização da 

assistência, traduzido na ênfase no tratamento de base comunitária/territorial e na inclusão 

social do sofredor psíquico, promoveu avanços significativos na reestruturação da psiquiatria. 

No cenário do Estado do Rio Grande do Norte (RN), podemos enumerar como avanços da 

Reforma Psiquiátrica brasileira a expansão da rede de atenção à saúde mental e a 

implementação de estratégias que, em conjunto, visam favorecer a atenção psicossocial do 

indivíduo em sofrimento psíquico e reduzir os índices de reinternações psiquiátricas no 

Estado. Diante do panorama atual da saúde mental no Brasil nos empenhamos em responder 

ao seguinte questionamento: qual o impacto da ampliação dos dispositivos substitutivos no 

fenômeno da porta giratória na realidade da atenção à saúde mental do Rio Grande do Norte? 

Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar a ocorrência do fenômeno da porta 

giratória à luz das novas estratégias de atenção à saúde mental no RN. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva, norteada por um arcabouço teórico de 

enfoque crítico-dialético sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira e tendo a história oral 

temática como método de coleta de informações. O cenário da pesquisa foi o Hospital João 

Machado (HJM), referência para o atendimento em psiquiatria no Estado do Rio Grande do 

Norte e os sujeitos da pesquisa foram 20 profissionais da instituição. A coleta das 

informações foi iniciada após a liberação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN através 

do parecer n
o 

216/2011 e CAAE n
o
 0021.0.051.000-11 e realizada mediante a utilização de 

observação direta e de entrevista semi-estruturada. A operacionalização das informações 

suscitou o surgimento de duas categorias e cinco subcategorias de análise. CATEGORIA 1) A 

atualidade da Rede de Atenção à Saúde Mental no RN, com as subcategorias: 1.1 Impacto da 

rede de saúde mental no fenômeno da porta giratória no RN; 1.2 Implicações dos novos 

serviços de saúde mental na assistência aos usuários do HJM; 1.3 Problemáticas que 

permeiam a rede de saúde mental do RN. CATEGORIA 2) Principais causas da porta 

giratória no RN, com as subcategorias: 2.1 Problemática familiar e 2.2 desassistência pós-alta. 

Em síntese, concluímos que a ampliação da rede saúde mental contribuiu para a redução das 

reinternações psiquiátricas no RN. No entanto, vimos que os dispositivos territoriais de saúde 

mental não são os únicos responsáveis pela perpetuação do fenômeno da porta giratória. 

Fatores como a problemática familiar e a desarticulação de assistência pós-alta influenciam 

nas internações e reinternações psiquiátricas na realidade estadual. Estudar a porta giratória da 

assistência psiquiátrica e as novas estratégias de atenção à saúde mental nos permitiu a 

aproximação com os avanços e desafios trazidos pela Reforma Psiquiátrica brasileira e pela 

desinstitucionalização no âmbito estadual, apontando para a necessidade de novas discussões 

e estratégias de resolubilidade da atenção psicossocial. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde Mental; Psiquiatria; Internação Hospitalar. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

RAMOS, Déborah Karollyne Ribeiro. Psychiatrics re-hospitalizations in Rio Grande do 

Norte: implications and impacto of the news strategies of mental health care. Natal, 

2011. 148 p. Dissertation (Master of Nursing). Department of Nursing. Federal University of 

Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, 2011.  

 

 

The Brazilian Psychiatric Reform based on the desinstitucionalization of the assistance, 

translated to the emphasis on community/territorial treatment and in the social inclusion of the 

mental suffering, promoted advances in the psychiatric restructuring. In the Rio Grande do 

Norte (RN), we can enumerate as advances of the Brazilian Psychiatric Reform the expansion 

of the mental health care chain and the implementation of some strategies that, together, aims 

to further the psychosocial attention of the individual with psych suffering and to reduce the 

indices of psychiatrics readmissions in the state. In the current Brazilian‟s mental health 

situation we were interesting in answered the following question: what the impact of the 

substitutes services‟ extension in the revolving door phenomenon? This search aims to 

analyze the revolving door phenomenon occurrences based on the news strategies of mental 

health care in the Rio Grande do Norte. This is a descriptive-exploratory study with a 

qualitative approach, oriented by the theoretical framework of critical-dialectical approach 

about the Brazilian Psychiatric Reform and using the thematic oral history as method of 

information collects. The search was realized on the Hospital João Machado (HJM), estate 

reference in psychiatric treatment, and the participants was 20 professionals that work on it. 

The collection of information had started after the approval of the UFRN Research Ethics 

Committee with the opinion number 216/2011 and CAAE number 0021.0.051.000-11 and 

was realized using the direct observation and semi-structured interview. The study‟s results 

were categorized in two categories and five subcategories of analysis. CATEGORY 1) 

Current situation of the mental health care chain in the RN, with the subcategories: 1.1 Impact 

of the new services of mental health care in the revolving door phenomenon in the RN; 1.2 

Implications of the new services of mental health care in assisting user to the HJM; 1.3 Issues 

the permeate the mental health care chain in the RN. CATEORY 2) Main causes of the 

revolving door phenomenon in HJM, with the categories: 2.1 Family problems; 2.2 Lack of 

assistance after discharge from psychiatric hospital. In summary, we conclude that the 

extension of the mental health care chain contributed for the reduction of the psychiatrics re-

hospitalization‟s indices in RN. However, we realized that territorial services of mental health 

care are not the only responsible for the revolving door phenomenon. Factors as family 

problems and the disarticulation of the assistance after the discharge from hospital influence 

on the perpetuation of hospitalizations and re-hospitalizations in the local scenario. To study 

the revolving door phenomenon that occur in the psychiatrics‟ assistance considering the 

news strategies of mental health care allowed us to approach the advances and challenges 

brought by the RPb and by the desinstitucionatization in the state, indicating the need for 

further discussions and problem-solving strategies of psychosocial care. 

 

 

Key-words: Nursing; Mental Health; Psychiatry; Hospitalization.  
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1 Introdução 
 

 

“Da vez primeira em que me assassinaram 

Perdi um jeito de sorrir que eu tinha... 

Depois, a cada vez que me mataram, 

Foram levando qualquer coisa minha...”.  

(Mário Quintana) 
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A Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb), impulsionada por críticas ao modelo 

hospitalocêntrico, aos dispositivos terapêuticos e ao aparato médico-psiquiátrico, até então 

hegemônico na abordagem ao transtorno mental, busca desconstruir o tratamento cronificador 

e iatrogênico destinado ao paciente psiquiátrico. Tal processo sofreu a influência de diversos 

movimentos de reestruturação da psiquiatria em âmbito internacional, a exemplo da 

Comunidade Terapêutica na Inglaterra, da Psiquiatria Institucional e a Psiquiatria de Setor na 

França, da Psiquiatria Preventiva nos Estados Unidos e da Psiquiatria Democrática italiana, 

herdando deste último, fortes prerrogativas. Trata-se de um movimento em prol da 

desinstitucionalização da assistência em saúde mental, da ênfase no tratamento extra-

hospitalar e da inclusão social da pessoa com transtorno mental (AMARANTE, 1995).  

Assim, a Reforma Psiquiátrica brasileira será abordada, nesta pesquisa, sob a 

óptica da desinstitucionalização entendida como desconstrução do aparato manicomial. De 

acordo com Amarante (1996), esta concepção de desinstitucionalização critica o saber 

epistemológico que orienta a prática psiquiátrica, promovendo assim, uma ruptura com o 

paradigma hegemônico norteador de práticas e saberes que orientaram durante muito tempo, 

quiçá ainda orientem, as formas de perceber e assistir a pessoa com transtorno mental.  

Para Bonfada (2010), a Reforma Psiquiátrica desenvolvida no Brasil foi um 

movimento que fomentou a elaboração de critérios rigorosos para o funcionamento dos 

hospitais psiquiátricos e para a regulação das internações e, em contrapartida, suscitou a 

criação de serviços substitutivos e outros dispositivos com abordagem terapêutica de cunho 

comunitário e inclusivo. 

Nesse sentido, a desinstitucionalização da assistência em saúde mental, enquanto 

principal objetivo a ser atingido pela RPb, impulsionou a transformação do caráter 

proeminente conferido às internações psiquiátricas. Sendo assim, tal procedimento passa a ser 

utilizado, consoante Castro (2009), no intuito de salvaguardar a integridade de pacientes 

afetados por alguma enfermidade psíquica e que possam colocar em risco sua vida e a de 

terceiros, devendo ser utilizada apenas quando houver impossibilidade do acompanhamento 

comunitário e interrompida assim que a melhora do quadro clínico do indivíduo for 

verificada. 

Dessa forma, para garantir o suporte adequado à pessoa que apresenta transtorno 

mental e que se encontra em processo de desinstitucionalização foi criada uma série de 

serviços substitutivos que devem funcionar de forma articulada e pautada na assistência em 

território. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), os Centros de Convivência e Cultura e o Programa “De volta pra casa”, aliados as leis 
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e portarias ministeriais, representam essa nova rede de atenção à saúde mental, que se propõe 

a transformar parâmetros de uma assistência psiquiátrica anteriormente voltada para a doença 

mental, para conferir aspecto biopsicossocial à abordagem do sofrimento psíquico.  

Outro aspecto significativo dessa nova proposta de atenção em saúde mental é o 

momento de alta hospitalar e o restabelecimento do indivíduo ao convívio familiar e social. A 

este respeito, Matos (2010) salienta que devem ser considerados aspectos como a 

reorganização das intercorrências nos espaços de contratualidade do sofredor psíquico que 

suscitaram a demanda pelo atendimento psiquiátrico, bem como, a aplicação da noção de 

corresponsabilidade junto ao serviço de origem do usuário dos serviços de saúde. Tais 

medidas devem ser tomadas com o objetivo de promover a aplicabilidade da rede, o que, 

segundo esse autor, permite a construção, a sustentação e a manutenção dos lugares do sujeito 

no espaço social e podem minimizar futuras reinternações.  

Eis uma questão relevante e que diz respeito diretamente à articulação entre o 

hospital psiquiátrico e os demais dispositivos terapêuticos. Como assegura a Portaria GM 

251/2002, o hospital deve articular-se com a rede comunitária de saúde mental, estando a 

porta de entrada do sistema de internação situada no serviço territorial de referência para o 

hospital. Além disso, aspectos concernentes à preparação da pessoa para a alta hospitalar e à 

garantia de referência para a continuidade do tratamento em serviço territorial também são 

previstos, de modo a promover a reintegração social e familiar do indivíduo e visando 

prevenir a ocorrência de futuras internações (BRASIL, 2002a). 

No entanto, apesar do redirecionamento das práticas e da abordagem terapêutica 

ao sofrimento psíquico proposto pelo paradigma psicossocial, estudos de Bandeira e Barroso 

(2005), Alverga e Dimenstein (2006) e Consoli, Hirdes e Costa (2009), cujas ideias centrais 

abordam o impacto da RPb no cuidado da pessoa com transtorno mental, apontam para os 

altos índices de internações e reinternações psiquiátricas no cenário nacional. Tal fenômeno 

ficou conhecido como “porta giratória” e caracteriza-se como um grande desafio para a 

conquista da rede de atenção à saúde mental. Na avaliação de Castro, Furegato e Santos 

(2010), as reinternações psiquiátricas se configuram como um alerta epidemiológico da 

necessidade de acompanhamento das mudanças nas práticas assistenciais. 

A “porta giratória” ou revolving door, apresenta-se como um fenômeno 

caracterizado pelas reospitalizações frequentes das pessoas com transtornos mentais, 

obedecendo a um ciclo recidivo de internação/alta/internação (BANDEIRA; BARROSO, 

2005).  Para Gastal et al. (2000), este é um fenômeno de atendimento psiquiátrico secundário 

à expansão do processo de desinstitucionalização. Sobre esse último entendimento, 
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destacamos que, embora o fenômeno da porta giratória persista no âmbito da RPb, trata-se de 

um problema clássico da psiquiatria mundial e brasileira anterior ao processo de RPb e, 

portanto, não se sustenta a prerrogativa de que seja um dilema gerado por esse processo, mas 

sim, um problema que se mantém apesar das mudanças da reorganização das políticas e 

práticas em saúde mental, especialmente, no Brasil. 

Apesar de ser muitas vezes associada ao diagnóstico clínico do transtorno mental 

e ao grau de cronicidade que cada indivíduo apresenta a porta giratória é um fenômeno 

multifacetado e que sofre influência de fatores clínicos, sócio-demográficos, econômicos, 

culturais e políticos (CASTRO; FUREGATO; SANTOS, 2010; PINHEIRO ET AL, 2010; 

BEZERRA; REBOUÇAS; DIMENSTEIN, 2009; PARENTE ET AL, 2007). Além disso, 

segundo Saraceno (2010), aspectos que permeiam o cotidiano das relações usuário do 

serviço/profissional e, em nível mais amplo, aspectos estruturais da organização dos serviços, 

ou seja, o manejo das situações agudas ou crônicas, têm influência sobre o efeito de melhora 

ou piora dos usuários e, consequentemente, contribuem para a internação ou a reinternação 

psiquiátrica.  

O interesse em estudar as reinternações psiquiátricas aflorou durante a realização 

de uma especialização em saúde mental, a partir do primeiro contato com estudos sobre a RPb 

e com os desafios da desinstitucionalização em saúde mental. Posteriormente, o ingresso no 

mestrado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte me proporcionou o aprofundamento nas leituras sobre a temática e a 

aproximação com a realidade da saúde mental no Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Assim, a motivação para esta pesquisa veio, a priori, da percepção de que a “porta 

giratória” é uma realidade presente nos serviços de atenção à saúde mental, tanto em nível 

local quanto nacional, sendo posteriormente respaldada em evidências científicas de estudos 

realizados no RN por Bezerra, Rebouças e Dimenstein (2009) apontando altos índices de 

reinternação psiquiátrica no Estado – 62,02% no período recente compreendido entre janeiro 

de 2007 e julho de 2008.  

Considerando o contexto de reestruturação da assistência psiquiátrica no 

paradigma psicossocial e a atualidade, ainda persistente, do elevado índice de reinternação no 

RN e seguindo uma linha de análise que envolve a RPb e a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Mental (PNSM), a presente pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: 

qual o impacto da ampliação dos dispositivos substitutivos no fenômeno da porta giratória na 

realidade da atenção à saúde mental do RN? 
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Para investigar tal fenômeno, partimos do pressuposto de que a expansão da rede 

CAPS aliada à implementação de outros dispositivos de atenção às pessoas com transtorno 

mental possui implicações na porta giratória. Implicações estas, espelhadas na redução do 

número de reinternações e adequação dos serviços, culminando na melhoria da qualidade da 

assistência em saúde mental no RN.  

Atualmente, dois anos e meio depois da pesquisa de Bezerra, Rebouças e 

Dimenstein (2009) anteriormente referida, o RN vivencia uma expansão de serviços 

substitutivos, evoluindo de uma cobertura de 0,62 e 0,69 CAPS para cada cem mil habitantes, 

nos anos de 2007 e 2008, respectivamente, para uma abrangência de 0,84 CAPS por cem mil 

habitantes até julho de 2011. Em outras palavras, o RN ascendeu de um parâmetro de 

cobertura CAPS considerado “bom” para outro considerado “muito bom”. Isso classifica o 

Estado como o sétimo mais bem colocado no ranking nacional de cobertura por serviços 

substitutivos em saúde mental. Esperamos que tal mudança tenha refletido nos indicadores de 

internação/reinternação e na reestruturação da assistência à saúde mental do RN (BRASIL 

2010a; BRASIL, 2008; BRASIL, 2007a).  

Além da expansão da rede CAPS, incluindo a criação de dois CAPS III, o 

primeiro no município de Caicó, em julho de 2009, e o segundo em Natal, em novembro de 

2010, o Estado ainda conta com uma série de estratégias que vêm sendo implementadas no 

Hospital João Machado (HJM), localizado na capital. Essa instituição é referência estadual no 

atendimento psiquiátrico e desenvolve atualmente atividades que beneficiam usuários dos 

municípios do Estado em comprometimento com a redução das reinternações psiquiátricas. 

São elas: o acolhimento, a Alta Assistida (AA), além da criação da Unidade de 

Desintoxicação (UD). Agregada a estes dispositivos temos a recente participação do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nas urgências psiquiátricas, serviço que iniciou 

seu processo de efetivação a partir do segundo semestre de 2010.    

Cada um desses serviços tem características peculiares e visam atender a uma 

demanda específica que está relacionada, direta ou indiretamente, com as reinternações 

psiquiátricas. O CAPS III faz atendimentos aos usuários em crise, acolhimentos noturnos e 

internações de curta duração. A UD atende aos usuários de álcool e outras drogas que 

necessitam de intervenção psiquiátrica e compreende uma demanda crescente nos hospitais 

especializados em psiquiatria. O projeto de AA fornece suporte ao usuário em seu território, 

busca articulação com o serviço de origem daquele usuário e fornece apoio e orientação às 

famílias acerca do manejo com o sofredor psíquico. O SAMU contribui no atendimento de 

urgências psiquiátricas em domicílio e busca fazer encaminhamentos para os serviços 
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substitutivos. Em conjunto, estas iniciativas têm o potencial de promover a redução, cada vez 

mais acentuada, da participação exclusivamente hospitalar nos episódios envolvendo 

transtornos mentais dos indivíduos. 

Tendo em vista a relevância científica e social da efetivação da rede de atenção à 

saúde mental, a presente pesquisa se justifica mediante a importância de estudos sobre o 

fenômeno da porta giratória para o desenvolvimento do cuidado qualificado e atualizado à 

pessoa com transtorno mental e a melhoria da sua qualidade de vida. 

Para Pinheiro et al. (2010), hospitalizações frequentes podem gerar a cronificação 

da doença, aumento do isolamento e distanciamento do mundo real, privação do convívio 

familiar e social e fixação de estigmas. Além disso, a exigência ética de se desinstitucionalizar 

a assistência em saúde mental, bem como, a necessidade do fortalecimento de novos 

dispositivos terapêuticos conferem relevância social ao estudo. Outro ponto a ser mencionado 

é o nosso esforço de sistematização, atualização e reflexão crítica sobre a problemática da 

porta giratória no Estado do RN, o que por sua vez, contribui para a relevância científica da 

presente pesquisa.  

Finalmente, realizar uma análise qualitativa sobre a porta giratória na rede de 

atenção à saúde mental nos permitiu uma abrangência diferenciada na captação desse 

fenômeno complexo e multifacetado, pautada na busca de uma abordagem qualitativa que 

além de elencar índices em retrospectiva, possa evidenciar compreensões e experiências de 

sujeitos sociais, profissionais de uma equipe de trabalho que lidam diretamente com o referido 

fenômeno.  

A construção do marco teórico desta pesquisa se desenvolveu a partir da discussão 

sobre o processo de RPb nas dimensões teórico-conceitual, jurídico-política, técnico-

assistencial e sociocultural (AMARANTE, 2003). De forma inerente, em reposta às 

necessidades impostas por nosso objeto de estudo, abordamos a desinstitucionalização do 

usuário em saúde mental versus a problemática das reinternações psiquiátricas e 

contemplamos a configuração nacional da rede de atenção à saúde mental buscando 

evidenciar a situação atual do RN. 

A fase de campo desta pesquisa foi desenvolvida no mês de julho do corrente ano, 

após aprovação e liberação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Posteriormente à fase de coleta das informações, realizamos a análise e 

discussão dos resultados. No item referente ao percurso metodológico apresentamos 

detalhadamente o método e as técnicas que subsidiaram a realização deste estudo.  
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A análise e discussão dos resultados são apresentadas no item específico para tal 

finalidade, no qual formulamos e abordamos duas categorias de análise, a saber: 1. A 

atualidade da rede de atenção à saúde mental no RN e, 2. Principais causas da porta giratória 

no RN.   

Nas considerações finais, trazemos uma síntese dos resultados encontrados, bem 

como, um balanço geral sobre o processo de RPb evidenciando suas potencialidades e 

limitações dentro da perspectiva da assistência psicossocial no RN.  

Com base no exposto, ressaltamos a importância do comprometimento do 

exercício de pesquisas e dos Programas de Pós-Graduação, de gestores, de profissionais e de 

serviços intersetoriais com a efetivação teórico-prática da RPb e do processo de 

desinstitucionalização na saúde mental, enfatizado pela reinserção social do usuário em 

sofrimento psíquico, pela transformação da assistência e pela redução na ocorrência do 

fenômeno da porta giratória na atenção dispensada pelos serviços brasileiros de saúde mental. 

Desse modo, esperamos que os resultados encontrados neste estudo contribuam para os 

avanços do Sistema Único de Saúde (SUS)  e da RPb, em prol da qualidade da assistência na 

saúde mental brasileira. 
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2 Objetivos 
 

 

“Objeto de meu mais desesperado desejo 

Não seja aquilo por quem ardo e não vejo 

Seja estrela que me beija 

Oriente que me reja 

Azul amor beleza...” 

(Paulo Leminski) 
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2.1 GERAL: 

 Analisar o fenômeno da “porta giratória” no Rio Grande do Norte à luz das novas 

estratégias de atenção à saúde mental implementadas no Estado. 

 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar aspectos que implicam no fenômeno da “porta giratória” em um hospital 

psiquiátrico público de referência no Estado do Rio Grande do Norte; 

 Avaliar o impacto dos novos dispositivos de atenção à saúde mental, especialmente os 

Centros de Atenção Psicossocial, no fenômeno da “porta giratória” no Rio Grande do 

Norte. 
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3 Revisão de Literatura 
 

 

“Mas que haverá com a lua que sempre que a gente olha é com um novo espanto?” 

(Mário Quintana) 
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O substrato teórico desta pesquisa é construído a partir de um recorte específico 

da trajetória da assistência à saúde mental brasileira: a Reforma Psiquiátrica, especialmente o 

processo que se desenvolveu no Brasil a partir da década de 1970. Acreditamos que iniciar a 

discussão deste ponto nos aproximará do nosso objeto de estudo, tendo em vista que a porta 

giratória no atendimento de psiquiatria/saúde mental se configura como um fenômeno 

anterior, mas que se mantém apesar dos desdobramentos de reestruturação trazidos pela 

Reforma Psiquiátrica brasileira. Além disso, a história da loucura/doença mental constitui 

objeto de exaustiva revisão em estudos já realizados no cenário mundial e brasileiro acerca da 

psiquiatria/saúde mental.  

Assim, a presente revisão de literatura será subdividida em três tópicos, a saber: 

Reforma Psiquiátrica brasileira: da ruptura epistemológica à transformação assistencial; 

Desinstitucionalização do usuário em saúde mental e a problemática das reinternações 

psiquiátricas; A configuração nacional da rede de atenção à saúde mental. 

No primeiro tópico abordaremos a RPb em suas dimensões – epistemológica, 

política, técnico-assistencial e sociocultural – trazendo ao centro do debate impasses desse 

processo complexo e inacabado. O segundo tópico versará sobre a desinstitucionalização da 

assistência em saúde mental contemplando as diversidades teórico-conceituais do termo, bem 

como, dificuldades que ora se apresentam a sua implementação teórico-prática, no que tange a 

problemática das reinternações psiquiátricas, também conhecida como porta giratória em 

psiquiatria. Finalmente, o terceiro tópico tratará da configuração nacional de saúde mental que 

foi construída em resposta a exigência de desinstitucionalização, com vista a oferecer respaldo 

territorial ao sofredor psíquico desinstitucionalizado. Ainda neste tópico, contemplaremos a 

situação atual da rede de saúde mental no Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

3.1 REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: DA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA À 

TRANSFORMAÇÃO ASSISTENCIAL 

 

 

Para Bonfada (2010) a trajetória histórica da loucura/doença mental é marcada por 

avanços e retrocessos na sua compreensão que resultam em uma conformação na qual um 

conceito não elimina outro, uma nova prática não apaga completamente uma anterior, e que, 

muitas vezes, se consolidam em um conjunto de visões antagônicas sobre uma mesma questão e 
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se refletem na organização social de saberes e práticas. É no cerne desse trânsito conceitual que 

localizamos a RPb.  

A RPb é entendida neste estudo conforme a perspectiva adotada por Amarante 

(1995, p.87), como sendo um “processo histórico e de formulação crítica e prática, que tem 

como objetivos e estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação 

do modelo clássico e do paradigma da psiquiatria”.  

Machado e Colvero (2003) corroboram o posicionamento acima descrito 

acrescentando que a RPb almeja a revisão, reflexão e transformação de diversos conceitos e 

teorias, posturas técnicas e ações terapêuticas e assistenciais, dos âmbitos político e jurídico, 

além da questão sociocultural, ao passo que questiona o paradigma
1
 que durante muito tempo 

foi norteador absoluto da prática médico-psiquiátrica. 

Aliamos a esta concepção a tese de Yasui (2010) de que o processo brasileiro de 

RPb implica – além da modificação institucional das formas de cuidar – em prioridade na 

utilização de novos conceitos e concepções para a transformação social na busca pela 

construção de uma ética de respeito à diferença. 

Neste sentido, Yasui (2010) percebe a RPb como um processo civilizatório de 

transmissão/assimilação de valores que, quando convertidos em atos, revelam a disposição 

para a convivência com o que nos é diferente, para a aliança, para a mudança, enfim, o 

interesse na construção de redes e laços de solidariedade para uma melhor organização de 

estratégias de cuidado na reinvenção do cotidiano do usuário de serviços de saúde mental. 

O movimento de RPb desdobrou-se de um amplo e diversificado escopo de 

práticas e saberes iniciado pela Reforma Sanitária. Tal movimento, de cunho teórico-crítico às 

políticas de saúde do Estado brasileiro autoritário, lutava pela reformulação do sistema 

nacional de saúde e tinha a importância analítica de localizar a cidadania como valor essencial 

deste processo (TENÓRIO, 2002). 

Diante desse cenário de lutas pela redemocratização da saúde em âmbito nacional, 

críticas ao subsistema de saúde mental suscitaram questionamentos a respeito da validade do 

saber da psiquiatria clássica e das instituições asilares dentro dessa atmosfera de valorização 

da cidadania individual e coletiva.  

Quando pensamos a cidadania como a condição de ser cidadão e entendendo ser 

“cidadão” a condição de indivíduo que, como membro da sociedade, usufrui de direitos civis, 

                                                           
1
Segundo Khun (1969), paradigma é o conjunto de elementos culturais, conhecimentos e códigos teóricos, 

técnicos ou metodológicos compartilhados pelos membros de uma comunidade científica, assim pretensamente 

distinguindo-a da crença ou do senso comum. 
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políticos e sociais garantidos pelo Estado através das políticas públicas, logo percebemos as 

discrepâncias entre o ideal que se começava a pensar para a assistência em saúde no Brasil e o 

tratamento destinado aos cidadãos brasileiros, especialmente, àqueles que apresentavam 

enfermidades mentais. Ora, se as pessoas que apresentavam transtornos mentais não tinham o 

direito sequer de exercer atividades cotidianas por serem considerados incapazes, quanto mais 

a possibilidade destes usufruírem de direitos civis, políticos e sociais?  

Sob esta nova óptica, a constatação das condições desumanas, não apenas de 

tratamento, mas também de (falta de) exercício da cidadania, imputadas ao portador de 

transtorno mental provocou inquietações sobre a pertinência de conceitos relacionados à 

loucura e ao louco, sobre o tratamento oferecido nos serviços psiquiátricos, sobre o 

posicionamento do Estado em relação a essas pessoas e sobre o relacionamento da sociedade 

com esses indivíduos. Do cerne de tantos questionamentos surgem os primeiros movimentos 

de luta antimanicomial no Brasil em defesa da cidadania da pessoa com transtorno mental. 

Como podemos perceber a reforma que se delineou na psiquiatria brasileira já 

emergiu num campo multifacetado envolvendo movimentos sociais, políticas públicas e 

experiências institucionais inovadoras, além de se configurar como obra de atores diferentes 

entre si. 

Sendo assim, para discorrermos a respeito das múltiplas faces deste movimento 

seguiremos na esteira do pensamento de Amarante (2003) que interpreta esse processo através 

de quatro dimensões distintas, porém plenamente interligáveis e inter-relacionáveis, a saber: 

dimensão teórico-conceitual ou epistemológica, dimensão jurídico-política, dimensão técnico-

assistencial e dimensão sociocultural. Nossa intenção, neste tópico, é visitar estas dimensões 

da Reforma Psiquiátrica brasileira imprimindo aos constructos teóricos disponíveis, nossas 

contribuições pessoais.  

 

3.1.1 Dimensão teórico-conceitual ou epistemológica da RPb 

 

A dimensão teórico-conceitual ou epistemológica refere-se ao conjunto de 

questões situadas no campo da produção de saberes que fundamentam e autorizam o 

saber/fazer médico psiquiátrico. Esta dimensão vai desde a reflexão das concepções mais 

fundamentais da ciência até os conceitos produzidos especificamente pela psiquiatria 

(AMARANTE, 2003).  

Inicialmente, para darmos conta da importância dos conceitos epistemológicos 

para o desenvolvimento do pensamento e dos atos técnico-assistenciais é imprescindível 
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percebermos a influência que os paradigmas desempenham na área da saúde. Para tanto, 

retomemos brevemente as características do paradigma da racionalidade científica que 

durante séculos foi hegemônico na interpretação dos fenômenos naturais e, 

consequentemente, na compreensão dos fenômenos da área da saúde.  

O paradigma da racionalidade científica fruto do cartesianismo e, por extensão, do 

positivismo é expresso, segundo Mendes (2006), por meio de um conjunto de elementos que 

coexistem, se complementam e se potencializam, sendo eles: o mecanicismo, a 

unicausalidade, a tecnificação, o biologicismo, o individualismo e, principalmente, o 

curativismo. Este paradigma, não tolera a interferência de valores humanos e religiosos, bem 

como, qualquer variável relacionada à subjetividade e divide o todo em partes e as estuda em 

separado, de forma isolada.  

Neste contexto, a psiquiatria tentava se firmar como ciência. Para Foucault 

(2007), na busca do conhecimento científico o hospital passou a ser considerado o locus da 

psiquiatria, um lugar de observação dos enfermos e de classificação das patologias, 

considerado ideal por afastar o doente dos fatores que poderiam mascarar os seus sintomas. 

Ao passo que o conhecimento científico garantia ao médico privilégios relacionados à decisão 

e à intervenção sobre a loucura e os doentes, o exercício desta relação de poder originou 

diversas condições de maus tratos no asilo do século XIX.  

A partir do final do século XIX e para atender as mudanças no perfil 

epidemiológico observado no Brasil e no mundo se inicia um processo de rompimento com 

algumas concepções modernas, seguindo-se a discussão de novas abordagens e formas de 

entendimento que hoje configuram a contemporaneidade. As modificações do panorama 

político e social do mundo e da situação de saúde, principalmente a falta de respostas e 

soluções esperadas, evidenciam a insuficiência das premissas e previsões de antigos modelos, 

em especial do racionalista/cartesiano/positivista. 

É nesta área de conflitos epistemológicos e paradigmáticos que Yasui (2010) 

coloca a RPb, atentando para o paralelo existente entre a transição paradigmática ocorrida na 

ciência e a ruptura epistemológica que caracteriza o movimento brasileiro. Na compreensão 

do autor, a racionalidade científica da modernidade exerceu durante muitos anos influência 

sobre a psiquiatria e a prática médica, orientando ações voltadas para a patologia clínica na 

incessante busca pela linearidade da relação causa/efeito da doença mental. No entanto, o 

novo olhar direcionado ao complexo experiência/sofrimento psíquico fez aflorar novas formas 

do lidar teórico-prático com a doença mental, passando a considerar o indivíduo em sua 

complexidade existencial. 
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Essas transformações paradigmáticas por que passou a humanidade favoreceu a 

transformação do objeto epistêmico da psiquiatria, tornando-se a preocupação com a 

promoção à saúde mental uma prioridade em detrimento da terapêutica curativa destinada à 

doença mental. Essa percepção inicial suscitou novas discussões, especialmente no que se 

refere ao campo teórico-conceitual que circunda o saber/fazer médico-psiquiátrico. Conforme 

Amarante (2009), foi neste contexto que os principais conceitos epistêmicos da psiquiatria –

alienação/doença mental, isolamento terapêutico, cura, internação – são contestados e a partir 

da óptica do pensamento complexo, reavaliados, desconstruídos e reinventados. 

Mediante estas transformações conceituais e estruturais da cientificidade médico-

psiquiátrica, a subjetividade dos sujeitos que tinham a experiência do sofrimento psíquico 

ganhou maior visibilidade em relação ao quadro nosológico da doença. Tal atitude, valorizada 

pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia na esteira da investigação fenomenológica, ficou 

conhecida como o postulado basagliano de “colocar a doença entre parênteses” e simbolizou 

um marco teórico na reestruturação prática da psiquiatria.  

Para Amarante (2009), a atitude epistêmica de “colocar a doença entre parênteses” 

simboliza uma ruptura teórico-conceitual com o saber naturalístico da psiquiatria ao mesmo 

tempo em que denuncia política e socialmente a exclusão, representando, ainda, a recusa ao 

reducionismo psiquiátrico de abranger o fenômeno da loucura através da simples nomeação 

da doença mental. Para Rotelli (2001) esta atitude favorece a manifestação real da existência 

da pessoa com sofrimento psíquico em detrimento da soberania do saber psiquiátrico. 

Toda essa transformação epistemológica fez emergir novas buscas para o pensar e 

o agir em psiquiatria/saúde mental, contribuindo assim, para o surgimento de diversos 

movimentos em nível mundial, especialmente na Europa e América do Norte, em prol da 

reestruturação da psiquiatria. Esses movimentos perfizeram duas concepções distintas de 

reforma no modelo de atenção em saúde mental.  

A primeira concepção de reforma em psiquiatria concebe o hospital psiquiátrico 

como o locus do tratamento e, portanto, a psiquiatria como o saber competente. A esta 

proposta se afiliaram os movimentos da Comunidade Terapêutica na Inglaterra, da 

Psicoterapia Institucional e da Psiquiatria de Setor na França e do Preventivismo nos Estados 

Unidos, os quais primam pela reforma da instituição asilar e da dinâmica terapêutica, 

mantendo-se o locus terapêutico do hospital. Já a segunda vertente, encontrada no movimento 

da Antipsiquiatria na Inglaterra e na Psiquiatria Democrática italiana, caracterizou-se pelo 

olhar crítico ao campo epistemológico da psiquiatria do qual resulta a ideia de transformação 

nas instituições, dispositivos terapêuticos e médico-psiquiátrico, de maneira tal que se 
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configura pela ruptura com as outras reformas, pois reivindica outro locus terapêutico que não 

mais o hospital psiquiátrico antigo ou modernizado (AMARANTE; 1995). É a esta segunda 

vertente que se afilia a RPb.  

Assim, a dimensão epistemológica da RPb é demarcada por uma cisão com o 

arcabouço teórico da psiquiatria clássica, evidenciando o redirecionamento da postura 

científica da área para novas formas de se perceber e experienciar o sofrimento psíquico, com 

ênfase no resgate da subjetividade da pessoa com transtorno mental e no complexo 

existência/sofrimento psíquico. No entanto, é evidente que prerrogativas herdadas de séculos 

de hegemonia da lógica manicomial ainda impregnam profissionais, serviços e sociedade com 

resquícios de uma prática hospitalocêntrica e com forte ideologia segregadora e 

estigmatizante. Tal fato se configura como um dos grandes desafios para a efetivação teórico-

prática da RPb.  

Diante do exposto, acreditamos que a permanência de conceitos ligados à 

psiquiatria clássica no cotidiano de profissionais, de serviços e da sociedade contribui para as 

reinternações de indivíduos em sofrimento psíquico. Na medida em que trabalhadores da 

saúde mental, familiares e, em alguns casos, os próprios usuários optam pelo procedimento da 

internação psiquiátrica, mesmo dispondo de dispositivos territoriais de assistência, evidencia-

se a materialização do pensamento arcaico da psiquiatria clássica em atos técnico-

assistenciais. Daí a importância de uma ruptura com o aparato epistemológico da psiquiatria 

para a concretização de uma RPb e redução da porta giratória.  

 

3.1.2 Dimensão jurídico-política da RPb 

 

Uma segunda dimensão do processo de RPb compreende o cenário jurídico-

político. Neste âmbito cabem discussões e redefinições das relações sociais e civis em termos 

de cidadania e de direitos humanos e sociais da pessoa com transtorno mental (AMARANTE, 

2003). Aqui se discutem os principais marcos que consolidaram a RPb como movimento 

social e como política pública no Brasil. Ressaltaremos tensões e conflitos que as ações 

produzidas por este movimento desencadearam na relação entre Estado e sociedade, 

culminando nas transformações do aparato jurídico e da assistência em saúde mental. 

A RPb enquanto movimento social surgiu da articulação de atores e setores da 

sociedade civil que apresentaram suas demandas e necessidades, assumindo seu lugar de 

interlocutor e exigindo do Estado seus direitos de cidadãos. Para Yasui (2010) este é 

essencialmente um movimento político, na medida em que expressa uma luta política para a 
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transformação social, evidenciando a iniciativa de rompimento com discursos e práticas 

hegemônicos que incidem sobre nosso cotidiano em um mundo de interesses diversos, de 

conflitos, disputas e alianças.  

A RPb teve como marco histórico o Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental (MTSM) deflagrado em 1978. Ao longo do decênio seguinte o movimento ganha 

significativo impulso e legitimidade através da realização de diversos eventos em nível 

nacional e a realização de algumas experiências inovadoras como, por exemplo, as 

desenvolvidas do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na década de 1990, a 

criação de diversas portarias ministeriais e a articulação entre os novos serviços criados e 

diversos atores sociais – usuários, familiares, organizações não governamentais – fez com que 

o movimento conquistasse visibilidade no aparelho estatal brasileiro. Em 2001 ocorre a 

institucionalização de aspectos importantes do projeto de RPb através da promulgação da Lei 

10.216 que ficou conhecida como a Lei da RPb.  

Para que compreendamos melhor os aspectos políticos que culminam com o 

processo de RPb achamos conveniente fazer uma breve retrospectiva a respeito de um período 

anterior ao surgimento do MTSM, tendo em vista que a época que compreende os anos de 

1940-1970 foi significativa para a conformação dos primeiros núcleos de contestação à 

prática psiquiátrica predominantemente hospitalar no Brasil. 

No ano de 1940 os brasileiros evidenciaram a consolidação da política macro-

hospitalar pública como principal instrumento terapêutico em psiquiatria. Nos anos seguintes 

(1941-1954), a legislação brasileira estimulou a expansão dos leitos psiquiátricos autorizando 

a realização de convênios entre os governos estaduais para a construção de hospitais 

psiquiátricos. Durante essa fase a psiquiatria buscava sua consolidação como ciência no 

Brasil, daí a necessidade do hospital e da criação de novas técnicas terapêuticas que 

substituíssem o papel meramente custodial conferido, a priori, ao hospital psiquiátrico 

(PAULIN; TURATO, 2004). 

Concomitante a esse panorama de crescimento e consolidação da 

institucionalização psiquiátrica surgem, em 1966, as primeiras denúncias de Luiz Cerqueira 

sobre as condições de cronicidade dos doentes mentais dentro dos grandes asilos. Em 

contrapartida, o crescimento de convênios entre o setor psiquiátrico privado e o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), criado em1967, fez acelerar a privatização da 

assistência psiquiátrica gerando o fenômeno conhecido como a “indústria da loucura”, 

marcando o início do modelo médico-assistencial privatista (PAULIN; TURATO, 2004). 
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No ano de 1970 emerge no Brasil a psiquiatria preventista. Com ideário de 

assistência de cunho comunitário, redução da doença mental na comunidade e ênfase na saúde 

mental como novo objeto de ação, este modelo revelava grandes problemáticas encontradas 

dentro dos macro-hospitais da época. Dificuldades como a falta de especialistas, o tempo 

muito longo de permanência dos internos nos asilos, o aumento da mortalidade dentro dos 

manicômios, o aumento dos doentes crônicos, entre outros. No entanto, mesmo com todas 

essas denúncias e com a introdução do pensamento preventivista, o hospital se consagra, em 

1970, como único agente terapêutico eficaz no combate à doença mental no Brasil. 

Ao passo que avançava a representatividade do poder dos grandes hospitais junto 

à terapêutica da pessoa com transtorno mental, algumas correntes defendiam o 

posicionamento do Estado em relação à melhoria na assistência em saúde mental. Na tentativa 

de suprir essa demanda por adequações nas ações de saúde, em 1973 foi aprovado o Manual 

de Serviço para Assistência Psiquiátrica. Este manual privilegiava a assistência psiquiátrica 

oferecida sempre que possível na comunidade com o uso de recursos extra-hospitalares. No 

ano seguinte é lançada a portaria 32 que consistia na reedição de documentos anteriores, como 

o Manual de Serviço para Assistência Psiquiátrica, o Plano Decenal de Saúde para as 

Américas e as Declarações de Princípios da Associação Brasileira de Psiquiatria (PAULIN; 

TURATO, 2004). 

Em 1977 como desdobramento da VI Conferência Nacional de Saúde (CNS) é 

criado o Plano Integrado de Saúde Mental tentando restaurar os princípios da psiquiatria 

comunitária, sendo posteriormente desativado por críticas do setor privado.  

Em síntese, vimos que a configuração da sociedade brasileira vivia um período de 

expansão da rede de hospitais especializados em psiquiatria agravada pela crescente 

mercantilização da loucura. Ao que se acrescenta o incentivo, indireto, do governo da época 

para a locação de empresas privadas para o exercício do atendimento público em saúde 

mental.  

É importante atentar que neste mesmo período o interesse em readequar a 

assistência em saúde mental coexistia com a lógica manicomial e extremamente segregadora 

das grandes instituições psiquiátricas. O que percebemos é que apesar da criação de manuais, 

portarias e ordens de serviço tentando viabilizar a prática psiquiátrica de base comunitária 

extra-hospitalar, tal proposta sofreu críticas dos empresários do setor psiquiátrico e, 

provavelmente, devido a este choque de interesses essas propostas não lograram êxito. 

Foi em 1978, impulsionadas pelo MTSM, que as críticas ao modelo 

hospitalocêntrico ganharam força e respaldo social no Brasil. Combinando reivindicações 
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trabalhistas e um discurso humanitário, o MTSM alcançou grande repercussão e, nos anos 

seguintes, liderou os acontecimentos que fizeram avançar a luta por melhores condições de 

atendimento até seu caráter definidamente antimanicomial.  

Além do amadurecimento da crítica ao modelo privatista/asilar segregador, a 

década de 1980 assistiu ainda a três processos também importantes para a consolidação das 

características atuais do movimento da RPb: a ampliação dos atores sociais envolvidos no 

processo, a iniciativa de reformulação legislativa e o surgimento de experiências institucionais 

bem-sucedidas na arquitetura de um novo tipo de cuidado em saúde mental (TENÓRIO, 

2002). 

Como marcos jurídico-políticos da superação manicomial brasileira, elencamos os 

seguintes fatos: a VIII
 
Conferência Nacional de Saúde (CNS), as

 
Conferências Nacionais de 

Saúde Mental (CNSM) e a promulgação da Lei 10.216/2001.  

Ocorrida no ano de 1986, a VIII
 
CNS, foi pautada por uma concepção ampliada 

de saúde entendida como fruto de condições sociais, econômicas e culturais, discutiu a 

formulação de um sistema nacional de saúde que firmasse a saúde como direito de todos e 

dever do estado garantido mediante políticas públicas, resultando disto, a criação do Sistema 

Único de Saúde (BRASIL, 1986).  

Para Tenório (2002) a VIII
 
CNS representa o início da trajetória de desconstruir 

no cotidiano das instituições e da sociedade as formas manicomiais arraigadas de lidar com a 

loucura. A ela se segue um novo horizonte de ação, desviando o foco das macro-reformas, 

para investir na preocupação com o ato de saúde desenvolvido entre profissional e usuário dos 

serviços e indo mais além, em busca da transformação da cultura, do cotidiano e das 

mentalidades.  

A I
 
CNSM ocorreu em 1987 e em desdobramento à VIII

 
CNS,

 
debateu temas 

referentes ao impacto da saúde e da doença mental na economia, na sociedade e no Estado, à 

reforma sanitária e à reorganização do acesso à assistência em saúde mental e ao resgate da 

cidadania do doente mental (BRASIL, 1988).  

Já a II CNSM, que aconteceu em 1992, reivindicou a garantia dos direitos 

conquistados e adquiridos com a Constituição de 1988, por meio de leis e estatutos, e discutiu 

a reestruturação da atenção à saúde mental no Brasil com o lema “Por uma sociedade sem 

manicômios no ano 2000” (BRASIL, 1994). 

A III
 
CNSM, organizada na esteira da XI

 
CNS, se deu em 2001 com amplo debate 

sobre o financiamento das ações em saúde mental, fiscalização do parque hospitalar 

psiquiátrico, formação de recursos humanos adequados às novas estruturas de atenção em 
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saúde mental e a criação de novas estruturas de suporte à desinstitucionalização, dentre outros 

aspectos (BRASIL, 2002b). 

Finalmente, a promulgação da Lei 10.216/2001, resultante do projeto de lei do 

deputado Paulo Delgado, dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de 

transtorno mental com redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental.  

Acrescentamos a esses marcos históricos a recente IV
 

CNSM-Intersetorial 

ocorrida no ano de 2010, sendo a primeira das Conferências de Saúde Mental com caráter 

deliberadamente intersetorial. A IV CNSM-I reforçou temas relevantes para o campo da saúde 

mental na perspectiva da intersetorialidade, promovendo deliberações acerca dos avanços e 

desafios para a melhoria dos cuidados em saúde mental no território e contemplando a 

necessidade peremptória de ações intersetoriais para o fortalecimento das ações em saúde 

mental no cenário atual da RPb (BRASIL, 2010b). 

Outros acontecimentos políticos e sociais mais amplos contribuíram para o 

fortalecimento desse processo de reestruturação da assistência psiquiátrica no Brasil. Neste 

aspecto, Hirdes (2009) evidencia a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência 

Psiquiátrica nas Américas, que aprovou a Declaração de Caracas. Assinado no ano de 1990, 

este documento selou o comprometimento dos países participantes em reestruturar a 

assistência em saúde mental nas Américas, assim como, promover e defesa dos direitos 

humanos dos usuários de serviços de saúde mental. Por este motivo, essa Conferência é 

considerada uma referência fundamental para o processo de transformação do modelo de 

atenção à saúde mental desenvolvido no Brasil (OMS, 1990).  

Em adição aos citados marcos políticos da RPb temos o arcabouço normativo 

formado por leis, portarias, políticas e programas ministeriais cujas referências principais são 

citadas a seguir: a Lei 9.867/99 que dispõe sobre a integração social pelo trabalho de pessoas 

com transtorno mental; a Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) apoiada na Lei 10.216; 

as Portarias: n° 224/SAS de 1992 que dispõe sobre diretrizes e normas para a assistência em 

saúde mental, a de n
o 

336/GM de 2002 que regulamenta a divisão e o funcionamento dos 

CAPS, a de nº 396/SAS de 2005 que abrange a proteção dos direitos da pessoa com transtorno 

mental e aprova diretrizes para os Centros de Convivência e Cultura e a de n
o
 1.169 do 

mesmo ano que prevê incentivo financeiro para as iniciativas de inclusão social pelo trabalho; 

o Programa de volta para casa de 2003 regulamentado pela Lei 10.708 e pela Portaria GM n
o 

2077; o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) regulamento pela Portaria GM 154. 

Todos esses esforços normativo-institucionais foram realizados com o objetivo de garantir os 

direitos de cidadania à pessoa com transtorno mental, o redirecionamento comunitário da 
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assistência, bem como a inclusão social no mercado de trabalho e na sociedade em geral 

(BRASIL, 2005a). 

 Para uma melhor apreensão das transformações tencionadas pela efetivação do 

aparato jurídico acima citado, as linhas que seguem serão destinadas ao esclarecimento 

conciso de cada um destes dispositivos.   

 Seguindo a ordem cronológica de promulgação iniciamos com a portaria SAS n
o 

224. Esta portaria, criada em 1992, surgiu em resposta à necessidade de humanização da 

assistência, como também, de preservação dos direitos de cidadania das pessoas com 

transtornos mentais. Para tanto, apresenta diretrizes e normas para a assistência em saúde 

mental, as quais prevêem principalmente: a organização dos serviços baseada nos princípios 

de universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações; o uso 

diversificado de métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexidade 

assistencial; a garantia da continuidade da atenção nos vários níveis; a multiprofissionalidade 

na prestação de serviços; a ênfase na participação social, desde a formulação das políticas de 

saúde mental até o controle de sua execução; além de apresentar normas para o 

funcionamento de ambulatórios, regulamentação de Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial 

(NAPS/CAPS) e reorientação do atendimento hospitalar (BRASIL, 1992). 

A Lei 9.867, homologada no ano de 1999, dispõe sobre a criação e o 

funcionamento de cooperativas sociais visando à integração social pelo trabalho de indivíduos 

considerados em desvantagem. Fundamenta-se no interesse geral da comunidade em 

promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos (BRASIL, 1999). 

A portaria n
o 

336 de 2002 estabelece a divisão dos CAPS em três modalidades de 

serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade 

e abrangência populacional. Estes serviços são criados para oferecer atendimento aos 

pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de 

tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo (BRASIL, 2002c). 

O programa “de volta pra casa” consiste no auxílio-reabilitação psicossocial para 

pacientes acometidos de transtornos mentais e egressos de internações. Está regulamentado na 

Lei 10.708 e na portaria GM n
o 

2077 de 2003. Esta estratégia vem contribuir com avanços na 

área de saúde mental, na medida em que oferece subsídios financeiros para a manutenção do 

sofredor psíquico em território, buscando assim, reverter gradativamente um modelo de 

atenção centrado na internação em hospitais especializados por um modelo de atenção de base 

comunitária, consolidado em serviços territoriais e de atenção diária (BRASIL, 2011a). 
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A portaria 1.169, instituída em 2005, destina incentivo financeiro para municípios 

que desenvolvem projetos de Inclusão Social pelo Trabalho destinados às pessoas portadoras 

de transtornos mentais e/ou de transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas, e dá 

outras providências nesse âmbito (BRASIL, 2005b). 

Finalmente, a dimensão jurídico-política da RPb revela a trajetória da construção 

e normatização da PNSM. Os itens que compõem o arcabouço normativo da RPb – revelados 

em leis, portarias, programas, estratégias e organização de atores sociais – objetivam, há 

décadas, oferecer o suporte necessário para o resgate da cidadania da pessoa com transtorno 

mental. Por meio da organização dos serviços em território, da inclusão social pelo trabalho e 

do auxílio financeiro ao indivíduo egresso de internação hospitalar, a PNSM representa o eixo 

que busca a sustentação estrutural no território do novo paradigma da saúde mental brasileira. 

Tendo em vista que o arcabouço normativo que sustenta a PNSM visa, em linhas 

gerais, a efetivação dos dispositivos da reforma psiquiátrica e o êxito da 

desinstitucionalização, acreditamos que a consolidação da dimensão jurídico-política da RPb 

pode impactar na porta giratória em psiquiatria. À medida que a RPb se fortalece enquanto 

política pública, a rede de atenção à saúde mental se organiza e se consolida, fortalecendo os 

dispositivos territoriais e reduzindo, assim, as (re)internações em hospitais psiquiátricos. 

 

3.1.3 Dimensão técnico-assistencial da RPb 

 

A dimensão técnico-assistencial está relacionada à construção de uma nova 

organização de serviços, articulando uma rede de espaços de sociabilidade, de produção de 

subjetividades, de geração de renda, de apoio social, de moradia, enfim, de produção de vida 

(AMARANTE, 2003).  

Yasui (2010, p.116) acrescenta que esta dimensão compreende discussões que vão 

além da transformação do serviço de saúde, “trata-se do estabelecimento de uma estratégia de 

cuidados que envolve o reconhecimento do território e seus recursos, bem como a assunção da 

responsabilidade sobre a demanda desse território”.  

Para uma melhor compreensão da dimensão técnico-assistencial da RPb trazemos 

um breve relato das práticas assistenciais destinadas às pessoas com transtornos mentais, 

percebendo a estreita relação existente entre suas dimensões epistemológica, jurídico-política 

e técnico-assistencial.  

Desde o início do reconhecimento da psiquiatria como especialidade médica, já 

existiam relatos de maus tratos e práticas discriminatórias sofridos pelas pessoas com 
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transtornos mentais nas estruturas asilares onde eram confinadas. Hoje se sabe que a falta de 

humanização, o isolamento terapêutico, a repressão, a mercantilização da doença mental e a 

punição foram pilares do modelo psiquiátrico centrado no hospital e norteado pelo 

cartesianismo e positivismo das ciências naturais, num contexto epistemológico no qual “a 

realidade era considerada um dado natural, capaz de ser apreendida e revelada em sua 

plenitude” (AMARANTE, 2007, p. 66). 

Dentro desse panorama de práticas terapêuticas segregadoras e estigmatizantes 

começaram a se destacar pelo Brasil algumas iniciativas de ruptura com o aparato teórico-

conceitual que norteava a assistência psiquiátrica no Brasil. Tais críticas, aliadas à força dos 

movimentos sociais, impulsionaram o interesse pelo redirecionamento do modelo assistencial 

brasileiro. Além disso, o envolvimento de usuários e familiares nas discussões sobre os 

caminhos da assistência à saúde mental solidificou transformações na configuração da rede de 

atenção e no posicionamento dos profissionais de saúde e de diversos segmentos sociais 

acerca da luta pela cidadania da pessoa com transtorno mental. 

Nesse cenário de transformações estruturais surge o paradigma psicossocial. 

Caracterizado pelo envolvimento do sujeito no seu próprio tratamento e pela desconstrução do 

arcabouço teórico da psiquiatria clássica, o paradigma psicossocial objetiva transformar a 

lógica organizacional dos serviços de saúde mental e criar uma rede de atenção substitutiva ao 

hospital e pautada na atenção territorial e inclusiva da pessoa com transtorno mental. 

Sob a égide desse novo paradigma as ações desenvolvidas revestem-se de caráter 

social, ao sujeito estima-se o respeito de sua subjetividade, destaca-se a ênfase na 

interdisciplinaridade e na importância do convívio familiar. O atendimento hospitalar passa a 

ter a função restrita de impacto em situações de crise, orientado pelo princípio do retorno 

rápido ao convívio em sociedade (PITIÁ; FUREGATO, 2009).  

Nesse novo contexto prático e discursivo de reestruturação da assistência 

psiquiátrica o conceito que se destaca por excelência é o de desinstitucionalização. Conforme 

Amarante (1996) é o lidar prático e teórico com a desinstitucionalização do usuário em 

sofrimento psíquico que determina a real distinção entre os movimentos de reforma 

desencadeados ao redor do mundo. Tal fato confere à tradição basagliana e a RPb caráter 

peculiar de desconstrução de modelos e ruptura com conjuntos de mecanismos institucionais e 

técnicos relacionados à psiquiatria/saúde mental. 

É nesse cenário de priorização da desinstitucionalização em saúde mental que 

surgem, na década de 1980, algumas experiências pontuais e que serviram de parâmetro para 

a criação de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico como forma efetiva de 
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implementação da RPb. Para Tenório (2002) e Hirdes (2009) os marcos inaugurais e 

paradigmáticos de uma nova prática de cuidados estão associados: à intervenção na Casa de 

Saúde Anchieta, no município de Santos/SP; à criação do Centro de Atenção Psicossocial Dr. 

Luís da Rocha Cerqueira (atualmente conhecido como CAPS Itapeva) em São Paulo; e à 

criação do Centro Comunitário de Saúde Mental São Lourenço do Sul “Nossa Casa” no Rio 

Grande do Sul.  

O primeiro CAPS do país, CAPS Itapeva em São Paulo-SP, recebia pacientes de 

qualquer parte do Estado e não tinha a responsabilidade de responder apenas às demandas de 

uma determinada região. Na época, surgiu como um grande diferencial no tratamento do 

transtorno mental, mostrando que era possível manter pacientes graves em tratamento 

intensivo e ampliado, fora da internação. As atividades exercidas no CAPS Itapeva estavam 

relacionadas ao atendimento multiprofissional diário dos usuários, realização de oficinas, 

atendimento às famílias, iniciativas de geração de renda, de lazer, elaboração de projeto 

terapêutico individual, espaços para convivência livre dos usuários, ações de agenciamento 

psicossocial, na época incomuns, assim como, recursos humanos sensíveis às necessidades 

dos usuários do serviço (TENÓRIO, 2007). 

Essas primeiras experiências de cuidado extra-hospitalar em saúde mental fizeram 

com que esse tipo de serviço emergisse como uma estrutura intermediária entre o hospital e a 

comunidade, ao passo que contribuiu para o nascer de outra ordem institucional, pautada na 

não-violência, na não-humilhação, em mais acolhimento, mais dignidade e mais liberdade. 

Protagonizando assim, a suspensão de atos de violência, do confinamento em celas fortes, do 

uso de eletrochoque. Esse conjunto de ações continha um significado importante, pois refletia 

enfim, a possibilidade de se viver com dignidade (LUZIO; L‟ABBATE, 2006). 

De tal modo, fortalecido pelas portarias n
o 

224/1992 e 336/2002, abordadas no 

início deste tópico, o CAPS emerge como
 
o principal instrumento de implementação da 

PNSM. A respeito deste serviço YASUI (2010, p. 115) esclarece que: 

 

O CAPS deve ser entendido como uma estratégia de transformação da 

assistência que se concretiza na organização de uma ampla rede de cuidados 

em saúde mental. Nesse sentido não se limita ou se esgota na implantação de 

um serviço. O CAPS é meio, é caminho, não fim. É a possibilidade da 

tessitura, da trama, de um cuidado que não se faz em apenas um lugar, mas é 

tecido em uma ampla rede de alianças que inclui diferentes segmentos 

sociais, diversos serviços, distintos atores e cuidadores.  
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Ao fazer essas considerações, Yasui (2010) chama a atenção para que o processo 

de RPb não pode se restringir apenas à implantação de novos tipos de serviços, o que 

reduziria a complexidade deste processo tornando-o uma reforma administrativa e 

tecnocrática. Na realidade, o eixo central da nova proposta de atenção psicossocial é buscar as 

potencialidades do território, ou seja, procurar exercer uma prática voltada para a 

conformação de uma rede de serviços que articule os diferentes projetos do CAPS com os 

recursos disponíveis no sistema de saúde e na comunidade, de modo a reinserir, cada vez 

mais, o indivíduo em seu contexto social. 

A mudança no modelo técnico-assistencial suscita ferramentas conceituais 

indissociáveis do cotidiano dos novos serviços: cuidado, território, responsabilização, 

acolhimento. Para Yasui (2010), tais conceitos-chave são os princípios que organizam a rede 

de atenção e orientam as estratégias de cuidado em saúde mental. 

Em relação à responsabilização, Silva (2005) ressalta que nesse projeto de 

mudança da política governamental em saúde, da clínica e da representação social em torno 

da loucura, um dos desafios diz respeito à parcela de engajamento dos atores e instâncias 

sociais envolvidos no cuidado, principalmente daqueles ligados ao CAPS. Para o autor, o 

encargo pelos cuidados em saúde mental não é responsabilidade exclusiva nem das famílias, 

nem dos profissionais e nem das instâncias públicas de amparo, mas algo que exige 

distribuição, delegação e negociação de responsabilidade entre todos esses atores sociais.  

Neste aspecto, é inegável a importância da equipe de saúde mental para a 

interlocução entre as ferramentas conceituais que orientam as práticas assistenciais e os atores 

sociais que vivenciam este processo. Acreditamos que os profissionais das equipes de trabalho 

desempenham papel fundamental na colaboração e participação ativa no intercâmbio entre 

serviço, usuário e comunidade, contribuindo, assim, para o agenciamento de afetos e a 

organização do fluxo de responsabilidades entre as diversas instâncias envolvidas nesse 

processo.  

Porém, ao colocarmos em evidência a importância dos profissionais de saúde para 

o êxito dos aparatos técnico-assistenciais, uma situação-problema emerge. Se por um lado, 

profissionais e serviços buscam realizar as propostas ministeriais que regulamentam a 

inclusão social e o mínimo necessário de internação psiquiátrica, por outro, muitos 

profissionais e serviços substitutivos ainda estão encharcados pela lógica manicomial. Tal fato 

alimenta consideravelmente os índices, ainda preocupantes, de reinternações psiquiátricas e 

impedem a efetivação teórico-prática de premissas da RPb. 
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Nesta interface, percebemos um ponto de contato importante entre as dimensões 

técnico-assistencial e sociocultural da RPb. A seguir, nos debruçaremos sobre esta dimensão, 

compreendendo que a mesma permeia todas as demais dimensões anteriormente expostas e 

toca parte significativa das problemáticas que envolvem a reestruturação da psiquiatria no 

Brasil. 

Finalmente, poderíamos levantar a hipótese de que o fortalecimento dos 

procedimentos técnicos em psiquiatria/saúde mental aliados ao crescimento da legitimidade 

do CAPS junto à sociedade em geral, incluindo-se aí os profissionais da saúde mental, pode 

favorecer a redução da porta giratória. Ao passo que o tratamento em nível territorial se 

estabelece enquanto principal forma de atenção ao sofrimento psíquico, diminui a busca pelo 

atendimento em nível hospitalar, reduzindo, assim, as (re)internações.   

 

3.1.4 Dimensão sociocultural da RPb 

 

A dimensão sociocultural corresponde ao conjunto de práticas sociais que 

almejam transformar a concepção de doença mental junto ao imaginário coletivo, 

modificando as relações entre sociedade e loucura (AMARANTE, 2003). Para Yasui (2010, 

p. 172) a transformação do lugar social da loucura “implica transformar as mentalidades, os 

hábitos e costumes cotidianos intolerantes em relação ao diferente, buscando constituir uma 

ética de respeito à diferença”.  

Nossa intenção, neste tópico, não é esgotar as discussões sobre a dimensão 

sociocultural, tendo em vista a diversidade e a complexidade dessa temática. Pretendemos 

sim, trazer ao centro do debate dois aspectos principais: a influência que determinados 

conceitos arraigados nas coletividades exercem sobre a expansão ou não da RPb; e a 

importância de alguns instrumentos de transformação cultural na sociedade. 

 Para Amarante (2009), as representações sociais agregam a diferença e a 

divergência dos indivíduos em sofrimento psíquico à incapacidade e à impossibilidade de 

estabelecer trocas sociais. Desse modo, as estratégias de intervenção no campo cultural têm 

como objetivo transformar o lugar da loucura no imaginário social.  

No que toca os domínios da imaginação, destacamos o agravante de que o campo 

cultural e sua herança hospitalocêntrica impactam o julgamento não só de leigos e da 

sociedade em geral, mas também do próprio setor saúde e até segmentos dentro da própria 

área de assistência em saúde mental. Essa constatação histórica e institucional demarca uma 

maior dificuldade para a apreensão de novos saberes e práticas e, consequentemente, para a 
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exequibilidade da rede de atenção à saúde mental e o substrato – não de cura, herdado das 

ciências biomédicas – da noção de convivência necessária como articulador 

desinstitucionalizante e propiciador da autonomia da pessoa com sofrimento psíquico. 

Há que se discutir também a respeito das sensações de tranquilidade e alívio 

experimentadas pelo familiar quando da internação de um parente com sintomatologia 

psiquiátrica presente. Cardoso e Galera (2009) alertam para a percepção intrigante da 

preferência de familiares por transferir a responsabilidade do cuidado para o hospital, o que 

evidencia a fragilidade do conceito de “cura” da doença mental e atribui um caráter natural à 

ruptura dos laços familiares e do convívio social provocados pela internação.  

Constata-se, na atualidade, que o isolamento familiar e social da pessoa com 

sofrimento psíquico através de longas internações em hospitais psiquiátricos exacerbou a 

condição do doente e da doença, contribuindo para o que ficou conhecido como a cronificação 

da pessoa como doente. Tal fato é desabonador para a condição humana relegada ao 

esquecimento travestido em um diagnóstico-rótulo que, historicamente, contribuiu para a 

eleição do objeto patológico em detrimento do sujeito em experiência de sofrimento. Com 

isso, tem-se a consequência do desejo veemente da cura em detrimento da convivência. 

Com a efetivação da rede de atenção, especialmente através de ações territoriais 

no dia-a-dia de famílias com indivíduos em sofrimento psíquico, as relações seriam menos 

traumáticas, os cuidadores saberiam lidar melhor com o indivíduo com transtorno mental, 

evitando recorrer ao hospital. Além disso, seria possível desmistificar, à luz da compreensão 

histórica de abusos cometidos em nome de terapêuticas psiquiátricas, a ideia do hospital como 

o lugar da “cura” do louco. No entanto, de acordo com Pitiá e Fugerato (2009) este processo 

de articulação exige mais do que a criação de serviços substitutivos, da regulamentação das 

equipes de saúde mental e da normatização das ações estratégicas. É imprescindível, portanto, 

a desconstrução de concepções manicomiais arraigadas em mentalidades de profissionais e 

familiares e que influenciam imensamente a qualidade do atendimento aos indivíduos com 

sofrimento psíquico.  

Neste plano sociocultural, Bezerra Júnior (2007) afirma que mais do que buscar a 

aceitação de uma nova política assistencial o desafio é fazer da loucura e do sofrimento 

psíquico uma questão que ultrapasse as fronteiras do discurso técnico e do saber psiquiátrico, 

em especial, insistindo na dimensão existencial e humana que facilmente se esconde por trás 

dos jargões e protocolos médico-psicológicos, trazendo para o debate público do tema atores 

de diversos segmentos sociais.  
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Para a desmistificação social da loucura Yasui (2010) aponta como principais 

instrumentos as ações culturais e artísticas produzidas pelos usuários dos serviços, familiares 

e profissionais, e a “utopia de mudar o mundo”. Na compreensão do autor as manifestações 

populares – blocos de carnaval, os programas de rádio e TV, as músicas, os grupos de teatro – 

e as diversas produções literárias e artísticas têm a capacidade de levar à rua o cotidiano dos 

serviços de saúde mental e de seus usuários, abrindo espaço na sociedade para um olhar 

diferente sobre a convivência com o sofrimento psíquico. 

Acreditando na potencialidade da arte para a disseminação de informações e 

conhecimento, o Ministério da Saúde criou o Centro Cultural da Saúde. A instituição tem 

como objetivo resgatar a história e conferir visibilidade a evolução da saúde pública no país e 

a importância da participação social na construção do SUS. No que se refere à saúde mental, o 

órgão dispõe de uma exposição itinerante de filmes que conta com um catálogo diversificado 

com mais de cinquenta títulos que buscam sensibilizar os cidadãos para a Luta 

Antimanicomial e conquistar outro lugar social para a loucura (BRASIL, 2009a).  

Conforme Bezerra Júnior (2007), essas iniciativas de sustentação do ideário da 

RPb produzem uma nova sensibilidade cultural para com o tema da loucura e do sofrimento 

psíquico. O autor sustenta que: 

 

Trata-se da promoção de uma desconstrução social dos estigmas e 

estereótipos vinculados à loucura e à figura do doente mental, substituindo-

os por um olhar solidário e compreensivo sobre a diversidade e os 

descaminhos que a experiência subjetiva pode apresentar, olhar fundado 

numa atitude de respeito, tolerância e responsabilidade com aqueles que se 

encontram com sua normatividade psíquica restringida (BEZERRA 

JÚNIOR, 2007, p. 247). 

 

 

Assim, as expressões artísticas além de se configurarem como um importante 

meio de comunicação entre os serviços de saúde mental e o “mundo lá fora”, representam 

uma ferramenta significativa de educação em saúde, na medida em que sensibilizam as 

pessoas para a importância de reconhecer, na diferença, as potencialidades de cada um. Nesse 

sentido, práticas educativas constituem um dos valiosos instrumentos para que se alcance a 

ruptura desejada com os parâmetros de rotulação e exclusão da psiquiatria clássica. 

Reiteramos a importância da dimensão sociocultural da RPb para a redução da 

porta giratória em saúde mental. Tendo em vista que a desmistificação da loucura junto ao 

imaginário popular tem o potencial de transformar o lugar da “doença mental” na sociedade, 

acreditamos que a compreensão da assistência ao sofrimento psíquico para além da instituição 
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psiquiátrica pode reduzir a procura pela internação em hospital psiquiátrico o que, 

consequentemente, traz implicações para o fenômeno em estudo.    

Após o exame dessas dimensões fundamentais da RPb, discutiremos a seguir, a 

desinstitucionalização como dispositivo primordial para a garantia da exequibilidade deste 

processo no contexto de atenção psicossocial.  

 

3.2 DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO USUÁRIO EM SAÚDE MENTAL E A 

PROBLEMÁTICA DAS REINTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS 

 

A desinstitucionalização é a principal meta a ser atingida pela RPb através de 

várias tecnologias de reforço à subjetividade e ao desenvolvimento de laços e afetos na 

direção da autonomia. No entanto, este processo apresenta-se como uma realidade complexa, 

especialmente devido às diversidades, em termos teórico-conceituais, entre os diferentes 

movimentos no âmbito da psiquiatria, tendo em vista a especificidade do cenário brasileiro.  

Amarante (1996) traz uma reflexão acerca das diversas formas nas quais o lidar 

teórico-prático com o processo de desinstitucionalização pode se desenvolver, quais sejam: 1) 

a desinstitucionalização como desospitalização; 2) a desinstitucionalização como 

desassistência; 3) a desinstitucionalização como desconstrução. No tocante a estas formas de 

compreender e efetuar a desinstitucionalização, Diaz (2008) salienta que estas são 

compreensões interdependentes e que uma ou outra ganha maior visibilidade em consonância 

com o momento, o local e a conjuntura social. 

A noção de desinstitucionalização surge nos Estados Unidos, proveniente dos 

projetos de psiquiatria preventiva e comunitária, num contexto histórico de renovação da 

capacidade terapêutica psiquiátrica e libertação de suas funções coercitivas, arcaicas e 

segregadoras.  

Para Amarante (1996), esta primeira concepção do processo de 

desinstitucionalização objetivava promover uma reorganização da operacionalidade prática da 

psiquiatria, tendo em vista que sua proposta era retirar o indivíduo da instituição asilar na qual 

estava confinado, assumindo, nesta perspectiva, caráter meramente desospitalizante, de 

política de altas hospitalares e redução do número de leitos. Como características desta 

concepção evidenciamos a priorização do interesse econômico e administrativo, na medida 

em que almejava prioritariamente a redução dos custos com a assistência psiquiátrica e a 

crítica ao sistema psiquiátrico centrado no hospital, no entanto, sem questionamentos acerca 

do arcabouço teórico com o qual a psiquiatria apreende e aprisiona o fenômeno da loucura. 



40 
 

Rotelli, Leonardis e Mauri (2001) afirmam que como fruto do preventivismo 

americano, a desinstitucionalização compreendida como desospitalização do paciente com 

transtorno mental, propiciou a psiquiatrização do território, uma vez que que alargou o 

conceito de doença para uma patologização do social e aumentou os centros de saúde mental 

na comunidade. Além disso, os autores salientam que com prerrogativas herdadas do 

paradigma clínico, esta política de desospitalização foi acompanhada por um período de altas 

e por um aumento complementar de altas e recidivas. Tais aspectos caracterizam um serviço 

que funciona como um circuito, na medida em que se retroalimenta através da dinâmica da 

circulação dos usuários entre os diversos serviços especializados de atenção à saúde mental.  

Já a desinstitucionalização compreendida como desassistência caracteriza-se como 

uma tendência opositora ao próprio processo de desinstitucionalização, por compreendê-lo 

como a desassistência do usuário egresso do hospital psiquiátrico. Nesta perspectiva, o 

indivíduo é retirado do serviço hospitalar, no entanto, não recebe a contrapartida necessária 

por parte de outros dispositivos de atenção, ficando o usuário de serviços de saúde mental 

“jogado à própria sorte”. De acordo com Diaz (2008), a desinstitucionalização torna-se 

desassistência quando ocorre uma falha na substituição do modelo hospitalar pelos recursos 

de base comunitária.  

Quando o processo de desinstitucionalização se desenvolve como desospitalização 

ou desassistência do indivíduo com transtorno mental, a pessoa egressa da instituição 

psiquiátrica não recebe o auxílio necessário para a sua reinserção social, evidenciando uma 

problemática constatada por estudos que apontam para altos índices de reinternações 

psiquiátricas a despeito das conquistas e dos avanços advindos da RPb, no caso brasileiro, 

ampliando o fenômeno que ficou conhecido como porta giratória (CASTRO, 2009; 

CONSOLI; HIRDES; COSTA, 2009; PARENTE ET AL., 2007; ALVERGA; 

DIMENSTEIN, 2006; BANDEIRA; BARROSO, 2005). 

A terceira vertente vislumbra a desinstitucionalização como desconstrução do 

aparato manicomial. Com origem na Psiquiatria Democrática italiana, configura-se como uma 

crítica ao saber/fazer que orienta a prática psiquiátrica, promovendo uma ruptura com o 

paradigma da psiquiatria clássica, no qual era necessário “separar para conhecer”. No 

entender de Amarante (2007), esta tendência apresenta-se como a desmontagem do conjunto 

de aparatos teórico, técnico, terapêutico e assistencial asilar para que se possa restabelecer a 

relação com os sujeitos em sofrimento psíquico. Opinião corroborada por Rotelli, Leonardis e 

Mauri (2001) quando afirmam que o primeiro passo para a implementação de um processo de 
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desinstitucionalização é promover o desmonte da relação solução/problema, característica do 

paradigma manicomial assentado no racionalismo científico médico-psiquiátrico.  

Neste cenário de desconstrução caracterizado pela centralização do trabalho 

terapêutico na existência complexa do sujeito que sofre, os trabalhadores de saúde mental 

devem protagonizar esse processo, uma vez que, a desinstitucionalização é um trabalho 

concreto que se desenvolve no cotidiano dos técnicos que produzem passo a passo as 

mudanças idealizadas (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001). 

Consoli, Hirdes e Costa (2009) salientam a necessidade de desinstitucionalizar o 

contexto onde vive o usuário dos serviços de saúde mental, apontando para o reconhecimento 

da importância das relações sociais no processo saúde/doença mental e da promoção de ações 

territoriais e recursos comunitários, o que contribui, significativamente, para a devolução da 

identidade e da cidadania do indivíduo em sofrimento psíquico. A este respeito, Saraceno 

(2010) comenta a importância da contratualidade do usuário em seu habitat, na rede social e 

no mercado de trabalho.   

Enfim, o processo de desinstitucionalização denota mais que a retirada do 

indivíduo do ambiente asilar no qual se encontra internado. Significa pois, o entendimento da 

instituição em sua complexidade e a transformação das práticas e dos saberes que orientam as 

formas de perceber e interagir com os fenômenos sociais e históricos sobre o adoecimento 

mental. De tal modo, desinstitucionalizar compreende, no entender de Dimenstein e Liberato 

(2009, p.9), “ultrapassar fronteiras sanitárias e enfrentar o desafio da intersetorialidade e do 

trabalho em rede”.  

Neste panorama de RPb no qual a desisnstitucionalização do usuário e dos 

dispositivos de assistência em saúde mental é a proposta principal para a reestruturação da 

atenção ao sofrimento psíquico, observamos o emergir de dificuldades que são 

potencialmente opositoras à eficiência e à eficácia desse processo. Para Desviat (2008), os 

principais problemas associados ao processo de desinstitucionalizar são: a incompatibilidade 

entre a estrutura dos programas e serviços substitutivos de saúde mental e as necessidades 

habituais dos usuários destes dispositivos; o despreparo da comunidade para receber o 

indivíduo egresso de instituição psiquiátrica, uma vez que, segundo o autor, quase todos os 

esforços são concentrados na mudança de comportamento dos usuários e quase nenhum para a 

modificação da mentalidade preconceituosa da sociedade; e, principalmente, os novos 

pacientes crônicos, cuja cronicidade da doença foi adquirida por falhas na rede territorializada 

de serviços, culminando em internações e reinternações subsequentes desnecessárias. 
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Outros aspectos evidenciados por Tenório (2007) dizem respeito aos seguintes 

aspectos: a lentidão com que vem sendo implementado o processo de desinstitucionalização, 

especialmente devido a resistência do setor hospitalar; as dificuldades das famílias em 

conviver com o sofrimento psíquico; as dificuldades operacionais do Estado brasileiro; e 

também um fator que não pode ser menosprezado, que é a dificuldade intrínseca ao 

enfrentamento da doença mental grave. 

Destacamos o caráter de mascaramento dessa condição de hospitalizado que vêm 

à tona com a desinstitucionalização da saúde mental. Em outras palavras, as reinternações 

psiquiátricas não são um problema que nasce com a desinstitucionalização em si, mas com 

esse processo evidencia-se a miséria da internação abusiva na prática psiquiátrica brasileira de 

outrora e a insuficiência da rede de atenção vigente na atualidade. 

É sabido que a internação psiquiátrica é um dispositivo ainda bastante utilizado no 

tratamento do transtorno mental, mas que perante as novas bases conceituais de assistência 

deve funcionar como um instrumento clínico terapêutico indicado apenas em casos que 

exijam proteção à vida do usuário ou à vida de terceiros, devendo ser utilizada quando há 

ruptura no acompanhamento de base comunitária. Neste aspecto, a decisão do internamento 

deveria ser tomada de forma criteriosa e especificamente em casos necessários, na tentativa de 

evitar a cronificação do indivíduo e da doença (CASTRO, 2009).  

Em detrimento do que é propugnado pela RPb e pela PNSM, evidenciam-se altos 

índices de internações e reinternações em usuários da rede de atenção à saúde mental. Estudos 

realizados em diversas partes do país, a exemplo dos Estados do Rio Grande do Norte, Piauí, 

Mato Grosso do Sul e São Paulo, atentam para a problemática das reinternações psiquiátricas 

e apresentam dados significativos acerca desse fenômeno (CASTRO; FUREGATO; 

SANTOS, 2010; PINHEIRO ET AL., 2010; BEZERRA; REBOUÇAS; DIMENSTEIN, 2009; 

PARENTE ET AL., 2007).  

Bezerra, Rebouças e Dimenstein (2009) relatam que um hospital situado na 

capital do Estado do Rio Grande do Norte e considerado uma instituição de referência para o 

Estado no atendimento psiquiátrico, efetuou um quantitativo de 2.516 internações no período 

de janeiro de 2007 à julho de 2008, sendo que destas mais da metade correspondia a 

reinternações. O mesmo estudo ainda revela um contingente de internações e reinternações de 

pacientes que varia entre 30-40% e 70-60%, respectivamente, no período de 2004-2007. 

Segundo os autores, estes dados refletem a carência, expressa no Estado, de uma rede extra-

hospitalar que ofereça suporte ao paciente e aos familiares, especialmente nos períodos de 

crise.  



43 
 

Outro aspecto relevante relacionado à problemática das reinternações psiquiátricas 

é a ruptura social que estas desencadeiam na contratualidade do indivíduo que apresenta 

sintomatologia psiquiátrica. Acreditamos no impacto negativo que internações recidivas 

causam na desenvoltura de atividades cotidianas e na dinâmica das relações familiares e 

sociais da pessoa com transtorno mental. Essa realidade é referida por Salles e Barros (2007) 

quando demonstram que durante o processo de internação, especialmente se este for 

prolongado ou repetitivo, regras básicas de convivência social são adormecidas. Outro 

agravante, segundo este autor, é o estigma e o preconceito que acompanham o indivíduo 

quando este tem histórico de internação psiquiátrica.  

Com base em evidências encontradas na aproximação com a realidade da saúde 

mental brasileira, podemos formular conjecturas que relacionam a efetividade do processo de 

desinstitucionalização à redução sistemática dos números de internações psiquiátricas. No 

entanto, considerando a importância da convivência familiar e social da pessoa com 

transtorno mental, nos inquieta a magnitude de índices consideráveis de internações e, 

especialmente, reinternações de pacientes psiquiátricos, num cenário marcado por 

redirecionamentos na maneira de compreender e atender ao sofrimento psíquico. De tal modo, 

avaliar o impacto dessas novas estratégias de assistência no fenômeno das reinternações em 

psiquiatria configura-se como um importante instrumento para o entendimento dos avanços 

dos dispositivos extra-hospitalares à luz das premissas da RPb. 

 O fenômeno da porta giratória na rede de atenção à saúde mental é um velho 

conhecido dos estudiosos e trabalhadores da área, talvez não com esta denominação 

específica, mas certamente, pelo desafio que representa no tratamento dos pacientes 

psiquiátricos. Estudado desde a década de 1960, trata-se de um fenômeno de características 

variadas e peculiares e, por esta razão, difícil de ser apreendido em sua complexidade. Nossa 

pretensão, neste tópico, é fornecer uma visão geral do mesmo, suas características e os fatores 

principais que o sustentam e o auxiliam a perpetuar-se na história da assistência psiquiátrica, a 

despeito das mudanças impulsionadas pela PNSM.  

A “porta giratória” é um fenômeno que, conforme Bandeira e Barroso (2005) 

caracteriza-se pelas reinternações de portadores de transtornos mentais, obedecendo a um 

ciclo repetitivo de internação/alta/internação. Para Gastal et al. (2000), uma das principais 

dificuldades resultantes da transição paradigmática ocorrida na psiquiatria é o paciente de 

revolving door, ou seja, os usuários sujeitos ao fenômeno da porta giratória. 

Revolving door é a expressão inglesa utilizada para o termo porta giratória 

(ROTELLI, LEONARDIS, MAURI, 2001). Esse fenômeno apresenta-se como um importante 
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aspecto (não planejado) do atendimento psiquiátrico, mas que se evidencia como 

consequência da mudança do modelo hospitalocêntrico sem aparato suficiente de substituição 

da atenção.  

O paciente de revolving door é aquele admitido e liberado frequentemente no 

hospital psiquiátrico. A literatura específica reflete parâmetros acerca da periodicidade dessas 

reinternações, sendo eles: entre três ou mais admissões em um período de dois anos; quatro ou 

mais em um período de cinco anos; quatro internações ou mais sem intervalo superior a dois 

anos e meio, em um período de dez anos; ou ainda, quatro ou mais internações em um período 

de cinco anos (PARENTE ET AL., 2007). Para este estudo, consideraremos como 

reinternação o marco a partir de três internações psiquiátricas em um período de dois anos. 

Castro (2009) sugere que a porta giratória ocorre com mais frequência em 

pacientes crônicos, com maiores comprometimentos e maior tempo de permanência em 

instituições psiquiátricas hospitalares. Em contrapartida, o autor aponta para a mudança de 

perfil dos usuários que estão sendo admitidos, principalmente devido ao aumento da 

complexidade dos casos, à resistência aos diversos tipos de tratamento, aumento de 

internações por mandatos judiciais e aumento no número de primeiras internações. No 

entanto, partindo da análise de diversos autores sobre o tema em questão, acreditamos ser 

este, um fenômeno permeado por vários fatores: clínicos, sociais, econômicos, demográficos, 

políticos, emocionais, familiares e de rede de atenção. A nosso ver, é justamente essa 

complexidade que dificulta a implementação de estratégias que resultem na diminuição da 

porta giratória. 

Parente et al. (2007) relatam, em estudo realizado no Piauí, que a maioria dos 

casos de reinternações está associada a pessoas com hipótese diagnóstica de esquizofrenia, 

transtornos esquizotípicos e delirantes – 58,3% dos casos – seguido pelos transtornos mentais 

e de comportamento resultantes de substâncias psicoativas – atingindo 28,8% dos casos. 

Porém, destacamos que embora a própria manifestação do transtorno suscite um tratamento 

intensivo, não se justifica as múltiplas internações, uma vez que a rede de atenção em saúde 

mental prevê o uso de dispositivos na rede extra-hospitalar, a exemplo do CAPS III, que deve 

intervir em situações de crise. 

Outros fatores relacionados aos aspectos clínicos do paciente são considerados 

para análise da porta giratória. A comorbidade com drogas, o uso irregular da medicação e a 

não adesão ou adesão insatisfatória ao tratamento também são fatores usados para a 

explicação do acontecimento da reinternação (PINHEIRO ET AL., 2010). 
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Castro, Furegato e Santos (2010) por sua vez, divulgaram a associação entre as 

reinternações psiquiátricas e os aspectos sócio-demográficos dos pacientes de uma instituição 

psiquiátrica localizada em Ribeirão Preto/SP. Esta pesquisa mostra um quantitativo de 2.040 

internações psiquiátricas entre os meses de janeiro de 2006 até dezembro de 2007, sendo que 

destas, 34% eram reinternações. Dados interessantes da pesquisa são os índices de 

reinternações psiquiátricas de acordo com o sexo e a faixa etária. A maioria das recidivas 

aconteceu com homens – cerca de 61,38% dos casos – enquanto que as mulheres reinternaram 

em 38,62% das vezes. Em relação à idade, a faixa etária correspondente a 40-49 anos teve 

maior representatividade, perfazendo um total de 30% dos casos.  

Um aspecto que consideramos importante na apreensão do fenômeno da porta 

giratória e que muitas vezes chega a ser negligenciado em alguns estudos é a educação em 

saúde. Bezerra, Rebouças e Dimenstein (2009) atentam para a dificuldade de reinserção social 

dos usuários motivada pela ausência de esclarecimentos, por parte dos familiares e da 

sociedade, sobre a doença e o tratamento, bem como, sobre a necessidade da continuidade do 

mesmo após a alta. Além disso, os autores comentam sobre a influência de aspectos referentes 

ao imaginário social que relacionam o transtorno mental à periculosidade e à violência. 

Pinheiro et al. (2010) acrescentam que em muitos casos, a família não sabe como 

agir com o portador de transtorno mental e nem tem conhecimento sobre a rede de serviços 

extra-hospitalares, acreditando que o único lugar que atende ao usuário em crise é o hospital. 

Para Dimenstein e Bezerra (2009) essa situação favorece a manutenção do modelo biomédico 

predominantemente medicamentoso e focado na hospitalização da pessoa com transtorno 

mental. Corroboramos os autores citados e acrescentamos que ações de educação em saúde 

podem impactar positivamente na redução de índices de reinternações psiquiátricas. 

Ainda em relação ao fenômeno da porta giratória, temos conhecimento da relação 

entre os aspectos emocionais dos cuidadores, em sua maioria familiares, e as internações 

recidivas. Estudos evidenciam a dificuldade sentida pela família em lidar com o parente que 

apresenta sintomatologia psiquiátrica e salientam a importância negativa que os conflitos 

familiares, decorrentes desta dificuldade e da sobrecarga vivida pelo cuidador, têm para a 

ocorrência do fenômeno (PINHEIRO ET AL., 2010; BEZERRA; REBOUÇAS; 

DIMENSTEIN, 2009). 

Outro eixo considerado fundamental para a ocorrência da porta giratória é a 

articulação da rede de atenção à saúde mental. Articulação esta, fundamentada na 

territorialização e matriciamento das ações em saúde mental, implementação da noção de 

corresponsabilização pelo tratamento do usuário e intersetorialidade de serviços e instâncias 
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sociais. A despeito das premissas de qualidade do acesso e do acompanhamento/tratamento do 

indivíduo em sofrimento psíquico dispostas na atualidade das políticas públicas de saúde 

mental, evidencia-se, no cotidiano, uma série de irregularidades que comprometem a 

assistência nesta nova perspectiva e ferem os princípios e diretrizes do SUS e da RPb. 

Estudiosos da área comentam sobre a indisponibilidade de dispositivos extra- 

hospitalares na rede de atenção à saúde mental. Municípios desprovidos de serviços como 

CAPS III, leitos psiquiátricos em hospitais gerais, Residências Terapêuticas, centros de 

convivência e cultura, casas de passagem, entre outros, apresentam dificuldade para (re)inserir 

o usuário da saúde mental em seu entorno social e familiar e contribuem para o aumento das 

estatísticas de reinternação psiquiátrica. Fragilizam as possibilidades da rede de atenção: a 

fragmentação das ações das equipes de saúde mental, a falta de profissionais e de medicações 

nos serviços, o despreparo dos profissionais existentes para trabalhar com a lógica 

antimanicomial e a falta de integração entre o sistema de saúde e os familiares (PINHEIRO 

ET AL., 2010; CASTRO; FUREGATO; SANTOS, 2010; BEZERRA; REBOUÇAS; 

DIMENSTEIN, 2009). 

A despeito das transformações advindas da RPb, a análise do revolving door em 

um contexto ampliado evidencia a coexistência dos paradigmas hospitalocêntrico e 

psicossocial no saber/fazer da saúde mental atual. Ao passo que predomina em discursos e 

políticas oficiais intenções e esforços para a efetivação de uma rede de atenção que reduziria a 

porta giratória e suas consequências e potencializaria a resolubilidade da rede, prevalece no 

cotidiano dos serviços, o gesto contraditório de reinternações psiquiátricas reiterados por 

insuficiência quantitativa de serviços e qualitativa da formação dos profissionais. Tal fato, 

segundo Rinaldi e Bursztyn (2008), desafia a perspectiva de uma atenção psicossocial.  

Talvez, essa perspectiva mista de orientação das ações em saúde 

mental/psiquiatria possa justificar o fato de muitos profissionais e dispositivos substitutivos 

estarem impregnados pela lógica manicomial, alimentando consideravelmente os índices, 

ainda preocupantes, de reinternações psiquiátricas. A este respeito, Hirdes (2009) comenta 

que as práticas em saúde mental são executadas conforme concepções teóricas dos 

trabalhadores, o que se configura como um problema na área, uma vez que existe uma lacuna 

entre o referencial teórico arcaico e o novo referencial ainda incipiente na orientação da ação 

prática em saúde mental. 

Salientamos que as discussões aqui trazidas devem ser consideradas de forma 

articulada para a apreensão do fenômeno da porta giratória, embora nos detenhamos na 

ampliação dos serviços substitutivos no Estado do RN, além de algumas estratégias 
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desenvolvidas na capital do Estado e no hospital público de referência estadual em psiquiatria, 

situado no município de Natal.  

A seguir, apresentaremos a configuração nacional da rede de atenção à saúde 

mental, bem como, a situação atual no Estado do RN. 

 

3.3 A CONFIGURAÇÃO NACIONAL DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL  

 

Na proporção em que o modelo asilar/hospitalocêntrico foi sendo desconstruído 

como saber absoluto, evidenciou-se o surgimento de serviços e ações territoriais que 

potencializaram o resgate da cidadania do paciente egresso do hospital psiquiátrico. Tais 

dispositivos tornaram-se fundamentais para oferecer suporte, tanto aos indivíduos em 

processo de desinstitucionalização, quanto aos novos casos de transtorno mental 

diagnosticados  na comunidade.   

Neste cenário, a nova política nacional de redução progressiva dos leitos 

hospitalares especializados em psiquiatria foi adquirindo respaldo social e fundamentação 

estatal enquanto política pública no Brasil. Ao longo de anos de um processo marcado por 

avanços e retrocessos, evidencia-se o fortalecimento de uma rede extra-hospitalar de atenção à 

saúde mental no Brasil. Esta rede territorial de atenção ao sofrimento psíquico preconiza uma 

série de serviços que devem funcionar de forma articulada para maximizar a autonomia e a 

cidadania da pessoa com sofrimento psíquico, assim como, reduzir o índice de primeiras 

internações e/ou reinternações psiquiátricas. 

Atualmente, a rede de serviços e equipamentos em saúde mental dispõe de uma 

gama de dispositivos e programas, a saber: CAPS (CAPS I, II e III, CAPSad, CAPSi); 

ambulatórios; SRT; Centros de Convivência e Cultura; Programa De volta para casa,; 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares e Psiquiatria – 

PNASH/Psiquiatria; Programa Permanente para Formação de Recursos Humanos para a 

Reforma Psiquiátrica; Supervisão Clínico-Institucional dos CAPS; Estratégia de Apoio 

Matricial em Saúde Mental; Núcleos de Apoio em Saúde da Família (NASF); Iniciativas de 

trabalho e renda para pessoas com transtorno mental; Escola de supervisores que visa formar 

novos profissionais supervisores, qualificar a prática dos que já estão atuando e promover o 

debate, a construção e a avaliação permanente da supervisão clínico-institucional na rede de 

atenção integral à saúde mental/ álcool e outras drogas; Consultórios de rua, serviços que 

buscam ofertar ações de promoção, prevenção e cuidados primários no espaço da rua, 

superando a abordagem única de exigência da abstinência; Escola de redutores de danos que 
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são dispositivos de formação permanente de profissionais para atuarem na rede de atenção 

substitutiva em saúde mental, álcool e drogas; leitos de atenção integral. (BRASIL 2011b; 

BRASIL, 2010a). 

Em relação aos leitos de atenção integral, o Ministério da Saúde esclarece que são 

todos os recursos de hospitalidade e de acolhimento noturno articulados à rede de atenção à 

saúde mental: leitos de Hospitais Gerais, de CAPS III, das emergências gerais, dos serviços 

hospitalares de referência para álcool e drogas. Tais leitos devem estar articulados com outros 

dispositivos de referência e oferecer assistência integral ao paciente em crise, no intuito de 

substituir as internações em hospitais psiquiátricos convencionais (BRASIL, 2011c). 

Em resposta às necessidades epidemiológicas do cenário brasileiro que refletem a 

atual expansão do consumo de drogas como álcool, cocaína – pasta base, crack, merla – e 

inalantes, foi criado recentemente outro tipo de serviço tipo CAPS. O CAPSad III, instituído 

pela portaria n
o 

2.841 de setembro de 2010, foi criado com o objetivo de proporcionar atenção 

integral e contínua às pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo e da dependência 

de álcool e outras drogas.  Trata-se de um serviço que presta atenção integral e contínua com 

funcionamento durante 24 horas, inclusive nos feriados e finais de semana (BRASIL, 2010c). 

 A rede, portanto, é constituída por serviços, políticas e estratégias fundamentais 

para a realização de um processo de desinstitucionalização efetivo do indivíduo egresso de 

instituição psiquiátrica hospitalar. Assim como, para o fomento de ações de promoção da 

saúde, prevenção e intervenção precoce em saúde mental, buscando o cumprimento da meta 

de internação como último recurso terapêutico, evitando o fenômeno da (re)internação 

psiquiátrica. Fenômeno este, historicamente associado a pouca resolubilidade dos serviços de 

saúde e alta cronificação da condição da pessoa com transtorno mental.  

Dentro desse contexto, é inegável a importância de todos os dispositivos que 

compõem a rede atual de atenção à saúde mental. No entanto, consideramos necessário um 

aprofundamento maior no papel estratégico que os CAPS‟s desempenham dentro desta nova 

lógica de assistência.  

Os CAPS‟s são serviços de saúde municipais substitutivos ao hospital 

psiquiátrico, trabalham orientados sob a lógica da atenção territorial e comunitária e 

promovem atendimento diário às pessoas portadoras de transtornos mentais severos e 

persistentes. Surgiram no Brasil na década de 1980 e a partir de 2002 ganharam uma linha 

específica de financiamento. Atualmente, a rede CAPS encontra-se em expansão e é 

responsável pela cobertura na assistência à saúde mental brasileira. Assim, é função dos 

CAPS‟s: 



49 
 

Prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando as 

internações em hospitais psiquiátricos; acolher e atender as pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer 

os laços sociais do usuário em seu território; promover a inserção social das 

pessoas com transtornos mentais por meio de ações intersetoriais; regular a 

porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de 

atuação; dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; organizar a 

rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios; articular 

estrategicamente a rede e a política de saúde mental num determinado 

território; promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários (BRASIL, 2005a, p.27). 

 

São cinco os tipos de CAPS disponíveis na rede de atenção à saúde mental: CAPS 

I, CAPS II, CAPS III, CAPSi (II) e CAPSad (II e III). Estes serviços se distinguem entre si de 

acordo com o porte, a capacidade de atendimento, o número de profissionais envolvidos e a 

clientela assistida (BRASIL, 2005a). 

O CAPS III se diferencia dos demais devido ao seu alcance de maior 

complexidade, tendo em vista que funcionam 24 horas por dia, durante todos os dias da 

semana, inclusive nos feriados. Além disso, realizam acolhimento noturno, intervenções no 

momento da crise e internações de curta duração (máximo de sete dias) quando necessário, 

por este motivo dispõe de leitos em sua estrutura (BRASIL, 2005a). 

 Outro diferencial da rede CAPS é a construção de um projeto terapêutico para 

cada usuário do serviço. O Projeto Terapêutico Individual (PTI), atualmente denominado de 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), configura-se como uma estratégia que possibilita a 

atenção psicossocial e ajuda na compreensão e no êxito do tratamento, aprimorando a 

integralidade das ações de abordagem e a intervenção junto ao sofrimento psíquico através da 

valorização da transdisciplinaridade. O projeto terapêtico deve incluir ações que visem o 

aumento da autonomia do usuário e da família e rede social, no sentido de incentivar o 

autocuidado e capacitar os cuidadores para o agir em saúde mental dentro da perspectiva da 

atenção psicossocial (BRASIL, 2007b).  

A atualização da terminologia para PTS se justifica pela ideia de valorização da 

singularidade do sujeito e a explicitação da possibilidade de elaboração de condutas 

terapêuticas não apenas para os usuários, mas também para as famílias ou grupos sociais. Um 

aspecto importante contemplado pelo PTS é a compreensão de que as condições 

socioeconômicas e de sobrevivência, bem como, a inserção do sujeito em instituições de 

impacto junto às práticas sociais – religião, narcotráfico, locais de trabalho, dentre outros – 
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configuram-se como elementos determinantes dos problemas de saúde dos indivíduos. Por 

este motivo, tais aspectos são considerados relevantes na elaboração do projeto terapêutico 

(BRASIL, 2007b). 

Enfim, os CAPS‟s desempenham um papel estratégico dentro da rede de atenção à 

saúde mental na medida em que oferecem atenção aos usuários e familiares, ao passo que 

promovem a articulação entre os demais serviços da rede, bem como, entre a própria 

comunidade. Apresentam-se como serviços promotores de autonomia, uma vez que convida o 

usuário a ser protagonista de seu próprio tratamento. 

De acordo com informativo do Ministério da Saúde, este é um dispositivo que se 

encontra em franca expansão no território brasileiro. Dados recentes mostram que ao final de 

2002 existiam 424 CAPS no Brasil, já em julho de 2011 este número aumentou para 1.650 

CAPS‟s no país, o que representa um avanço, em termos de cobertura territorial, de 21% para 

68% no período de nove anos (BRASIL, 2011b). Tal evolução reflete resultados positivos da 

união de esforços em prol da melhoria na assistência ao sofrimento psíquico.  

Outros indicativos de a PNSM vem sendo implementada no país são: a inversão 

de gastos com a saúde mental, que atualmente vem priorizando os dispositivos extra-

hospitalares em detrimento do hospital psiquiátrico; a redução progressiva de leitos 

hospitalares; e a mudança no perfil dos hospitais psiquiátricos que ficam cada vez menores. 

No entanto, em detrimento dos evidentes avanços da PNSM, constatam-se sérias 

dificuldades suscitadas pelo próprio amadurecimento do sistema público de saúde mental 

brasileiro. Tenório (2007) faz considerações a este respeito e elenca problemas emergentes a 

serem discutidos em uma “nova agenda” para a saúde mental brasileira, quais sejam: o desafio 

dos ambulatórios de acolher e manejar a imensa demanda e ao mesmo tempo garantir 

atendimento prioritário aos transtornos psicóticos; a difícil missão institucional dos CAPS‟s 

de exercer uma função de saúde pública sem deixar de exercer a clínica singular de cada caso; 

a problemática da dependência química que emerge com proeminência marcante na primeira 

década do século XXI; a necessidade de articulação entre Programas de Saúde Mental e a 

Atenção Básica, particularmente com os Programas de Saúde da Família; além dos problemas 

da gestão propriamente dita. 

Temos ciência da grande dificuldade em encontrar alternativas para resolver 

velhos e novos problemas, mas acreditamos que um fator em especial perpassa todos esses 

pontos, a saber: o diálogo e a articulação efetiva entre todos os dispositivos que compõem a 

rede de atenção à saúde mental.  
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Mas o que se entende por articulação da rede de atenção à saúde mental? Consoli, 

Hirdes e Costa (2009) relacionam uma série de ações que de forma contígua favorecem a 

articulação da rede de atenção. Dentre elas destacam-se: a gestão competente dos recursos 

destinados à saúde mental, a quantidade suficiente de serviços substitutivos, o número de 

leitos psiquiátricos condizentes com o preconizado pela Reforma Psiquiátrica, além de bom 

funcionamento do sistema de corresponsabilização. 

Outro fator intrínseco ao êxito do funcionamento da rede de atenção é a realização 

de ações territoriais expressivas e impactantes, desenvolvidas especialmente pelo apoio 

matricial em saúde mental. Conforme Quintas e Amarante (2008) a proximidade entre o 

CAPS e a comunidade favorece o conhecimento das individualidades e das peculiaridades de 

cada usuário o que, consequentemente, facilita a promoção da autonomia dos indivíduos com 

sofrimento psíquico e seu engajamento no contexto social do qual fazem parte. 

Alverga e Dimenstein (2006) apontam ainda como outras características referentes 

a uma articulação efetiva da rede de atenção à saúde mental a acessibilidade, a diversificação 

das ações, a qualificação profissional e a responsabilidade com a 

desmistificação/desconstrução do imaginário social acerca do ser louco e da loucura. 

Em outras palavras, a inter-relação desses serviços, equipamentos, saberes e 

práticas, contribui para o resgate pessoal e social do usuário dos serviços de saúde mental. O 

desempenho adequado de cada um destes dispositivos e da articulação dos mesmos, promove 

a interação terapêutica necessária aos indivíduos, profissionais de saúde, família e a sociedade 

em geral, fato que pode acontecer esteja a pessoa com sofrimento mental crônico ou em fase 

aguda.  

Há que se abordar também, a importância do apoio matricial para o êxito da 

operacionalidade prática da assistência em rede. Vecchia e Martins (2009) afirmam que a 

multiprofissionalidade, a integralidade na assistência, a corresponsabilidade da equipe 

vinculada ao território, a intersetorialidade e o enfoque interinstitucional respaldam e 

fundamentam o apoio matricial em saúde mental. Para os autores, é justamente o 

matriciamento das ações de saúde que constrói a articulação da saúde mental com a saúde da 

família, prerrogativa almejada e necessária para atender à demanda de suporte aos usuários 

dos serviços substitutivos e seus familiares.  

A este respeito, Pitiá e Furegato (2009) expõem que a responsabilização das 

equipes de saúde da família pelo acompanhamento do indivíduo com transtorno mental pode 

trazer resultados positivos para o cotidiano desse usuário. Para os autores, os efeitos benéficos 

da relação entre atenção básica e usuário em sofrimento psíquico estão relacionados 
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basicamente: à diminuição no número de reinternações psiquiátricas; à promoção da saúde 

mental; e reintegração social para pessoas com sintomatologia psicótica. 

Outro aspecto fundamental para a tentativa de resolução dos principais problemas 

enfrentados pela RPb é a participação da equipe de saúde mental, tanto no cotidiano de 

usuários e serviços, como também na condução da própria PNSM. Sobre a presença dos 

trabalhadores em saúde mental em instâncias deliberativas, Yasui (2010, p. 143) afirma que 

eles são o “principal instrumento de intervenção/invenção/produção de cuidados em saúde 

mental”, atuando no agenciamento de afetos para produzir vínculos e administrando situações 

de tensão cotidianas. Para o autor a equipe de saúde mental são as mãos que tecem essa rede 

de cuidados. A nosso ver, além de entrelaçar e organizar diversos dispositivos de assistência 

extra-hospitalar para a composição dessa rede de cuidados, os trabalhadores da saúde mental 

representam as estrelas que norteiam serviços, usuários e familiares e conduzem os caminhos 

para o enfrentamento das dificuldades cotidianas, ao passo que delineam a situação real dos 

serviços e o grau de implementação da PNSM em todos os seus âmbitos. 

Em relação à equipe de saúde mental, Yasui (2010) identifica alguns pontos 

clássicos que interessam ao debate e a mudança, são eles: ainda a existência de uma 

hierarquização nas relações de trabalho dentro dos serviços, fato que dificulta a integralidade 

da assistência; a predominância de uma racionalidade pautada no modelo biomédico, ainda 

hegemônico, que orienta ações curativas, individuais, assistencialistas e especializadas, 

caracterizando um contra senso na orientação de funcionamento atual dos serviços; além da 

interdisciplinaridade confundida com multidisciplinaridade.  

A seguir, trazemos uma aproximação com a atualidade da rede de atenção à saúde 

mental do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

3.3.1 A situação do Rio Grande do Norte 

 

 

Para atender à demanda em saúde mental no Rio Grande do Norte, o Estado foi 

dividido em 8 regiões de saúde, a saber: 1
a 
Região de Saúde do Rio Grande do Norte (RSRN) 

com sede em São José de Mipibú; 2
a 

RSRN com sede em Mossoró; 3
a 

RSRN com sede em 

João Câmara; 4
a 
RSRN com sede em Caicó; 5

a 
RSRN com sede em Santa Cruz; 6

a 
RSRN com 

sede em Pau dos Ferros; 7
a 

RSRN com sede na região metropolitana; e a 8
a 

RSRN com sede 

em Assú (SAÚDE MENTAL NO RN, 2011). 
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Vejamos no quadro 1, a conformação de cada RSRN, a quantidade de municípios 

que cada uma abrange, a quantidade de serviços substitutivos disponíveis e a quantidade de 

habitantes em cada território:  

 
Quadro 1 – Conformação das Regiões de Saúde do Rio Grande do Norte.  

* Contabilizamos no Quadro 1 apenas os leitos cadastrados pelo SUS. 

REGIÃO MUNICÍPIO 

SEDE 

ABRANGÊNCIA 

POPULACIONAL 

SERVIÇOS DISPONÍVEIS 

1
a 
RSRN São José de 

Mipibú 

27 municípios; 351.598 

habitantes 

4 CAPS I, 1 CAPS AD 

2
a 
RSRN Mossoró 15 municípios; 448.939 

habitantes 

3 CAPS I, 2 CAPS II, 1 CAPSi, 1 

CAPS AD, 1 Hospital Psiquiátrico  

3
a 
RSRN João Câmara 23 municípios; 295.065 

habitantes 

1 CAPS II 

4
a 
RSRN Caicó 25 municípios; 295.748 

habitantes 

2 CAPS I, 1 CAPS II, 1 CAPS III, 14 

leitos psiquiátricos em Hospital Geral 

5
a 
RSRN Santa Cruz 21 municípios; 185.759 

habitantes 

1 CAPS I, 1 CAPS II 

6
a 
RSRN Pau dos Ferros 36 municípios; 230.057 

habitantes 

1 CAPS I, 1 CAPS II, 6 Leitos 

Psiquiátricos em Hospital Geral  

 

7
a 
RSRN Região 

Metropolitana 

5 municípios; 1.188.012 

habitantes 

4 CAPS II, 1 CAPS III, 3 CAPS AD, 2  

CAPSi, 1 Hospital Psiquiátrico,  4 

leitos em Hospital Geral 

8
a 
RSRN Assú 15 municípios; 172.955 

habitantes 

1 CAPS I 

Fonte: Blog Saúde Mental no RN (2011). 
 

 

Além desses serviços o RN dispõe do Projeto Escola de Supervisores em Redes 

de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Rio Grande do Norte e dois consultórios de rua.  

Na atualidade, o RN apresenta um indicador referente a 0,84 CAPS‟s para cada 

100.000 habitantes, cobertura considerada pelo Ministério da Saúde como “muito boa”. No 

entanto, a nosso ver, tal cobertura configura-se ainda como insuficiente, especialmente se 

fizermos uma análise comparativa entre a quantidade de serviços substitutivos e a oferta de 

leitos psiquiátricos no Estado. Em 2009, o RN ocupava o 6
o 

lugar no ranking nacional de 

concentração de leitos psiquiátricos por habitante, o que equivale a uma razão de 0,24 leitos 

hospitalar para cada 1.000 habitantes. Além disso, evidenciam-se problemas estruturais e de 

articulação entre os diversos serviços que formam a rede de saúde mental do município 

(BRASIL, 2011b; BRASIL, 2009b).   

Na capital do Estado, a rede de atenção à saúde mental, constitui-se atualmente de 

um CAPS II, dois CAPS ad II, um CAPS III (criado recentemente), um CAPS i, dois SRT, 

um ambulatório especializado em saúde mental e um ambulatório de prevenção e tratamento 
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de tabagismo, alcoolismo e outras drogadições. Serviços que de acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde funcionam de forma articulada e são regulados pela atenção básica. No 

que diz respeito ao atendimento hospitalar, documento de 2007 referia que o município de 

Natal contava com três hospitais especializados em atendimento psiquiátrico, sendo um 

estadual, um filantrópico e um privado, além da implantação em curso de leitos psiquiátricos 

em um hospital geral (NATAL, 2007).  

O CAPS III foi nomeado em novembro de 2010 (com um considerável atraso em 

relação a outras cidades do país). Dizemos nomeado por tratar-se de um CAPS que 

funcionava em regime de CAPS II e até o momento ainda se ressente tentando acertar a 

mudança de estatuto com a realidade do seu funcionamento cotidiano. Esse serviço conta com 

uma equipe multi e interdisciplinar composta por psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, assistente 

social, terapeuta ocupacional, educador físico, dentre outros profissionais. Tem capacidade 

para atender a 400 usuários e dispõe de 8 leitos para acolhimento de indivíduos em crise 

psicótica (NATAL, 2010). O fato de prestar atendimento ao usuário nos horários em que os 

demais serviços não estão funcionando e também no momento da crise evita que o mesmo 

procure o hospital psiquiátrico para o tratamento. Espera-se com a criação deste novo serviço 

que a rede de atenção à saúde mental do município alcance maior resolubilidade na 

assistência ao sofredor psíquico, impactando nos índices de internações psiquiátricas e 

reduzindo a porta giratória. 

Na região metropolitana, iniciativas tomadas têm o potencial de combater as 

(re)internações psiquiátricas e viabilizar a reinserção social do usuário em saúde mental, 

mantendo-o o máximo possível em seu entorno social e reduzindo a participação do hospital 

psiquiátrico no cuidado do sofrimento psíquico.  Ações como a criação do CAPS III, a 

participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nas urgências 

psiquiátricas, a criação da Unidade de Desintoxicação (UD) e a regulamentação do Projeto de 

Alta Assistida (AA), apresentam-se como iniciativas para que seja alcançado o grau 

satisfatório de reinserção social dos usuários e a redução sistemática das reinternações 

psiquiátricas. Sendo assim, interessa-nos saber, de fato, quais as implicações destas novas 

estratégias para o fenômeno da porta giratória no Estado.   

Uma estratégia que nos chama a atenção é o Projeto de AA, que teve início no 

Hospital João Machado (HJM) em 2005 em decorrência da preocupação de alguns 

funcionários com o alto índice de reinternação psiquiátrica dos usuários da instituição. A 

partir de então, os profissionais passaram a realizar uma prática diferenciada de 
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acompanhamento de usuários e familiares na tentativa de assegurar o tratamento de base 

comunitária e a redução das recidivas (DIMENSTEIN; BEZERRA, 2009). 

Oficializado em Março de 2006, o projeto objetiva: 

 

1) promover um contato com o paciente e sua família após a alta, orientando 

a respeito da importância da medicação e do comprometimento com o 

tratamento; e 2) direcionar o acompanhamento do portador de transtorno 

mental para alguma unidade de saúde ou CAPS que exista na região de seu 

domicílio, com a finalidade de estabelecer comprometimento do gestor de 

saúde do município com o tratamento do paciente assistido. Em outras 

palavras, busca-se articular e assegurar um tratamento no espaço extramuros, 

evitar reinternação e inserir o paciente na sua comunidade, em conformidade 

com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica e, portanto, com a lógica atual da 

atenção psicossocial ao portador de transtorno mental (DIMENSTEIN; 

BEZERRA, 2009, p. 832). 

 

 

Em linhas gerais, a AA se propõe a atuar em áreas críticas do fenômeno de 

revolving door, a exemplo do suporte familiar, da garantia (ou tentativa) da continuidade do 

tratamento extra-hospitalar e atividades básicas de educação em saúde, atendendo a um 

público originário de todas as regiões do Estado. 

No entanto, Dimenstein e Bezerra (2009) constataram um elevado percentual de 

reinternação no HJM entre o ano de 2007 e o primeiro semestre de 2008, 62,77% e 60,38% 

respectivamente, a despeito da implementação da AA. Para as pesquisadoras, esses índices 

refletem a frágil articulação entre o projeto/instituição hospitalar e os serviços da comunidade, 

bem como, a ausência de equipamentos de suporte na rede de atenção à saúde mental.   

Atualmente, dois anos e meio após a pesquisa de Dimenstein e Bezerra (2009) e 

com a implementação dos demais dispositivos acrescidos na rede de atenção à saúde mental 

do RN, acreditamos que esta realidade estadual, especialmente no HJM, sofreu modificações. 

Assim, buscamos novas informações ao entrevistarmos os sujeitos da presente pesquisa – 

trabalhadores do HJM – a respeito do fenômeno das reinternações na referida instituição que 

constitui locus de referência para o cuidado em saúde mental no Estado do Rio Grande do 

Norte. 
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4 Percurso Metodológico 
 

 

“Todos esses que aí estão atravancando meus caminhos, eles passarão. Eu passarinho!” 

(Mário Quintana) 
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4.1 ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

A presente pesquisa tomou como referencial teórico o enfoque crítico-dialético 

(TEIXEIRA, 2008) da literatura acerca da construção histórica e social do saber/fazer da 

psiquiatria/saúde mental, especialmente os estudos realizados acerca do processo da Reforma 

Psiquiátrica brasileira e a vertente da psiquiatria social e democrática em âmbito internacional 

e nacional. Segundo Triviños (1992) um enfoque crítico-dialético se fundamenta na 

interpretação dialética do mundo, onde a realidade é enriquecida com a prática social da 

humanidade. 

Dessa concepção histórica dos processos sociais nos interessa, particularmente, o 

conceito de dialética, que salienta a força dos processos contraditórios no desenvolvimento 

dos fenômenos sociais e a importância dos conceitos de conexão, interdependência e interação 

no processo de compreensão do mundo (TRIVIÑOS, 1992). 

Na área da saúde, a utilização da concepção histórico-dialética se desenvolve a 

partir da compreensão da influência determinante de condicionantes econômicos, sociais e 

culturais no processo saúde/doença dos indivíduos e das coletividades. Partindo desta 

concepção, Garcia (1983) propõe que o estudo e a prática da medicina devem relacionar-se 

com a totalidade social e com cada uma das instâncias que a integram. Sobre o que 

acrescentamos, não apenas a prática da medicina, mas de todas as áreas e saberes que lidam 

com o enfoque da saúde de pessoas em sua singularidade ou em seus grupos sociais. Para 

Minayo (2000, p 76. Grifo da autora), nesta perspectiva, “saúde/doença passam a ser tratadas 

não como categorias a-históricas, mas como um processo fundamentado na base material de 

sua produção e com as características biológicas e culturais que se manifestam”.  

Sendo assim, essa interpretação da concepção da realidade se afilia ao presente 

estudo por considerar, além da determinação histórica e social do processo saúde/doença 

mental, a inter-relação do todo com as partes, dos componentes micro com os componentes 

macro estruturais e a importância da articulação de interfaces do histórico, do social e do 

cultural na rede de atenção à saúde mental – e não apenas do aspecto clínico-diagnóstico – 

como fatores que influenciam e determinam o fenômeno analisado. 

Vale ressaltar que os elementos micro e macro estruturais, anteriormente citados, 

são compreendidos, nesta pesquisa, com base no pensamento de Saraceno (2010). Este autor 

concebe tais elementos como sendo os dois principais tipos de políticas de saúde mental, 

estando os elementos micro estruturais relacionados ao nível do real vínculo usuário do 

serviço/profissional, incluindo-se a afetividade, a energia e o gasto de tempo que se tem nessa 
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relação. Já os elementos macro estruturais dizem respeito à organização dos serviços em 

território, na medida em que se observa se esses dispositivos são abertos à comunidade 24h ou 

12h diárias, se eles têm aprovação social, se satisfazem minimamente às pessoas e aos 

profissionais que nele se inserem e se utilizam recursos da comunidade para o seu 

funcionamento. 

Outrossim, a interpretação de um determinado fenômeno social através de um 

enfoque crítico-dialético busca apreender o movimento da realidade entendida como um 

constante devir impulsionado pelas contradições que traz em seu interior. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

4.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e enfoque exploratório-

descritivo. A abordagem qualitativa é indicada para o presente estudo devido a sua 

característica de buscar a questão do significado e da intencionalidade dos atos presentes nas 

relações e nas estruturas sociais, valorizando-se os aspectos subjetivos, que por natureza são 

impossíveis de serem sintetizados em dados estatísticos. 

Para Minayo (2000, p. 11) essa é uma abordagem que não se preocupa em 

quantificar, mas em “explicar os meandros das relações sociais consideradas essência e 

resultado da atividade humana, criadora, efetiva e racional, que pode ser apreendida através 

do cotidiano, da vivência, e da explicação do senso comum”.  

O enfoque exploratório-descritivo, comum em estudos que se propõe a analisar e 

descrever determinado fenômeno, apresenta-se pertinente a nossa pesquisa pelo fato de 

possibilitar o aumento da familiaridade entre pesquisador e ambiente, fato ou fenômeno, bem 

como, o acúmulo de informações detalhadas sobre o objeto de estudo. 

 

4.2.2 Cenário da pesquisa  

 

A presente pesquisa foi realizada no Hospital Colônia Dr.
 
João Machado (HJM), 

situado na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, número 1.700, no bairro do Tirol, 

município de Natal/RN. O HJM é um serviço de médio porte e 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 
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leitos, pois desde que passou por uma interdição, em 2009, não recuperou sua capacidade total 

de leitos disponíveis. Segundo dados do Serviço de Atendimento Médico e Estatística 

(SAME) da própria instituição, o HJM realiza uma média de 764 atendimentos por mês de 

pessoas oriundas de todas ou qualquer localidade do Estado.  

O HJM dispõe de um projeto terapêutico institucional que abrange três eixos 

principais: cidadania, interdisciplinaridade e desinstitucionalização. Dentro desse plano 

institucional encontramos 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 

diárias aos internados em horários flexíveis, além de uma série de atividades de cunho 

psicossocial. Enfim, trata-se de uma instituição que busca acatar os preceitos da Reforma 

Psiquiátrica brasileira e que apesar de adversidades administartivas ou de gestão, vem 

tentando, pelo menos em tese, implementar princípios da desinstitucionalização em saúde 

mental. 

A escolha do HJM como locus do presente estudo justifica-se pelo fato de ser 

esta, uma instituição pública de referência para o atendimento em psiquiatria no Estado do 

Rio Grande do Norte. Agrega-se a este fator a localização estratégica da instituição. Como 

capital do Estado do Rio Grande do Norte, Natal exerce influência econômica e política sobre 

os demais municípios, além de ser considerada uma referência para aqueles que procuram 

tratamentos especializados em saúde. De tal modo, esta abrangência conseguida pelo HJM 

nos faz acreditar que os resultados encontrados, nesta pesquisa, refletem a realidade estadual 

no que concerne à rede de atenção à saúde mental e ao fenômeno da porta giratória em 

psiquiatria. 

A estrutura física do HJM está dividida da seguinte maneira: o setor de pronto 

socorro, as alas masculina e feminina e o setor administrativo. No Pronto Socorro (PS) 

encontra-se uma sala de espera para usuários e familiares, uma sala para a equipe 

multidisciplinar responsável pela realização do acolhimento e, a recepção do serviço. 

Adentrando a porta que separa esta primeira parte do restante do PS, encontra-se a sala de 

consulta ocupada pelo psiquiatra de plantão, a sala de administração de medicamentos para 

aqueles usuários que apenas fazem a entrada de urgência, que são medicados e liberados em 

seguida, a sala de psicologia e enfermarias. Há uma enfermaria feminina e uma masculina, 

dispondo de alguns leitos nos quais os usuários ficam em observação ou aguardando vaga 

para internamento. Dentro de cada enfermaria há um posto de enfermagem. Além destes 

espaços, o PS dispõe de ambientes de repouso para médicos e para a equipe de enfermagem. 
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A ala feminina contem 62 leitos destinados a transtornos mentais e dependência 

química, distribuídos em enfermarias que receberam, após reforma na estrutura física, nomes 

de flores. Nessa área há salas para atendimento médico-psiquiátrico e psicológico, além do 

posto de enfermagem e um espaço de convivência para as internas. A ala masculina possui 52 

leitos destinados apenas para pacientes com transtornos mentais, além de espaço para 

atendimento psiquiátrico e psicológico e área de convivência para os internos. O espaço da 

divisão de terapia ocupacional é utilizado tanto para as mulheres quanto para os homens. Um 

velho fato/cena psiquiátrica que nos chamou atenção na instituição é que tanto a ala feminina 

quanto a ala masculina é separada do restante do hospital por uma porta que permanece 

trancada e que dispõe de um funcionário exclusivo para abri-la e fechá-la quando algum 

profissional ou visitante precisar passar.  

A enfermaria para dependentes de álcool e drogas, conhecida no hospital como 

enfermaria AD é exclusiva para os homens e conta com 16 leitos de desintoxicação. Funciona 

no espaço que antes era ocupado pela clínica médica e faz divisa com os leitos destinados aos 

pacientes residentes na instituição. A enfermaria AD possui salas para atendimento médico e 

psicológico, posto de enfermagem, sala para reunião da equipe multidisciplinar, refeitório e 

espaço de convivência para os usuários. 

O setor administrativo do HJM possui uma série de salas, cada uma ocupada pelos 

chefes das divisões das diversas categorias profissionais, salas para os setores financeiro, de 

pessoal, epidemiológico, farmácia, SAME, direção médica e direção geral. Em uma extensão 

do prédio encontra-se o setor de recursos humanos, um auditório onde são realizadas palestras 

para educação continuada e a residência médica. Junto à sala da secretaria de recursos 

humanos são realizadas atividades de alfabetização de alguns pacientes do hospital. 

 

4.2.3 Método de coleta de informações 

 

Empregamos a história oral como método de coleta das informações. Esse método 

surgiu da necessidade de se registrar experiências que tiveram repercussão em âmbito 

nacional ou mundial e se expandiu no Brasil nas últimas três décadas mediante o status 

adquirido pelos registros orais, atingindo dimensão significativa na produção científica 

brasileira, inclusive nas ciências sociais e da saúde.  

Consoante Freitas (2002), a história oral configura-se como um método de 

pesquisa no qual se utiliza a articulação entre técnicas de entrevista e outros procedimentos no 

registro de narrativas da experiência de pessoas comuns. Tal conceituação é corroborada por 
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Meihy (2002), acrescentando que a história oral é uma abordagem metodológica que promove 

a análise de processos sociais do presente e facilita o conhecimento do meio imediato.  

Nas palavras de Meihy (2002, p. 20) a história oral “responde à necessidade de 

preenchimento de espaços capazes de dar sentido a uma cultura explicativa dos atos sociais 

vistos pelas pessoas que herdam os dilemas e as benesses da vida no presente.” 

Tal método possui algumas características peculiares que, para Portelli (2000), se 

apresentam: na qualidade prática que assume; no envolvimento entre entrevistador e 

entrevistado, o que promove a troca mais profunda de informações entre esses atores. Outro 

fator é a possibilidade de confronto entre o pesquisador e a realidade do campo de pesquisa 

proporcionado pela história oral, aspecto que favorece o conhecimento mais aprofundado do 

contexto no qual está inserido o fenômeno a ser estudado.   

Outra característica é proposta por Freitas (2002) e define-se pela possibilidade de 

obtenção dos registros advindos diretamente da voz dos próprios protagonistas do fenômeno 

investigado. Esta última característica configura-se como uma das grandes potencialidades da 

história oral, uma vez que valoriza e estimula o envolvimento de atores, antes esquecidos, na 

reconstrução histórica do fato ou fenômeno a ser abordado. Além disso, a eliminação de 

mediadores entre o fato decorrido e o seu protagonista amplia a fidelidade da informação.  

Optamos, neste estudo, pela utilização do eixo específico da história oral temática. 

Para Minayo (2000), este é um método que enfatiza determinada etapa ou setor da vida de 

uma pessoa ou de uma organização, focalizando aspectos vivenciados pelo próprio indivíduo 

ou grupo social, além de seguir um roteiro pré-estabelecido e parcialmente centrado em algum 

tema. Freitas (2002) acrescenta que essa abordagem permite a comparação dos diversos 

depoimentos, tendo em vista o maior número de envolvidos e, consequentemente, maior 

volume de informação, o que oportuniza a localização das divergências, convergências e 

evidências sobre a compreensão desses diversos atores acerca do tema abordado.  

Meihy (2002) comenta que se pretende que a história oral temática busque a 

descrição de quem presenciou o fato ou que tenha alguma versão discutível ou contestatória 

sobre ele, podendo, neste caso, o pesquisador apresentar suas opiniões contrárias e discuti-las 

com o narrador.   

 Conforme Joutard (2000), temos consciência de que este método apresenta 

algumas limitações referentes aos percalços da memória daquele que conta a história, a 

probabilidade do cometimento de equívocos, a dificuldade de interpretar o silêncio, o 

esquecimento, as hesitações e os gestos. Porém, entendemos que a sistematização proposta 

por este referencial metodológico é coerente com nossa investigação, uma vez que as 
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variações da voz, consoante Freitas (2002), dão sentindo ao texto, transformando-o e dando-

lhe muitas vezes, um significado mais abrangente do que foi exposto pelo entrevistado. Além 

disso, legitima nossa pretensão de estudar a contemporaneidade da relação institucional 

existente entre o hospital psiquiátrico e o fenômeno da porta giratória na atenção em saúde 

mental. 

Para Joutard (2000, p.32) “é através do oral que se pode apreender com mais 

clareza as verdadeiras clarezas de uma decisão; que se descobre o valor das malhas tão 

eficientes quanto as estruturas oficialmente reconhecidas e visíveis; que se penetra no mundo 

do racional e do simbólico”. Em nosso caso específico, a investigação das implicações e 

impacto de novas estratégias de assistência à saúde mental no fenômeno da porta giratória no 

Estado do Rio Grande do Norte suscita o emprego de recursos orais para que sejam 

contempladas as complexidades das relações e interfaces do fenômeno em análise. 

 

4.2.4 Sujeitos da pesquisa 

 

No tocante à escolha dos sujeitos da pesquisa, uma das particularidades da história 

oral, enquanto abordagem metodológica é a seleção da colônia e a formação da rede. Meihy 

(2002) especifica que a colônia representa o grupo de grande alcance a ser estudado e é 

formada pelos elementos amplos que marcam a identidade geral dos segmentos dispostos à 

análise. Já a rede, é a subdivisão da colônia e funciona como um indicativo do modo como as 

entrevistas devam funcionar. Nesse caso, a formação da rede visa estabelecer parâmetros, 

mediante cortes racionalizados, para decidir sobre quem deve ser entrevistado. Portanto, a 

colônia refere-se à população a ser estudada e a rede significa os sujeitos representativos da 

investigação em análise, ou seja, a amostra. 

A Divisão de Pessoal do HJM reconhece que a instituição apresenta um corpo 

técnico subdivido em dois grandes grupos: um que abrange os profissionais que trabalham na 

assistência e outro formado por aqueles que atuam nos demais setores do hospital. O grupo 

formado por servidores assistencialistas compreende diversas categorias profissionais, a 

saber: médicos de diversas especialidades – psiquiatria, clínica geral, geriatria, infectologia, 

endocrinologia e medicina do trabalho – enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

farmacêuticos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, bioquímicos e técnicos de 

enfermagem.  

Com o intuito de melhor adequar a colônia escolhida ao objeto de estudo desta 

pesquisa, optamos por retirar da nossa pré-seleção aquelas categorias profissionais que não 
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mantém relação assistencial direta com os processos de internação/alta hospitalar dos 

indivíduos assistidos pela instituição em foco. De tal modo, farmacêuticos, bioquímicos e 

nutricionistas não foram arrolados para a formação da nossa colônia. Além destes, médicos de 

outras especialidades, que não fosse psiquiatria, também não foram relacionados, uma vez que 

a assistência desenvolvida por esses profissionais não está voltada, essencialmente, para as 

necessidades psiquiátricas dos usuários e, ainda, para a implicação dos transtornos mentais no 

desenvolvimento de atividades cotidianas.   

Sendo assim, nossa colônia foi formada por funcionários do HJM que lidam 

diretamente com a assistência aos usuários em sofrimento psíquico. O que nos rendeu um 

quantitativo de 173 servidores de diversas categorias profissionais, sendo eles: médicos 

psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e técnicos de 

enfermagem. A opção pela inclusão de profissionais de diferentes formações se deu em 

respeito ao princípio da interdisciplinaridade previsto e garantido pelo SUS. 

Com a colônia definida, realizamos cortes racionalizados e estabelecemos 

parâmetros de análise que nos aproximassem, cada vez mais, dos objetivos desta pesquisa.  

Para tanto, aplicamos critérios de inclusão, que foram: ter começado a exercer atividades no 

referido hospital a partir de abril de 2001, período de regulamentação da Lei Federal 

10.216/2001 que viabilizou a implantação da PNSM; e atuar na porta de entrada e/ou de saída 

do HJM regulando os processos de admissão e/ou de alta dos pacientes.  

O delineamento da rede da pesquisa seguiu priorizando aqueles servidores que 

evidenciam, em seu cotidiano de trabalho, os processos de admissão e alta dos usuários, bem 

como, os casos de reinternação. Este perfil foi encontrado nos profissionais que desempenham 

suas atividades no Pronto Socorro (PS), considerado a porta de entrada do HJM, nas Alas 

Feminina e Masculina e na Enfermaria AD, nas quais é desenvolvido o tratamento, efetuada a 

alta hospitalar e desenvolvido o Projeto de AA da instituição. Com a realização destes cortes 

chegamos, finalmente, a rede desta pesquisa, que compreendeu um número total de trinta 

pessoas aptas a participarem como sujeitos da pesquisa. No entanto, percalços comuns ao 

procedimento de coleta de informações, fizeram com que esta amostragem fosse reduzida 

para vinte participantes. Tal fato aconteceu porque dos trinta sujeitos iniciais: três se 

recusaram a participar da pesquisa; um estava afastado do trabalho por motivos de saúde; dois 

trabalham atualmente em outra instituição hospitalar além do HJM e, por este motivo, pagam 

para colegas tirarem seus plantões HJM; e quatro estavam de férias no período de coleta das 

informações.    
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No tocante às entrevistas, o contato inicial para agendamento com os participantes 

da pesquisa foi feito de duas maneiras: uns foram abordados na própria instituição durante a 

realização das visitas para observação e outros foram convidados via telefone, dependendo da 

facilidade com que eram encontrados na instituição. Em ambos os casos, contatamos os 

profissionais e marcamos, de acordo com sua disponibilidade pessoal, o horário e o local para 

entrevista, o que permitiu a redução da tensão e do estresse provocado pela sensação de estar 

sendo entrevistado. Antes do início do depoimento, o entrevistado foi esclarecido acerca dos 

objetivos do trabalho, como também, a respeito de seus direitos enquanto participante da 

pesquisa.  

Diante dos critérios para formação da colônia e da rede e dos critérios de inclusão 

na pesquisa, a rede deste estudo atingiu uma representatividade de 11,56% da população total 

que foi formada por 173 profissionais. Destes, são: seis psiquiatras, dois psicólogos, um 

terapeuta ocupacional, dois assistentes sociais e nove técnicos de enfermagem. Quanto à 

divisão de gênero, catorze são mulheres e seis são homens. 

Os sujeitos desta pesquisa apresentam em média 32,7 anos e um tempo médio de 

experiência profissional de 26,6 meses, ou seja, trabalham há aproximadamente 2 anos e 2 

meses na instituição locus da pesquisa. No que se refere ao setor do hospital no qual 

trabalham, temos o seguinte: 55% desenvolvem suas atividades no PS, 20% trabalham na Ala 

Feminina e 25% atuam tanto no PS quanto nas Alas Feminina e Masculina e Enfermaria AD. 

Em atendimento ao sigilo da identidade dos profissionais entrevistados neste 

estudo, conforme regulamentação da pesquisa envolvendo seres humanos, denominamos os 

sujeitos da presente pesquisa com nomes de estrelas, em uma alusão à função dos corpos 

celestes. Como as estrelas guiam os rumos de navegantes e andarilhos, os sujeitos da pesquisa 

denominados de estrelas guiarão nossa análise e discussão. Portanto, de acordo com o número 

de 20 participantes – sujeitos da pesquisa – optamos pelos seguintes nomes de estrelas: Auva, 

Bellatrix, Pálida, Mimosa, Mira, Aldhara, Aldebarã, Algol, Alrisha, Heze, Shaula, Sírius, 

Mizar, Ankaa, Antares, Vega, Deneb, Wezen, Arcturus, Régulus. 

 

4.2.5 Instrumentos de coleta das informações 

 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de informações a entrevista semi-

estruturada, a observação direta e a consulta e análise do livro de registro de altas e 

internações correspondentes ao período que se estende de 2008 até o primeiro semestre de 

2011, a fim de problematizarmos dados recentes do fenômeno em pauta.  
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A entrevista é, junto com a observação direta, a técnica mais utilizada no trabalho 

de campo, e consiste no recolhimento intencional de informações através da fala dos atores 

sociais envolvidos no fenômeno a ser estudado. A entrevista semi-estruturada, forma de 

abordagem que foi utilizada nesta pesquisa, combina perguntas fechadas e perguntas abertas, 

possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto sem que haja respostas 

preestabelecidas pelo entrevistador (MINAYO, 2000). Partimos de um roteiro temático 

(APÊNDICE A) contendo questões relevantes que conduziram a entrevista, a fim de obter 

informações acerca do conhecimento dos profissionais sobre a rede de atenção à saúde mental 

de Natal e do Estado do RN, bem como, sobre as reinternações psiquiátricas no HJM. 

Utilizamos a observação direta, instrumento fundamental e complementar de 

captação da realidade empírica, para contemplarmos, principalmente, os procedimentos 

básicos da instituição relacionados ao acolhimento dos usuários, à elaboração dos projetos 

terapêuticos individuais e ao funcionamento do projeto de Alta Assistida.  As observações 

foram anotadas em um diário de campo e trazidas nos resultados deste estudo como 

informações complementares aos registros orais dos sujeitos da pesquisa.  

 

4.2.6 Análise das informações 

 

Para análise das informações coletadas utilizamos a técnica de análise temática 

proposta por Minayo (2000). Para tanto, os procedimentos pós-entrevista adotados por nós 

foram divididos em quatro etapas, a saber: 1) transcrição na íntegra das gravações; 2) leitura e 

conferência do material; 3) envio do texto ao depoente para correção; 4) análise temática.  

A análise temática foi utilizada por ser compatível aos nossos objetivos de atingir 

os significados expressos e ocultos no material qualitativo, além de ser a técnica que melhor 

se adequa à investigação qualitativa em saúde. Este procedimento consiste em descobrir, 

conforme Minayo (2000, p.209, grifo da autora) “os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico 

visado”. 

Para a operacionalidade da análise temática, essa fase da pesquisa foi subdividida 

em três fases, sendo elas: 1. a pré-análise, com leitura exaustiva e organização do material 

coletado de modo a responder normas de validade, além da determinação das unidades de 

registro, unidades de contexto, recortes e categorização; 2. a exploração do material, com a 

investigação dos dados brutos para que pudéssemos alcançar o núcleo de compreensão do 
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texto; 3. o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, com inferências e interpretações 

acerca dos achados (MINAYO, 2000). 

De tal modo, após a aplicação do instrumento de entrevista semi-estruturada e de 

observação direta, realizamos a leitura flutuante do material transcrito nos deixando 

impregnar pelo conteúdo das entrevistas. A familiaridade com este conteúdo nos permitiu 

extrair as palavras-chave, delimitar os contextos de compreensão das unidades de registro, 

recortar as falas e agrupá-las em categorias e subcategorias, a saber, CATEGORIA 1) A 

atualidade da Rede de Atenção à Saúde Mental no RN com três subcategorias e, 

CATEGORIA 2) Principais causas da porta giratória no RN com duas subcategorias.  

Trazemos no Quadro 2 o número de referências/citações das subcategorias nas 

falas dos sujeitos da pesquisa e, ainda, o total das referências citadas por categoria. 

 

Quadro 2 – Categorias e subcategorias de análise com seu respectivo número de referências/citações. 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS NÚMERO DE 

REFERÊNCIAS/ 

CITAÇÕES POR 

SUBCATEGORIA 

TOTAL DE 

REFERÊNCIAS 

POR CATEGORIA 

A atualidade 

da Rede de 

Atenção à 

Saúde Mental 

no RN 

Impacto da rede de saúde 

mental no fenômeno da 

porta giratória no RN 

 

17 125 

Implicações dos novos 

serviços de saúde mental 

na assistência aos 

usuários do HJM 

48 

Problemáticas que 

permeiam a rede de 

saúde mental do RN 

60 

Principais 

causas da porta 

giratória no 

RN 

Problemática familiar 58 82 

Desassistência pós-alta 24 

Fonte: informações da própria pesquisa. 

 

Como é possível visualizarmos no Quadro 2, o agrupamento semântico das falas 

dos participantes suscitou a ramificação da primeira categoria em três subcategorias de 

análise, sendo elas: 1.1 Impacto da rede de saúde mental no fenômeno da porta giratória no 

RN; 1.2 Implicações dos novos serviços de saúde mental na assistência aos usuários do HJM; 



67 
 

1.3 Problemáticas que permeiam a rede de saúde mental do RN. E a segunda categoria em 

duas subcategorias, sendo elas: 2.1 Problemática familiar e 2.2 desassistência pós-alta. 

A subcategoria 1.1 apresentou 17 citações dos sujeitos da pesquisa e trata de 

consequências desencadeadas pela ampliação dos dispositivos de saúde mental no fenômeno 

em estudo. A subcategoria 1.2 foi referenciada 48 vezes ao longo dos discursos e contempla 

as implicações que os novos dispositivos trouxeram para a assistência ao usuário do HJM. Já 

a subcategoria 1.3 obteve 60 citações abordando problemáticas levantadas pelos participantes 

e que estão relacionadas às dificuldades cotidianas enfrentadas por usuários e profissionais 

dentro desta rede de atenção, e que, por sua vez, comprometem a visibilidade do impacto da 

expansão da rede de saúde mental do RN no fenômeno da porta giratória. 

A subcategoria 2.1 obteve 58 citações ao longo das entrevistas e aborda a 

influência que a estrutura familiar tem na perpetuação do fenômeno em foco. A subcategoria 

2.1 foi referenciada 24 vezes no decorrer dos discursos e contempla às dificuldades 

enfrentadas pelos usuários na busca por acompanhamento pós-alta hospitalar. 

 

4.2.7 Aspectos éticos 

 

Por tratar-se de uma pesquisa envolvendo seres humanos este estudo foi 

encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) sob o protocolo n
o 

019/11, recebendo aprovação desta instância 

no dia 15 de junho de 2011 através do parecer n
o 
216/2011 e CAAE 0021.0.051.000-11. 

Acatando aos critérios éticos e legais dispostos nas Normas para Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos presentes na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996), explicamos aos profissionais entrevistados os objetivos da pesquisa e os 

seus direitos como participantes do estudo. Feito isso, solicitávamos que o sujeito da pesquisa 

lesse e assinasse, em duas vias, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

B) e o Termo de Doação do Depoimento (APÊNDICE C), por se tratar de uma entrevista 

gravada. A adoção destas medidas acata e garante a segurança e o rigor necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa científica envolvendo seres humanos. 
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5 Resultados  e Discussão 
 

 

“Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos se não fora 

A mágica presença das estrelas!” 

(Mário Quintana) 
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Conforme referido no percurso metodológico, sistematizamos a análise dos 

resultados e discussão do presente estudo através da criação das seguintes categorias e 

subcategorias: CATEGORIA 1) A atualidade da Rede de Atenção à Saúde Mental no RN, 

com as subcategorias 1.1 Impacto da rede de saúde mental no fenômeno da porta giratória no 

RN; 1.2 Implicações dos novos serviços de saúde mental na assistência aos usuários do HJM; 

1.3 Problemáticas que permeiam a rede de saúde mental do RN. CATEGORIA 2) Principais 

causas da porta giratória no RN com as subcategorias 2.1 Problemática familiar e 2.2 

desassistência pós-alta. 

 

5.1 CATEGORIA 1: A ATUALIDADE DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A primeira categoria de análise aborda a situação atual da rede de atenção à saúde 

mental no RN. Nesse tópico apresentaremos os resultados e discussões a respeito das 

implicações e do impacto da expansão da rede de atenção à saúde mental no fenômeno da 

porta giratória, assim como, abordaremos as problemáticas que permeiam a rede de atenção 

em saúde mental no Rio Grande do Norte. Para tanto, traremos para o debate os discursos dos 

sujeitos da pesquisa, interpondo índices numéricos de reinternações psiquiátricas no HJM e 

posicionamentos de estudiosos da área a respeito do tema em questão. 

 

5.1.1 Impacto da rede de saúde mental no fenômeno da porta giratória no RN 

 

A rede de atenção à saúde mental do RN vem passando por um processo de 

expansão ao longo dos últimos três anos. No ano de 2009, o Estado apresentava uma 

cobertura CAPS equivalente a 0,69 CAPS para cada 100.000 habitantes. No primeiro 

semestre de 2010, este quantitativo se elevou para um indicador 0,73, terminando o ano com 

uma cobertura de 0,83 CAPS/100.000 habitantes. No primeiro semestre de 2011 esta relação 

já equivale a 0,84 CAPS/100.000 moradores (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2011d; BRASIL, 

2010a; BRASIL, 2009b).   

Entretanto, a expansão da rede extra-hospitalar do RN não se desdobrou apenas 

em termos de indicador cobertura CAPS. Conquistaram-se no Estado outros dispositivos com 

caráter extra-hospitalar, a saber: dois consultórios de rua; participação do SAMU nas 

urgências psiquiátricas; criação de dois CAPS III, um localizado em Caicó, na 4
a 
RSRN, e um 
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situado em Natal, na 7
a 

RSRN; redução de leitos em hospitais psiquiátricos conveniados ao 

SUS; duplicação do número de iniciativas de geração de trabalho e renda para pessoas com 

transtorno mental, tendo em vista que eram 6 em 2009 e, atualmente, o Estado conta com 14 

iniciativas deste tipo;  além do projeto de AA que já existe no HJM desde 2005 (BRASIL, 

2011a; BRASIL, 2009b). 

Com base no aparato técnico-assistencial acima descrito, tínhamos como 

pressuposto inicial que a ampliação da rede de atenção à saúde mental do RN impactou 

reduzindo o fenômeno da porta giratória. Após a coleta de informações foi possível evidenciar 

no discurso dos sujeitos e através de dados estatísticos a redução do quantitativo de 

reinternações psiquiátricas na instituição: 

 

O número de reinternações diminuiu, em alguns casos. Tem paciente 

realmente da gente [HJM] que se interna, sai, a família consegue levar pra o 

CAPS e fica bem no CAPS (ANKAA). 

 

Eu acho que agora já não tem aquele índice muita gente indo e voltando. 

Tem gente que quase nem volta mais. Mudança, né? Do CAPS (HEZE). 

 

Alguns pacientes que sempre davam entrada no pronto socorro e retornavam 

ao internamento em enfermaria, eles estão fazendo a entrada de urgência e 

tão retornando e fazendo o acompanhamento junto ao CAPS. A gente tá 

notando que está tendo uma diminuição dessa constante (MIRA). 

 

 

Alguns profissionais conseguem vivenciar em seu cotidiano de trabalho no HJM a 

redução do quantitativo de reinternações psiquiátricas. Os depoimentos de Ankaa, Heze e 

Mira corroboram dados cedidos pelo SAME/HJM, nos quais podemos constatar os índices 

decrescentes de reinternações psiquiátricas no RN (HOSPITAL JOÃO MACHADO, 2011).  

Vejamos no gráfico 1, os padrões indicadores que refletem esta realidade. De 

antemão, justificamos a ausência do semestre 2009.2. Neste período o HJM passou por uma 

interdição, fato que fez com que os registros de atendimentos, internações e reinternações 

tivessem uma queda brusca, comprometendo, assim, a veracidade das informações relativas 

ao referido semestre.   

A mencionada interdição no HJM ocorreu em junho de 2009 quando o Hospital 

passou por uma vistoria ética exigida pelo Conselho Regional de Medicina do RN e também 

pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária estadual, devido à precariedade da estrutura física 

do prédio e da falta de materiais básicos para oferecer o conforto mínimo aos pacientes em 

atendimento. Após a interdição ficou estabelecido que a unidade não recebesse mais 

pacientes, e só seriam atendidos apenas  os que já estavam internados, até o momento em que 
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a direção decidisse pela transferência dos mesmos. Após 30 dias de discussão, a urgência 

psiquiátrica foi voltando, aos poucos, para o HJM (NATAL, 2009). 

 

                    Gráfico 1 – Porcentagem de reinternações psiquiátricas no HJM. 
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   Fonte: SAME/HJM, 2011. 

 

 

Como acompanhamos no gráfico 1, a redução dos índices de reinternações vêm 

acontecendo gradativamente. Apesar da diferença entre um semestre e outro ser pequena, a 

exceção do semestre 2010.1, provavelmente por resquícios da interdição por que passou o 

hospital no meio do ano de 2009, é perceptível o declínio da porta giratória no RN. 

Fazendo um comparativo com o estudo de Bezerra, Rebouças e Dimenstein 

(2009) é possível perceber mais claramente esta redução. Esses autores referem que no 

primeiro semestre de 2007 as reinternações no HJM corresponderam a 64,27% do total de 

internações. Sendo assim, tendo por base o semestre 2007.1 e o primeiro semestre de 2011 

(disposto no gráfico 1), temos uma redução de 6,57% em termos de reinternações 

psiquiátricas no Estado no período de quatro anos e meio.  

Utilizamos como base o estudo de Bezerra, Rebouças e Dimenstein (2009) para 

contabilizar o declínio das reinternações psiquiátricas no HJM porque este traz dados 

referentes ao período imediatamente anterior ao que nos dedicamos na presente pesquisa. 

Sendo assim, analisando os índices correspondentes ao ano de 2007 e ao primeiro semestre de 

2008, expostos por estes autores, associados aos índices revelados por nossa pesquisa e que 

abrangem os anos de 2008, 2009, 2010 e primeiro semestre de 2011, é possível visualizar 

mais claramente e com maior abrangência a redução, em termos de reinternações 

psiquiátricas, por que vem passando o HJM nos últimos semestres.   
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Outro ponto interessante encontrado nos discursos dos sujeitos foram observações 

relacionadas à diminuição da demanda de usuários na urgência do HJM. Tais informações são 

reveladas nos discursos abaixo:  

 

A gente já percebe que diminuiu um pouco a demanda, principalmente da 

região Sul e da região Leste pra emergência do João Machado, isso a gente 

já percebe. Mesmo os casos que chegam lá hoje, eles são referenciados pra o 

CAPS III. Então, isso também mostra o impacto que esse serviço [o CAPS 

III] tem conseguido (RÉGULUS). 

 
Referente à implantação do CAPS III a gente tem sim um impacto. A gente 

percebe que dá uma fluidez maior. Não sobrecarrega tanto o serviço nosso 

aqui, principalmente no pronto socorro, em virtude de quando o paciente já 

tem condições de alta o médico passa dando a sua alta já pra o 

encaminhamento ao CAPS (ALGOL). 

 

Naquele momento em que o familiar ele é orientado pelo psiquiatra, às 

vezes, já mesmo no telefone ou mesmo a ambulância do SAMU vai até a 

residência, ele já faz aquele primeiro atendimento que sana aquela questão e, 

a partir daí, o paciente ele já pode ser encaminhado para um serviço 

ambulatorial ou um CAPS. Então, não há necessidade realmente dele vir, 

voltar aqui para o hospital (AUVA). 

 

 

Aliadas às informações extraídas dos discursos dos participantes encontramos 

junto ao SAME/HJM dados que retratam o número de atendimentos na urgência do HJM. O 

gráfico 2 mostra, conforme registros do HJM, uma crescente demanda  por  atendimento em 

urgência psiquiátrica nos últimos dois anos. 

Esclarecemos que os dados relativos aos atendimentos no HJM (que serão 

expostos no gráfico 2) englobam tanto os casos de internações quanto os de reinternações e 

ainda, aqueles que fizeram apenas a entrada de urgência, foram medicados e encaminhados 

para outros serviços ou até mesmo para casa.  
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                   GRÁFICO 2 – Número de atendimentos na urgência do HJM. 
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               Fonte: SAME/HJM, 2011. 
 

 

Os índices expostos no gráfico 2 evidenciam um crescimento de 510 casos 

atendidos na urgência do HJM no período que se estende do primeiro semestre de 2009 ao 

primeiro semestre de 2011. Tal elevação pode estar associada a três fatores: o aumento da 

população do RN; a epidemia de droga no cenário brasileiro, com reflexo na realidade local, 

agravada pelo déficit de leitos de atenção integral; e o desconhecimento da população sobre a 

lógica organizacional atual dos serviços de saúde mental.  

Em relação ao aumento populacional no Estado, dados do IBGE mostram que em 

2007 o RN contava com 3.013.740 habitantes, em 2010 esse número passou para 3.168.027 

habitantes. Tendo em vista o relatório da Organização Mundial de Saúde (2002) que divulga 

uma estimativa de que uma em cada quatro pessoas será afetada por uma perturbação mental 

em dada fase da vida, podemos deduzir que se a população de determinada área geográfica 

aumentou, aumentará também a probabilidade de se encontrar pessoas com problemas 

psiquiátricos na região. Esta hipótese é relevante, principalmente se for considerada em 

associação com os outros fatores elencados anteriormente.  

No que tange a epidemia de drogas no cenário brasileiro, estudo de Casagrande 

(2010) aponta para a relação existente entre a ocupação de leitos psiquiátricos, o aumento da 

demanda por atendimento em psiquiatria e a configuração de um quadro de “doença 

epidêmica” vinculada ao consumo de drogas, em especial, o crack.  
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Dados do HJM revelam uma participação considerável da dependência química 

nas estatísticas de atendimentos realizados na instituição nos anos de 2008 e 2009. Em 2008, 

foram registrados 8.970 atendimentos no pronto socorro do hospital, dos quais 1.422 foram 

casos de alcoolismo e 1.003 de usuários de outros tipos de droga, o que representou uma 

frequência de 28,63% de casos de dependência química nos atendimentos realizados na 

urgência da instituição. No ano de 2009, dos 8.056 atendimentos realizados, 1.255 foram 

diagnosticados como alcoolismo e 1.070 foram classificados como usuários de outros tipos de 

droga, tais índices numéricos perfizeram um total de 28,86% dos atendimentos (HOSPITAL 

JOÃO MACHADO, 2011).  

 Outro dado é a sobreposição dos casos de dependência química em relação aos 

outros transtornos psiquiátricos. Fazendo um comparativo entre os índices de atendimentos 

para usuários de drogas – lícitas ou ilícitas – e tomando por base o diagnóstico de 

esquizofrenia, tipo de transtorno que mais suscita atendimento psiquiátrico, percebemos que 

no HJM nos anos de 2008 e 2009, a média de atendimento para a esquizofrenia foi de 27,02% 

em 2008 e 28,23% em 2009. Estes dados revelam que a participação da dependência química 

sobrepôs a esquizofrenia em 1,61% dos atendimentos realizados no pronto socorro do HJM 

no ano de 2008. Em 2009 essa diferença foi reduzida, porém ainda com frequência da 

dependência química em 0,63% dos casos (HOSPITAL JOÃO MACHADO, 2011). 

 Partindo de tais índices, percebemos a representatividade da dependência química 

junto à demanda no pronto socorro do HJM, tendo em vista o aumento de 0,23% dos 

atendimentos para alcoolistas e drogadictos, por um lado, e a redução de 0,98% dos 

atendimentos aos esquizofrênicos por outro.   Infelizmente não foi possível fazermos uma 

análise comparativa mais aprofundada, incluindo dados referentes aos anos de 2010 e 

primeiro semestre de 2011, pois até agosto de 2011 o SAME/HJM não possuía esses dados. 

Acrescentamos às constatações supracitadas, o fato do RN não possuir estruturas 

de atendimento extra-hospitalar para dependentes químicos que funcionem 24 horas, a 

exemplo do CAPSad III já previsto e regulamentado pelo Ministério da Saúde. Tal agravante 

é abordado por um dos sujeitos da pesquisa: 

   

Fissura de droga não dá em horário comercial. Não dá de segunda à sexta 

das 8 às 17, não dá. Vai dá à noite, vai dá final de semana e esse paciente vai 

recorrer a quem? O CAPSad [CAPS II] vai tá fechado, entendeu? Vai 

recorrer aqui. Ao hospital aqui (ARCTURUS). 
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Arcturus expressa uma problemática enfrentada tanto pelos serviços de saúde 

mental, inclusive o próprio HJM, quanto pelos usuários e familiares que buscam atendimento 

específico para drogadictos. Para Vasconcelos (2010) o déficit de estruturas de acolhimento 

noturno no formato de leitos integrais agrega maior dificuldade ao atendimento territorial de 

urgências psiquiátricas. Neste sentido, a dicotomia marcada pela urgência e o nível de suporte 

exigido por quadros de dependência química frente à fragilidade dos dispositivos 

comunitários de atenção às especificidades dos usuários de drogas pode estar relacionada ao 

aumento, evidenciado nesta pesquisa, de usuários buscando atendimento no HJM.   

Outro fator a ser considerado e que pode justificar os dados expressos no gráfico 2 

é a desinformação das pessoas sobre o funcionamento da rede, em que pese significativo 

desconhecimento da população sobre a lógica organizacional dos serviços, na qual a 

referência e a porta de entrada para atendimentos em saúde mental deve ser o CAPS e não o 

hospital psiquiátrico, ou até mesmo, o apego que usuários e familiares têm às formas antigas 

de lidar com o transtorno mental, como ressaltam Antares e Auva: 

 

Os avanços que teve na psiquiatria não teve alcance na comunidade como 

um todo, ou seja, as famílias de pessoas com transtornos mentais, pra elas 

ainda existe o hospital como referência.  Várias pessoas, várias famílias, que 

chegam aqui, querem internar porque acha que o internamento é a solução 

(ANTARES). 

 

Ainda tem que ser trabalhado na população essa questão de desvincular do 

hospital psiquiátrico, porque o hospital psiquiátrico é em último caso, mas a 

própria população ainda não tem essa consciência de que existe um serviço 

que pode está substituindo isso aqui [hospital psiquiátrico], que o paciente 

ele não vai se desvincular do seu ambiente, que ele não precisa estar 

necessariamente internado, isolado da sociedade (AUVA). 

 

 

Ao compararmos os gráficos 1 e 2 questionamos: se a demanda por atendimento 

na urgência do HJM vem aumentando, como se justifica a referida redução nos índices de 

reinternações psiquiátricas na instituição? 

Esta questão pode ser elucidada partindo da nossa percepção de que, atualmente, a 

distribuição dos usuários na rede de saúde mental vem sendo desenvolvida com mais 

eficiência e eficácia. Encontramos nas falas dos sujeitos da pesquisa relatos associando os 

novos dispositivos assistenciais à melhor organização e distribuição dos usuários dentro da 

rede de atenção à saúde mental, como vemos a seguir: 
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Quando possível, imediatamente a gente já na própria ambulância aqui do 

hospital, a gente já faz o encaminhamento para o CAPS III para que lá eles 

dêem continuidade a esse atendimento (AUVA). 

 
Com a implantação do sistema [atendimento pelo SAMU e CAPS III], o 

atendimento das urgências e emergências psiquiátricas está se tornando mais 

organizado, retirando um pouco os pacientes que não necessitam de 

acompanhamento hospitalar (ALDEBARÃ). 

 

Acho que hoje, a presença do psiquiatra no SAMU, gerou um fenômeno 

interessante, meio que um matriciamento interno. Hoje, o SAMU consegue 

regular as urgências, o que até então ainda não acontecia. O SAMU tem 

conseguido, apesar da rede insuficiente, buscar alternativas dentro dessa rede 

pra atender às urgências (RÉGULUS). 

 

 

A constatação de que apesar do aumento na demanda de urgências no HJM as 

reinternações psiquiátricas tenham reduzido no Estado, é um indicativo de que os serviços da 

rede estão tendo alguma resolubilidade. Certamente, tal resolubilidade não se apresenta tanto 

quanto usuários e profissionais desejam, mas acreditamos que com o apoio de novos 

dispositivos substitutivos a vinculação de usuários dentro da rede de atenção à saúde mental 

está acontecendo de forma mais organizada, o que vem reduzindo as reinternações 

psiquiátricas. 

Por outro lado, não foram apenas os índices de reinternações psiquiátricas que 

sofreram alterações em consequência da ampliação da rede extra-hospitalar do RN. A seguir 

verificamos que a assistência prestada no HJM também sentiu os reflexos desta expansão.  

 

5.1.2 Implicações dos novos serviços de saúde mental na assistência aos usuários do 

HJM 

 

Esta segunda subcategoria emerge da percepção de que a atualidade da rede de 

saúde mental do RN compreende, além da expansão dos serviços extra-hospitalares e o seu 

impacto nas reinternações psiquiátricas, as implicações que estes novos dispositivos 

desencadearam na assistência prestada aos usuários do HJM.  

Partindo da análise dos discursos dos profissionais investigados destacamos 

observações acerca de transformações no cotidiano do HJM, assim como, na postura dos 

profissionais que atuam na instituição e que passaram a desenvolver um papel diferenciado na 

atenção ao sofrimento psíquico em consequência da expansão da rede de atenção à saúde 

mental do Estado. 
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A primeira modificação na assistência prestada ao usuário do HJM foi a criação 

do serviço de acolhimento no mesmo espaço do pronto-socorro da instituição, conforme 

referido abaixo: 

 

Foi criado um serviço de acolhimento com o objetivo de fazer triagem dos 

pacientes que precisam ser atendidos no hospital pelo médico ou pelo 

serviço de psicologia. Muitas vezes, a equipe do acolhimento já resolve essas 

situações fazendo orientação pra os serviços de atendimento – CAPS II, 

CAPS III, CAPSi, Ambulatório de psiquiatria e os serviços de tratamento de 

dependência química (ALDEBARÃ). 

 

Eu acho que o acolhimento tem esse papel principal. Ele consegue regular 

isso, consegue acolher e triar e ver a demanda de forma adequada 

(RÉGULUS). 

 

 

Aldebarã e Régulus elencam como função do acolhimento do HJM a realização de 

triagem de usuários de modo a garantir a melhor organização da demanda por atendimento 

dentro da rede de atenção à saúde mental do Estado. No entanto, esta não é a única 

competência deste serviço, como veremos em outros discursos que se seguem:   

 

O acolhimento foi criado pra gente poder orientar esses pacientes. Tem 

paciente que tem 12, 13 internamentos e não conhecia e nunca tinha ouvido 

falar do CAPS. Então, assim, isso mostra que existia sim, uma falta de 

informação. O paciente dava entrada, solicitava vaga para internamento, ia 

pra internamento, saia de alta, às vezes, até com o próprio encaminhamento 

do CAPS, só que ele não sabia o que era CAPS e nunca ia lá, porque não 

sabia onde era. Então, não tinha essa informação, essa orientação embasada 

pra eles (BELLATRIX). 

 

Nós iniciamos um setor no mesmo espaço do pronto socorro, chamado 

acolhimento. Assim que chega ao pronto socorro, o usuário, sua família, seu 

acompanhante, têm primeiro um acolhimento pela instituição, de forma a ter 

as orientações básicas com relação aos serviços, tanto aos serviços que vão 

ser realizados aqui, no Hospital João Machado, que é esse atendimento de 

urgência, quanto aos serviços da rede, da rede de saúde mental. E se ela for 

uma paciente de interior, a gente também faz os esclarecimentos no que é 

possível ela fazer, ou qual é o CAPS mais próximo da região. O 

encaminhamento é feito também. Então, eu acho que o serviço de 

acolhimento é um serviço que dá essas orientações antes mesmo dele ser 

atendido pelo médico e pela equipe que está no pronto socorro (ANTARES). 

 

Segundo Bellatrix e Antares, o acolhimento desenvolvido no HJM assume um 

papel importante na orientação de usuários e familiares a respeito da lógica organizacional da 

rede de atenção à saúde mental. Bellatrix considera a relevância do fornecimento de uma 

orientação embasada, ou seja, não é meramente a transmissão unilateral e aleatória da 
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mensagem, mas sim a troca de conhecimentos pautada em um projeto concreto de 

acolhimento, o que reflete na credibilidade das informações e do atendimento. Já o discurso 

de Antares nos remete a uma concepção de acolhimento como uma “recepção humanizada” 

de usuários e familiares com vista a prepará-los para os procedimentos que encontrarão 

durante sua trajetória, seja na instituição psiquiátrica ou nos serviços extra-hospitalares de 

saúde mental. 

Consideramos fundamental a percepção de Bellatrix e de Antares a respeito do 

impacto que o desconhecimento sobre os serviços ou mesmo os procedimentos em saúde 

mental têm para a perpetuação da porta giratória.  Na medida em que usuários e familiares 

desconhecem os serviços de base comunitária dispostos na rede de saúde mental, aumenta as 

chances de busca recorrente, por parte desses usuários e de suas familiares, por atendimento 

no hospital psiquiátrico. Além disso, esse desconhecimento também pode se configurar como 

um empecilho para a continuidade do tratamento no território.  

Outra função atribuída ao serviço de acolhimento do HJM é referida por Auva: 

 

Com a implantação do acolhimento a gente trabalha muito paralelo, muito 

ligado aos CAPS. Então, sempre a gente está entrando em contato com as 

equipes, a gente procura não monopolizar o serviço de saúde mental do 

Estado no hospital, a gente tem bem claro qual é a nossa função, na verdade, 

que é a retirada da crise, é a urgência, o atendimento da urgência, mas que 

sempre a gente está procurando entrar em contato com essas equipes para 

que o paciente possa sair do hospital orientado, o paciente e o familiar, 

orientado a buscar um serviço dentro da sua comunidade para que ele possa 

continuar o tratamento dele e essa orientação ela começa desde o 

acolhimento, quando há essa possibilidade (AUVA). 

 

 

O discurso de Auva marca a tentativa de articulação entre o HJM e os dispositivos 

substitutivos. A nosso ver, esse entendimento sobre a real função da instituição hospitalar 

dentro do contexto de RPb e da atenção psicossocial é fundamental para que o serviço de 

acolhimento do HJM alcance a resolubilidade almejada. 

Em síntese, o acolhimento é considerado pelos sujeitos da pesquisa como um 

serviço relevante para a realização da triagem entre os usuários, para a execução de orientação 

junto à comunidade e para a busca de articulação entre o HJM e os demais dispositivos da 

rede de saúde mental do Estado. Acrescentamos aqui, a nossa concepção de acolhimento para 

além da representação física de um serviço e do desenvolvimento de atividades dentro de uma 

lógica organizacional. Nesse sentido, corroboramos o posicionamento de Mariotti (2002, p. 
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14) quando define o acolhimento como “a arte de interagir, construir algo em comum, 

descobrir nossa humanidade mais profunda na relação com os outros e com o mundo”.  

Segundo Cordeiro (2002) o acolhimento é um instrumento fundamental na área da 

saúde, especificamente para o público visto de maneira preconceituosa pela sociedade, como 

é o caso de pessoas com transtornos mentais e os usuários/dependentes de álcool e/ou outras 

drogas. Para esse autor, o acolhimento ainda pode significar a facilitação do acesso da 

população aos serviços de saúde e também o oferecimento de assistência adequada, na medida 

em que está presente na prevenção de agravos, na promoção à saúde e na assistência aos 

usuários dos serviços.   

Finalmente, o acolhimento se desdobra na melhoria do cuidado em saúde e da 

resolubilidade da assistência, traduzindo-se na escuta, na orientação, na informação e no 

encaminhamento adequado e se constitui em uma atitude de todos os profissionais de saúde 

que recebem, escutam, analisam, identificam e encaminham adequadamente usuários e 

familiares. De tal forma, acolher é inserir as pessoas numa ampla rede de cidadania 

(FURTADO, 2002). 

No HJM a implantação do acolhimento vive uma fase de estruturação e de 

elaboração de protocolo de recepção, acolhimento e classificação de necessidades, para que 

seja garantida a qualidade da assistência através de um padrão de priorização dos casos. O 

serviço funciona da segunda-feira ao domingo, nos horários de 7h00min às 19h00min, 

contando com uma equipe interdisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiros, nutricionista e técnico de enfermagem, de modo que, sempre estão presentes dois 

profissionais de nível superior de categorias diferenciadas (SILVA, 2011).  

Como foi possível observar o serviço de acolhimento do HJM não funciona em 

tempo integral, fato que pode trazer implicações negativas para o atendimento daqueles 

usuários que chegam ao serviço no período noturno. Tendo em vista a importância do 

acolhimento desenvolvido nessa instituição, reforçamos a ideia de que a expansão do horário 

de funcionamento deste serviço poderia melhorar a qualidade do atendimento destinado 

àqueles usuários que dessem entrada no serviço no período da noite, o que por sua vez, 

poderia trazer contribuições para a redução dos índices de internações e reinternações 

psiquiátricas no HJM.  

Com base no exposto percebe-se o papel fundamental que o serviço de 

acolhimento, criado numa unidade psiquiátrica de referência estadual, desempenha na 

realidade da rede de saúde mental. Contudo, Silva (2011) comenta que para que seja garantida 

a livre circulação do usuário pela rede é necessária uma equipe qualificada para trabalhar na 
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nova lógica de atenção psicossocial, quantidade suficiente de profissionais e estrutura física 

adequada, onde todos os serviços que compõem a rede também estejam comprometidos com a 

atenção integral da saúde dos cidadãos, oferecendo, ao usuário, alternativas de tratamento 

para além da internação psiquiátrica.  

Outra modificação suscitada pela expansão da rede de atenção à saúde mental do 

RN foi a valorização da educação em saúde. Detectamos nos discursos dos sujeitos da 

pesquisa evidências que apontam para um redirecionamento da assistência ao usuário do HJM 

voltado para a realização de atividades de educação em saúde junto aos familiares dos 

usuários internos na instituição.  

 
A abordagem, não só com paciente, mas com a família, está tendo um rumo 

diferenciado. Está tendo reuniões semanais, quando não são semanais são 

quinzenais, com as famílias, que é o grupo operativo que reúne as famílias 

dos pacientes que estão internados. Os familiares vêm pra essa reunião no 

horário de visita, eles têm uma reunião com a equipe que acompanha os seus 

pacientes (terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistente social) e vão começar a conversar sobre o convívio dos seus 

pacientes em casa, qual é o problema, se é trabalho, se é atividade, se é um 

paciente que está em casa ocioso, se ele tem conflito, para poder diminuir, 

conhecer seu paciente e ao mesmo tempo ter um canal de comunicação entre 

o paciente, família e a equipe de saúde que dá assistência (MIRA). 

 

Eu percebo e a gente está percebendo que isso [informações] vem 

contribuindo. Ajudando a passar pra sociedade, pra os usuários, 

principalmente, essa parcela da sociedade que faz uso aqui do João 

Machado, a importância desses dispositivos (ALGOL). 

 

 

A educação em saúde é definida por L´abbate (1994, p. 482) como um “campo de 

práticas que se dão no nível das relações sociais normalmente estabelecidas pelos 

profissionais de saúde, entre si, com a instituição e, sobretudo com o usuário, no 

desenvolvimento cotidiano de suas atividades”. Acrescentamos a importância da participação 

da família no processo de educação em saúde, especialmente se o familiar que participa é 

responsável direto pelo cuidado prestado ao usuário do serviço, como é frequente nos casos de 

sofrimento psíquico. 

Para Machado et al. (2007) as ações educativas são percebidas como ferramenta 

essencial no incentivo da autoestima e do autocuidado dos familiares, promovendo reflexões 

que conduzam a modificações nas atitudes e comportamentos da vida cotidiana. Para esses 

autores, a educação em saúde é uma estratégia que articula a concepção da realidade do 

contexto de saúde e a busca de possibilidades de atitudes geradoras de mudanças a partir de 
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cada profissional de saúde, do trabalho em equipe e dos diversos serviços que buscam uma 

transformação no quadro de saúde da população.  

Como é possível perceber nos discursos de Mira e Algol, a educação em saúde 

desenvolvida no HJM ainda não dispõe de técnicas didático-pedagógicas como prevê 

L´abbate (1994) e ainda não é realizada de forma  sistematizada. Entretanto, compreendemos 

que as atividades executadas na instituição se propõem a considerar o cotidiano de familiares 

e usuários de modo a auxiliá-los a enfrentar melhor as dificuldades diárias, além disso, 

objetivam transmitir para os usuários e cuidadores a importância dos serviços substitutivos.  

A nosso ver, a forma como vem sendo desenvolvidas as ações de educação em 

saúde no HJM mostra que os profissionais que fazem este trabalho estão atentos ao contorno 

geográfico, social, político e cultural do indivíduo, da família e da comunidade, o que para 

Machado et al. (2007) configura-se como uma das premissas básicas para a educação em 

saúde.  

Ainda em relação às transformações na assistência ao usuário do HJM advindas 

da expansão dos dispositivos substitutivos, alguns sujeitos da pesquisa apontaram para uma 

melhoria na forma de abordagem e captação dos usuários em saúde mental e a provável 

redução do preconceito contra a doença e o doente mental, conforme vemos a seguir:  

 

Eu acredito que é um atendimento melhor, mais humanizado até. Porque isso 

combateu de certa forma o preconceito. Eu imaginava, e ainda imagino, que 

existe muitas pessoas preconceituosas que encontrando um paciente mental, 

ou mesmo um usuário de drogas na rua, terminava deixando ele de lado por 

achar que aquilo não necessitava um tratamento, por achar que, pelo seu 

próprio preconceito, aquilo não necessitava uma condução até um 

tratamento, até um ambiente hospitalar. E o SAMU, por exemplo, ele já faz 

esse serviço. O que a gente vê é que tem contribuído pra essa humanização 

desse paciente. O paciente, às vezes, está largado, jogado na rua e o SAMU 

então acolhe, trazendo pra cá (ALGOL). 

 

Analisando a fala de Algol concordamos que a atuação do SAMU no atendimento 

às urgências psiquiátricas combateu, em parte, o preconceito. Na medida em que tal serviço 

passou a acolher pessoas que estavam largadas nas ruas, especialmente aquelas em situação 

de uso abusivo de drogas, e a encaminhá-las para o HJM, isso, de certa forma, auxiliou no 

entendimento de que o sujeito com aquele perfil precisa de um atendimento especializado em 

saúde. Porém, há que se argumentar que tal afirmação denuncia, subliminarmente, uma falta 

de triagem por parte dos profissionais do SAMU no encaminhamento de usuários ao HJM, 

problemática que será discutida mais amplamente na subcategoria 3. Questiona-se se os 
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resgates, feitos pelo SAMU, de pessoas em situação de abandono nas ruas realmente 

obedecem a critérios de regulação médica e se o perfil dessas pessoas suscita, 

necessariamente, um encaminhamento à instituição psiquiátrica. 

Outro ponto abordado pelos sujeitos da pesquisa foi a possibilidade do usuário ter 

acompanhamento e receber visitação familiar:  

 

E, assim, só essa questão que antes não tinha de o paciente vir e ficar 

acompanhado, quer dizer, quando ele entra aqui, quando ele vai para o 

pronto socorro ele fica acompanhado e a família na hora que quiser vir ver o 

paciente, vem. Eles ligam para a família. Teve mudança sim, para melhor 

(PÁLIDA). 

 

Antes o paciente passava aqui oito dias sem receber visita, hoje ele recebe 

visita a partir do primeiro dia que está internado, e, inclusive, no pronto 

socorro também tem visita, porque passa cerca de uma semana pra surgir a 

vaga pra internação (WEZEN). 

 

Assim, é possível inferir que os trabalhadores percebem a valorização da 

dimensão humana e subjetiva no ato de liberação da visitação familiar, demonstrando a 

relevância que a presença de alguém da família tem para a permanência saudável do usuário 

do serviço de saúde mental. Ressaltamos que este é um direito conquistado mediante anos de 

luta da RPb em prol da cidadania da pessoa com transtorno mental internada.  

Outra modificação apontada diz respeito ao perfil dos próprios usuários do HJM, 

como mostra Vega:   

 

Estou vendo muita mudança na parte pessoal dos pacientes, de higiene, de 

enfermaria, de posto de saúde. Quando eu entrei aqui em 2001, era tudo 

diferente. A higiene era diferente, os pacientes eram mais difíceis de lidar, 

eram mais agressivos, aceitavam menos a higienização deles, entendeu? Essa 

parte técnica da gente era mais dificultada pra trabalhar. E depois que eles 

saem daqui e vão pra o CAPS, muitos passaram a aceitar mais o tratamento 

(VEGA). 

 

 

Acreditamos que esta mudança reflete o maior nível de sociabilidade e 

contratualidade que é fruto da atenção psicossocial preconizada nos serviços de base 

comunitária. Ao longo de mais de três décadas de movimentações pela RPb, temos visto a 

forte atuação de trabalhadores, usuários e familiares na luta pela garantia de melhores 

condições de assistência à saúde. Atualmente, vemos a participação destes atores nos eventos 

da luta antimanicomial, nas conferências de saúde mental, enfim, na busca de seus direitos 
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como cidadãos. Creditamos esse avanço evidenciado no discurso de Vega à presença dos 

serviços de saúde mental no território, às ações de educação em saúde mental e às lutas pela 

desmistificação da doença mental junto ao imaginário social. 

Infelizmente, ainda são muitas as pessoas com transtorno mental que se 

encontram cronificadas e institucionalizadas, no entanto, a constatação da ocorrência de 

mudança no perfil dos usuários do HJM, por mais discreta que seja, representa indícios da 

consistência da mudança trazida pelos serviços substitutivos de saúde mental na práxis 

coletiva de trabalhadores e da sociedade em geral. 

Analisando por outro prisma, não foi apenas o comportamento dos usuários do 

HJM que sofreu alterações. Encontramos evidências de que uma parcela dos trabalhadores 

que atuam naquela instituição relatou algum tipo de modificação na sua postura profissional 

em decorrência da expansão dos dispositivos substitutivos no RN, como mostra Régulus: 

 

Eu acho assim, por parte dos psiquiatras plantonistas, uns mais outros 

menos, alguns têm uma visão mais ampla e conseguem triar isso, 

encaminhar para os serviços substitutivos e discutir isso com a rede, e outros 

não e outros apenas internam e não discutem isso. Mas de fato, isso mudou 

sim, a postura dentro do pronto socorro. Se a gente for pensar pelo menos há 

dez anos, a forma que aquele pronto socorro funcionava era totalmente 

diferente do que ela funciona hoje (RÉGULUS). 

 

 

A mudança de postura dos profissionais do HJM referida no discurso de Régulus 

pode ser traduzida em ações relatadas por outro trabalhador do HJM e sujeito da pesquisa: 

 

Chega um paciente no pronto socorro, se eu vejo que ele não tem uma 

indicação clara de internação, eu já procuro saber qual é a região que ele 

reside, se essa região tem CAPS, se eu posso encaminhar. Constantemente 

eu estou fazendo isso, encaminhando, ou mesmo quando sai da internação, 

procurar saber de que região ele é, ou se ele é do interior, se lá tem CAPS, 

qual é o CAPS mais próximo, pra buscar um atendimento adequado para 

essa pessoa para evitar que ele volte a se internar (ALDHARA). 

 
 

Aldhara revela a preocupação com a utilização do recurso da internação 

psiquiátrica apenas em último caso, como também, com o encaminhamento adequado dos 

usuários para os serviços extra-hospitalares, tanto os usuários que procuraram a instituição e 

não necessitam de internação, quanto àqueles que receberam alta hospitalar. 

A este respeito, outro aspecto interessante é abordado no recorte que se segue: 

 

Hoje existe lá uma lista de serviços substitutivos lá à mostra, em cima do 

bureau do médico plantonista. Então, ele tem acesso a essa informação muito 
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fácil. Ele sabe onde tem CAPS, ele sabe pra onde ele encaminhar, ele tem 

condições de fazer isso de uma forma muito fácil. Isso, com certeza, mudou 

a postura, principalmente, das pessoas que estão mais recentes nesse serviço.  

E aí, não só do plantonista, não só do nível superior, mas a gente vê que 

mesmo o pessoal de nível médio, os técnicos de enfermagem, a gente nota 

que eles também têm uma postura diferente, nesse sentido. Eles percebem a 

importância dos serviços substitutivos, eles discutem isso, eles vêem, eles 

reconhecem as reinternações daqueles que não têm tratamento fora do 

hospital, enfim, tem vários indicadores de que isso existe na prática 

(RÉGULUS).  

 

O discurso de Régulus traz à luz dois pontos importantes para o debate. O 

primeiro deles se refere à acessibilidade que os profissionais plantonistas do HJM tem em 

usar informações referentes aos serviços territoriais. O ato de se disponibilizar uma lista 

contendo informações sobre os dispositivos substitutivos para onde o usuário pode ser 

encaminhando representa um avanço, mesmo que discreto, na busca pela articulação entre a 

instituição hospitalar e o serviço de base comunitária. Além disso, é um incentivo para que o 

profissional plantonista procure os respectivos serviços extra-hospitalares da área de 

abrangência de cada usuário, mesmo para aqueles usuários e familiares que têm resistência à 

descentralização da assistência hospitalar.  

O segundo ponto que nos chama a atenção é o contingente de profissionais que 

percebem e discutem a importância dos serviços substitutivos. Na nossa compreensão, quando 

a equipe, especialmente aquela que trabalha em um hospital psiquiátrico, se interessa em 

compreender a lógica organizacional da rede de atenção à saúde mental e dá sinais de 

aceitação dos princípios da RPb, isto se reflete em melhoria na qualidade da assistência ao 

sofrimento psíquico e, certamente, trará resultados que transformam a atenção à saúde mental.  

Neste sentido, a renovação profissional por que vem passando o HJM pode trazer 

contribuições para este atendimento diferenciado, conforme observamos no discurso abaixo: 

 

 

Está tendo cada dia profissionais novos no hospital. A equipe de nível médio 

está mais nova, não é aquela equipe de vinte anos, de trinta anos... Acredito 

que o conhecimento na questão da Reforma Psiquiátrica... E aí, a gente pelo 

conhecimento, a gente passa a tratar de uma forma diferente, a ouvir melhor 

esse paciente. Eu vejo que muitos profissionais trabalham nessa linha. Então, 

eu acredito que isso ajuda bastante. O acolhimento que é feito, a conversa, a 

escuta com esse paciente (ALRISHA). 

 

 

Corroboramos a argumentação de Alrisha quando refere que o conhecimento 

sobre os princípios da RPb e sobre a importância da atenção psicossocial leva o profissional a 



85 
 

se comportar de forma diferente diante das situações de sofrimento psíquico enfrentadas no 

seu cotidiano de trabalho. Agrega-se a este fator a importância da formação atualizada e da 

renovação de profissionais na área da psiquiatria, tendo em vista que anos de trabalho em 

instituição psiquiátrica pode deixar a postura profissional impregnada pelo discurso e pela 

prática manicomiais. 

Outra mudança referente à assistência ao usuário do HJM apontada pelos sujeitos 

da pesquisa é o trabalho em equipe, como é explicitado na fala que se segue: 

 

Eu vejo melhorias, assim, de assistência da equipe que interou mais, passou 

a dar mais assistência, mais condições de trabalho, tem melhorado (VEGA). 

 

Como é possível perceber, a proposta da RPb leva o profissional de saúde a 

desempenhar novas práticas em saúde mental e ascende um leque de expectativas envolvendo 

a interdisciplinaridade. Neste sentido, pesquisa de Antunes e Queiroz (2007) aponta para uma 

tendência de crescimento da perspectiva do trabalho interdisciplinar envolvendo tanto o 

respeito às especialidades quanto o ímpeto natural de estabelecimento de pontes que 

possibilitam o diálogo entre as diversas categorias profissionais que atuam nos serviços de 

saúde mental. Em outras palavras, esses autores apostam na consolidação da prática 

interdisciplinar como mola propulsora de um sistema mais igualitário entre os profissionais 

que constituem a equipe de saúde, para que assim busquem soluções para os problemas 

emergentes. 

Ao final da análise desta subcategoria reiteramos as mudanças positivas 

detectadas na assistência prestada aos usuários do HJM. Transformações estas, que se 

refletem na criação do serviço de acolhimento na instituição, na valorização da educação em 

saúde para usuários e familiares e na mudança de postura de parcela dos profissionais que 

atuam no referido hospital.  

Apesar dos avanços constatados, pudemos perceber ao longo da presente análise, 

dificuldades que fazem parte da realidade dos serviços de saúde mental do Estado. Tais 

obstáculos, vivenciados no cotidiano dos serviços, trabalhadores, usuários e familiares, 

passam a ser discutidas a seguir.  

 

5.1.3 Problemáticas que permeiam a rede de saúde mental do RN 

 

Esta subcategoria traz problemáticas referidas ao estudo em foco. Ao analisarmos 

os discursos dos sujeitos evidenciaram-se uma gama de depoimentos que referem 
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problemáticas encontradas no cotidiano dos serviços de saúde mental do RN. Esse grupo 

divergente absteve-se de responder claramente sobre o impacto da expansão da rede de saúde 

mental nas reinternações psiquiátricas, posicionando-se de forma argumentativa a respeito de 

dificuldades vivenciadas no cotidiano do processo de trabalho dos profissionais de saúde 

mental da instituição em pauta.  

Tendo em vista a percepção de que a porta giratória em psiquiatria é um 

fenômeno complexo e multifacetado e como tal, não pode ser resumido meramente aos 

índices de internações e reinternações psiquiátricas em dado intervalo de tempo, justifica-se, 

assim, a evidência desta terceira subcategoria.  

As principais situações-problema destacadas nos discursos dos sujeitos da 

pesquisa dizem respeito: ao funcionamento e distribuição inadequados dos serviços extra-

hospitalares; à dificuldade de acesso aos serviços substitutivos; à problemática da 

dependência química no contexto da atenção psicossocial; à dificuldade de adesão de 

familiares, usuários e profissionais aos dispositivos da rede; e ao desconhecimento de parcela 

dos profissionais do HJM sobre a rede de atenção à saúde mental.  

Com relação ao funcionamento e distribuição dos dispositivos substitutivos, 

encontramos argumentações apontando a falta de psiquiatras nos serviços, especialmente no 

CAPS III, como uma das grandes dificuldades enfrentadas pela rede de saúde mental do RN. 

Vejamos os recortes abaixo:  

 

Eu acho que o CAPS III aqui em Natal é um modelo que não tem psiquiatra 

24 horas, só tem 12 horas, as outras 12 horas da noite os pacientes ficam 

com a equipe de enfermagem somente e com sobreaviso do SAMU. Se o 

SAMU tiver numa emergência lá do outro lado da cidade e se tiver uma 

emergência no CAPS naquele momento, é impossível ele está em dois 

lugares ao mesmo tempo. Quantidade de leitos abertos: 8 leitos, 6 leitos. 

Irrisório pra quantidade de pacientes (ARCTURUS). 

 

A questão da falta de funcionamento adequado dos CAPS que a gente não 

encontra o profissional psiquiatra de segunda à sexta de plantão como de 

fato ele deveria estar. E daí, quando realmente acontece um surto, acontece 

uma urgência, o local que eles procuram realmente, é o João Machado 

porque tem psiquiatra 24 horas (ALRISHA). 

A gente não vê muito essa facilidade de encaminhar pra o CAPS III, o 

número de leitos é muito restrito e parece que falta profissionais também pra 

trabalhar lá. Eu não sei se lá tem uma assistência adequada porque eu não sei 

se tem psiquiatra 24 horas lá (SHAULA). 
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A falta de psiquiatras nos serviços substitutivos, tanto nos CAPS‟s quanto em 

ambulatórios, é uma questão presente nas discussões sobre a rede de saúde mental. 

Vasconcelos (2010) atenta para esta problemática mostrando o ônus de se manter um serviço 

tipo CAPS III, principalmente, de se assegurar a permanência do profissional psiquiatra 

durante as 24 horas do dia e os 7 dias da semana. Dificuldade esta, relacionada ao custo 

financeiro e às próprias condições do mercado reduzido de médicos especializados em 

psiquiatria. 

Além do número reduzido de profissionais psiquiatras, há que se comentar a não 

adesão de parte expressiva desta categoria profissional aos pressupostos da RPb e, sobretudo, 

ao trabalho nos serviços de base territorial. Tenório (2007) envolve nessa discussão condições 

insatisfatórias de trabalho e baixa remuneração oferecidas pelo mercado. Esse autor vai mais 

além, questionando até que ponto discursos produzidos ao longo de três décadas de RPb, com 

conotação, muitas vezes, aversiva à psiquiatria e aos psiquiatras, promoveram a transferência 

dos profissionais recém-formados nesta especialidade para outras áreas, o que justificaria a 

escassez de trabalhadores desta categoria nos serviços substitutivos de saúde mental.  

Refletindo sobre tal argumento à luz da história da própria psiquiatria e de 

práticas de psiquiatras, nos perguntamos se a argumentação de Tenório (2007) não está 

invertida, ou seja, são três décadas de RPb que maculam saberes e práticas psiquiátricas ou 

são séculos de uma psiquiatria biomédica, positivista, reducionista, disciplinar, punitiva, 

segregadora, capitalista e reconhecidamente iatrogênica que causou o desejo de uma nova 

prática dentro da mesma psiquiatria e que até com o próprio nome tem ressalvas? E que 

formação recente pode ainda se ater a concepções de vigilância e punição ao não contemplar e 

apreender a importância científica e social do cuidado no território? 

Além dos fatores acima explicitados acreditamos que a falta de psiquiatras 

enfrentada hoje pelos dispositivos extra-hospitalares está prevista na portaria n
o
 336/2002. 

Esta Portaria além de regulamentar a divisão dos CAPS em três modalidades de serviços – 

CAPS I, CAPS II e CAPS III – estabelece a equipe mínima de atuação em cada tipo de 

dispositivo (BRASIL, 2002c). 

No caso do CAPS III, tal portaria dispõe que para o período de acolhimento 

noturno, em plantões corridos de 12 horas, a equipe deve ser composta por: três 

técnicos/auxiliares de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro do serviço e um profissional 

de nível médio da área de apoio. Para as 12 horas diurnas, sábados, domingos e feriados, a 

equipe deve ser composta por: um profissional de nível superior dentre as seguintes categorias 

– médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, ou outro 
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profissional de nível superior justificado pelo projeto terapêutico (BRASIL, 2002c). Ou seja, 

o Ministério da Saúde no ato da regulamentação deste serviço não desconsiderou a 

importância da permanência do psiquiatra nos serviços substitutivos, especialmente os que 

possuem leitos de atenção integral durante as 24 horas do dia e os 7 dias da semana. Mas sim, 

considerou a necessidade e a importância de uma mudança epistêmica, profissional e social 

que traga para a práxis de trabalhadores e para o cotidiano de usuários do serviço o conceito 

ampliado de saúde e a horizontalização do cuidado.  

Arcturus comenta sobre o risco de se deixar um serviço tipo CAPS III, que deve 

ser apto a receber casos de urgência psiquiátrica, sem a permanência do psiquiatra. Fazendo-

se uma revisão minuciosa e honesta sobre o atendimento de psiquiatria, sabe-se cedo que ter 

psiquiatra presente não é garantia de assistência. Na atualidade, como disse o sujeito da 

pesquisa, ter SAMU de sobreaviso também não é garantia de assistência, pois se acontecer 

duas urgências simultâneas o atendimento à solicitação do CAPS III fica ao crivo do médico 

regulador do SAMU, o qual, por herança sociocultural ou paradigmática, conforme estudo de 

Bonfada (2010) na realidade local, tem preterido a urgência psiquiátrica por achar que esta é 

de pouca importância frente aos casos de clínica médica. 

Como o hospital psiquiátrico é o único local que dispõe, pelo menos teoricamente, 

de psiquiatra em tempo integral, provavelmente este fator favorece a procura de familiares e 

usuários pelo atendimento no HJM, ao invés de procurarem, inicialmente, os serviços 

territoriais de saúde mental. Tal fato pode contribuir significativamente tanto para o aumento 

da demanda na urgência do HJM, quanto para as reinternações psiquiátricas evidenciadas no 

RN. 

Por outro lado, não se deve atribuir ao psiquiatra toda a responsabilidade com os 

atendimentos efetuados em saúde mental. É preciso problematizarmos a presença deste 

profissional nos serviços, levando em consideração os preceitos da RPb e a descentralização 

da assistência em saúde mental. 

Com a descentralização dos serviços e a horizontalização dos saberes e práticas 

como princípios básicos do SUS e da RPb, a doença mental deixa de “pertencer” aos 

domínios da medicina psiquiátrica, passando a se valorizar, por meio da interdisciplinaridade 

das ações terapêuticas, a interface dos conhecimentos e do atendimento em saúde mental. 

 Neste cenário, ao começar um acompanhamento em serviços comunitários o 

usuário é acolhido e deve ser construído, com a sua participação possível, um projeto 

terapêutico específico para atender às suas necessidades. Geralmente, o profissional que o 

acolheu neste primeiro atendimento passará a ser uma referência para ele. Este profissional é 
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conhecido, na atual conjuntura da saúde mental brasileira, como terapeuta de referência, 

técnico de referência ou profissional de referência (BRASIL, 2004).  

Segundo o Ministério da Saúde o profissional de referência passa a ser 

responsável pelo desenvolvimento de atividades como: o monitoramento do projeto 

terapêutico junto ao usuário; a (re)definição das atividades e da frequência de participação do 

usuário no serviço; a manutenção do contato com a família; a avaliação periódica das metas 

traçadas no projeto terapêutico dialogando, inclusive, com o usuário e com a equipe técnica 

do serviço. Vale ressaltar que o técnico de referência pode ser qualquer profissional atuante 

no CAPS, seja ele da equipe de nível técnico superior (enfermeiros, médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, pedagogos, professores de educação física) ou de 

nível técnico médio (técnicos de enfermagem e educadores) (BRASIL, 2004). 

Para Silva e Costa (2010), por exigir uma articulação entre diversos saberes e 

entre vários campos relacionais (familiar, laboral, social, cultural), a atuação do terapeuta de 

referência suscita mudanças no modo de trabalho desenvolvido pelos profissionais. 

Transformações estas, voltadas para a reinvenção da maneira de ser e de agir dos 

trabalhadores no desenvolvimento das ações de cuidado para com o usuário dos serviços de 

saúde mental. 

Além de nova postura da equipe de saúde mental, o dispositivo do técnico de 

referência imprime a necessidade de reestruturação organizacional do serviço, de modo que 

possam ser garantidos espaços sistemáticos de reuniões e discussões entre a equipe 

interdisciplinar. Esses encontros visam estabelecer planejamento, discussões de caso, 

supervisão clínico-institucional e capacitação, considerando a complexidade e a intensidade 

das relações que pressupõem o campo da saúde mental (SILVA; COSTA, 2010).  

Sendo assim, compreendemos que a falta de um psiquiatra de plantão nos serviços 

substitutivos é uma dificuldade vivenciada por profissionais e usuários dos dispositivos 

territoriais de atenção à saúde mental. Por outro lado, acreditamos que esta não é uma 

justificativa plausível para o impedimento no atendimento explicitado em discursos dos 

sujeitos da pesquisa. Tendo em vista a possibilidade da continuidade do atendimento por meio 

do técnico de referência, fica claro que tal situação não se constitui como um empecilho 

inelutável para o funcionamento adequado dos serviços substitutivos. 

O que pode estar influenciando o posicionamento dos sujeitos da pesquisa é o fato 

das equipes de saúde mental não estarem preparadas para trabalhar plenamente com a atenção 

psicossocial. Outra possibilidade é a dificuldade, que os profissionais da equipe sentem de 
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desvincular o cuidado em saúde mental da presença do profissional psiquiatra, possivelmente 

por herança cultural ou por resquícios do paradigma hospitalocêntrico medicalizador. 

Além da falta de psiquiatras nos dispositivos extra-hospitalares, os sujeitos da 

pesquisa apontaram outro fator como possível empecilho para o bom funcionamento da rede 

de atenção à saúde mental do RN. Sírius e Antares assinalaram para a distribuição territorial 

inadequada de serviços substitutivos, em especial do CAPS III, de modo que a zona norte de 

Natal-RN, referida como a região que suscita maior demanda e maior nível de complexidade 

no atendimento, está desprovida de um serviço específico para atender adequadamente a esta 

população. Observemos o que referem os sujeitos da pesquisa: 

 

A maior demanda que a gente tem é da Zona Norte, sabe? Aí, ainda há um 

grande número de internamentos por conta disso, porque o CAPS não cobre 

essa área e é a maior demanda da gente aqui no pronto socorro do João 

Machado (SÍRIUS). 

O CAPS III, na realidade, ele está atendendo parte da população de Natal, 

que é da região leste e da região oeste da cidade. E aí, infelizmente, o CAPS 

III destinado a região Norte da cidade, que é onde a gente tem uma 

população numerosa e uma população que demanda um serviço de saúde 

mental, ela não está sendo atendida. Então, a região norte da cidade ela está 

desassistida com a questão dos atendimentos em CAPS III (ANTARES). 

 

 

Em relação à distribuição territorial dos serviços substitutivos, o CAPS III 

pertencente a 7
a 

RSRN fica localizado no município de Natal, como dito anteriormente no 

tópico referente à situação atual da rede de atenção à saúde mental do RN e, conforme 

regionalização intramunicipal, está lotado no Distrito Sanitário Leste do município.  

Segundo dados coletados no SAME/HJM, diferente do que refere Sírius, o distrito 

sanitário que gera maior demanda por atendimento no HJM é o Distrito Oeste. Em 2009 o 

Distrito Oeste encaminhou 1.698 usuários para o HJM, o Distrito Norte 1.545, já o Distrito 

Leste teve 1.052 encaminhamentos e, por último, o Distrito Sul com 879 casos. No primeiro 

semestre de 2011 esse ranking continua estável com o Distrito Oeste assumindo a liderança 

de atendimentos no HJM, com 835 casos. De tal modo, a implantação de mais um CAPS III 

obedecendo a critérios sócio-demográficos e sanitário-epidemiológicos deveria acontecer no 

Distrito Sanitário Oeste e não na zona norte, como sugerido. 

Entretanto, tendo em vista a cobertura que o CAPS III está dando atualmente aos 

usuários da área de abrangência da zona oeste, fica a segunda (e não a primeira) maior 

demanda do município descoberta, o que certamente contribui para a desestabilização da rede 
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de saúde mental e aumento da demanda na urgência do HJM. De tal modo, explicita-se a 

necessidade de implantação de outros CAPS‟s tipo III para suprir a demanda do Distrito Norte 

porque, de fato, trata-se de uma região que também suscita grande número de atendimentos na 

urgência do HJM. 

É interessante ressaltar que o equívoco cometido pela profissional entrevistada 

(Sírius) pode estar relacionado ao fato de não existir serviço comunitário nesta região de 

saúde que preste assistência aos portadores de transtornos mentais (CAPS II e CAPS III). A 

Zona Norte da capital possui apenas um CAPSad, ou seja, um serviço especializado no 

atendimento de usuários de álcool e outras drogas, de modo que, considerando a extensão 

territorial da mesma, salta aos olhos a necessidade de um serviço comunitário de saúde mental 

geral. 

Por outro lado, se levarmos em consideração a população de cada Distrito 

Sanitário do município de Natal, é possível que Sírius esteja certa em sua afirmação de que é 

a Zona Norte da capital que gera maior demanda para a urgência do HJM. Infelizmente não é 

possível, neste momento, esclarecermos esta dúvida, uma vez que não disponibilizamos de 

dados concretos revelando o índice populacional de cada Distrito Sanitário de Natal.  

Ainda a respeito do funcionamento dos dispositivos extra-hospitalares e 

considerando a participação do SAMU no atendimento às urgências psiquiátricas, 

encontramos discursos como os seguintes:   

 

A questão da lotação de um médico psiquiatra fazia com que pensássemos 

que a vinda pra o Hospital João Machado tivesse uma diminuição. Que ele 

pudesse ser atendido por esse médico no SAMU, e que depois ele procurasse 

um ambulatório. Mas, na realidade, o usuário ele é atendido no SAMU e 

vem também aqui pro João Machado, para o pronto socorro (ANTARES). 

 
Eu acho que a importância do psiquiatra no SAMU seria pra tentar resolver 

os problemas que pudessem ser resolvidos e esses pacientes não virem pra 

cá, certo? Não percebo isso. Continua vindo a quantidade muito grande do 

SAMU pra cá (ARCTURUS). 

 

O SAMU ele costuma trazer muitos pacientes. Então, às vezes, até pacientes 

que, a nosso ver e ao ver da equipe, que não haveria necessidade de um 

atendimento de pronto socorro [psiquiátrico] naquele momento (ALGOL). 

 

 

A participação do SAMU nas urgências psiquiátricas foi regulamentada pela 

Portaria GM 2.048/2002 e posteriormente ratificada durante a Primeira Oficina Nacional de 

Atenção às Urgências em Saúde Mental que aconteceu em 2004. Com o estabelecimento desta 



92 
 

Portaria, urgências psiquiátricas foram definidas como as situações que circunscrevem as 

psicoses, tentativa de suicídio, depressões e síndromes cerebrais orgânicas (BRASIL 2002d).  

Para atender a este tipo de demanda, a portaria prevê uma série de procedimentos 

a serem realizados para que se alcance a competência técnica dos serviços de urgência nestas 

ocorrências, quais sejam: o reconhecimento de sinais de gravidade das patologias 

psiquiátricas em situações de urgência na cena das ocorrências; a descrição ao médico 

regulador dos sinais observados nos pacientes em atendimento; o reconhecimento da 

necessidade de acionar outros atores no atendimento às urgências psiquiátricas, quando 

implicar a segurança das equipes de atendimento pré-hospitalar; e a adoção de medidas no 

manejo dos pacientes agressivos, psicóticos e suicidas (BRASIL, 2002d). 

No entanto, a regulamentação da portaria, per si, não é garantia de exequibilidade 

para a nova proposta de atenção às urgências psiquiátricas. Mais do que fundamentação 

jurídico-política, o bom funcionamento deste novo dispositivo demanda sensibilidade por 

parte da equipe multiprofissional na percepção de problemas e na tomada de decisões 

pertinentes ao encaminhamento e à distribuição dos usuários nos diversos níveis da rede de 

atenção à saúde. 

Como se evidencia nos depoimentos de Antares, Arcturus e Algol, a participação 

do SAMU nas urgências psiquiátricas no RN, é vista, por alguns dos sujeitos da pesquisa, 

como equivocada, com queixas de negligência em seu princípio básico de evitar as 

internações desnecessárias por meio do encaminhamento adequado dos usuários, ou seja, em 

casos de necessidade evidente e priorizando os leitos de atenção integral.  

Estudo de Bonfada (2010), cuja proposta central foi analisar as concepções e 

práticas dos profissionais de saúde do SAMU de Natal-RN sobre o atendimento às urgências 

psiquiátricas, detectou que o modelo da clínica tradicional ainda está fortemente presente no 

agir dos profissionais que atuam naquele serviço. De acordo com evidências encontradas, o 

autor conclui que diante da dificuldade de lidar com a subjetividade dos sujeitos em 

sofrimento psíquico, os profissionais de saúde do SAMU-Natal têm assumido uma prática 

direcionada à contenção, medicação e ao transporte para o hospital psiquiátrico.  

Outro aspecto evidenciado por Bonfada (2010) é o fato de muitos dos 

profissionais de saúde não darem credibilidade ao atual modelo de atenção à saúde mental 

pautado no tratamento comunitário, acreditando ainda, na necessidade absoluta de 

internamento das pessoas com transtornos mentais.  

Um exemplo desta situação é encontrado no discurso de Deneb, na presente 

pesquisa: 
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A respeito do SAMU, eu vejo assim, que não tem uma triagem em relação a 

isso. Pegou na rua sujo: João Machado. Tem muito isso, não tem aquela 

triagem, todos são pacientes nosso: sujo, violento. Isso acaba enchendo aqui 

(DENEB). 

 

Mediante esta aproximação da realidade do município de Natal e, por extensão, do 

Estado do Rio Grande do Norte, percebe-se que apesar do SAMU ser indicado como um 

dispositivo de impacto na redução de reinternações psiquiátricas, ainda precisa melhorar seu 

atendimento para que se alcance o nível necessário de efetividade. Finalmente, as dificuldades 

enfrentadas pelo SAMU indicam que este é um serviço que está estruturado com base em um 

modelo rígido de causa/efeito que rejeita a complexidade do sofrimento psíquico. Tal 

constatação pode elucidar a participação que o SAMU vem tendo nas urgências psiquiátricas, 

limitando-se ao transporte para internação.   

Diante desta realidade, a capacitação é uma das saídas concretas para a mudança 

no perfil de atendimento do SAMU. Por este motivo, é imperativo uma melhor articulação 

entre os dispositivos de educação permanente, o SAMU e o campo da saúde mental. 

Conforme Jardim, Oliveira e Dimenstein (2009), outra alternativa seria o desenvolvimento de 

mais pesquisas nesta área, envolvendo a produção e a operacionalização dos conceitos de 

atenção à crise em termos antimanicomiais, já que a resistência de assistir usuários em crise 

psiquiátrica é uma realidade enfrentada não só nos serviços de urgência, mas também nos 

próprios serviços substitutivos de saúde mental. 

No que tange à dificuldade que usuários e familiares têm de acessar os serviços 

substitutivos da rede de saúde mental do Estado, refere-se: 

 
A questão do acompanhamento em ambulatório e em CAPS fica à vontade 

do paciente e, às vezes, ele junto com sua família não consegue agendar isso 

[os atendimentos no ambulatório da Ribeira] no seu dia-a-dia (ANTARES). 

 

A gente sabe da dificuldade, principalmente na Zona Norte da capital, de se 

conseguir um atendimento médico. A gente sabe dessa dificuldade dos 

pacientes ao saírem daqui e darem continuidade ao seu tratamento (AUVA). 
 

 

Pelo que se pode inferir a partir das falas, há dificuldade dos usuários e familiares 

no acesso aos serviços públicos e territoriais de saúde mental, agravada pelo número 

insuficiente desses serviços. Apesar da cobertura de saúde mental do Estado ser considerada 

“muito boa”, percebe-se a insuficiência desta rede, especialmente no que se refere aos leitos 

de atenção integral e à assistência comunitária.  
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Há que se reconhecer o comprometimento que a dificuldade de acesso aos 

serviços substitutivos pode ter no tratamento dos usuários de saúde mental, tendo em vista 

que a interrupção do acompanhamento pode culminar em internação do usuário, como mostra 

as falas de Mizar e Shaula:     

 
Os pacientes que conseguem um acompanhamento pós-alta realmente têm 

uma taxa de reinternação menor, o problema está sendo o acesso desses 

pacientes ao serviço (MIZAR). 

 
Muitas vezes o paciente demora pra conseguir uma consulta na rede.  Às 

vezes, passa numa triagem, mas quando ele vai passar por um psiquiatra 

demora meses e não dá pra o paciente esperar. Muitas vezes, você acaba 

internando porque o paciente vai piorar se não tiver um acompanhamento 

logo (SHAULA). 

 

 

Portanto, há o uso da internação, que deveria ser utilizada apenas em último caso, 

como uma forma de prevenção de agravos à condição de doente mental. A nosso ver, tal 

atitude se configura como um viés que potencializa riscos aos princípios conquistados do SUS 

e da RPb, podendo configurar-se em um retorno indiscriminado, embora se diga bem 

intencionado, às soluções manicomiais. 

Segundo o princípio da universalidade, a saúde é um direito de todos e é dever do 

poder público a provisão de serviços e de ações que garantam, aos usuários da rede de 

atenção, o cumprimento desta premissa. A universalidade assegura o acesso de usuários e 

familiares às ações e serviços de saúde, enfatizando-se ações preventivas e reduzindo o 

tratamento de agravos (BRASIL, 2000). O ato de utilizar a internação psiquiátrica como meio 

de prevenção de agravos em saúde mental não se sustenta como uma proposição consistente 

na lógica da atenção psicossocial.  

Outra situação-problema apresentada pelos sujeitos da pesquisa refere-se ao 

atendimento da dependência química como uma demanda da rede de saúde mental que, por 

suas peculiaridades, dificulta a inserção social de usuários e contribui para as estatísticas de 

reinternações psiquiátricas.   

 
Hoje em Natal, não só em Natal como no Rio Grande do Norte, a demanda 

de droga é um problema de saúde pública. O problema hoje que a gente está 

tendo mais é a droga, porque a droga está atingindo até o que tem transtorno 

mental, só o transtorno, ele está se tornando paciente que tem transtorno 

mental associado com a droga. A partir do momento que uma pessoa que 

tem transtorno mental passa a usar a droga o quadro dele vai se complicar de 

tal forma que não vai ter mais o controle das crises que se poderia ter. 

Complica-se mais ainda o quadro, tanto psíquico como neurológico (MIRA). 
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A dependência química foi por nós apontada, na subcategoria 1, como um dos 

fatores propulsores do aumento da demanda por atendimento na urgência do HJM. Em um 

contexto ampliado, a dependência química pode exacerbar o quadro psíquico e neurológico da 

pessoa que apresenta sintomatologia psiquiátrica, concorrendo assim, para futuras 

internações/reinternações psiquiátricas. Tais proposições confirmam a existência de uma 

relação entre o crescimento da dependência química e o aumento da demanda na urgência do 

HJM como foi exposto anteriormente. Outro aspecto que não podemos deixar de considerar é 

o potencial decorrente do uso de drogas para o desenvolvimento de transtornos mentais nos 

indivíduos que fazem uso, fato que pode contribuir para o aumento de casos de transtornos 

psiquiátricos na comunidade e, assim, o aumento nos índices de primeiras internações. 

Dentro desta temática e lembrando que o uso abusivo de drogas lícitas ou ilícitas é 

um problema que assola não apenas o RN, mas o país como um todo, nos questionamos se a 

rede de saúde mental está preparada para atender a este público específico que demanda tantas 

peculiaridades?  

Para Tenório (2007) a complexidade da atenção à problemática de álcool e outras 

drogas, divulgada com maior propriedade a partir da experiência concreta dos CAPSad, revela 

a exigência cotidiana de implementação da inventividade, da multiplicação de iniciativas e da 

intersetorialidade dentro desta nova perspectiva assistencial.  

Na nossa compreensão, a resposta ao questionamento supracitado perpassa, além 

dos fatores apontados por Tenório (2007), o entendimento da RPb como desconstrução de 

dogmas que durante muito tempo orientaram as ações em psiquiatria. Nesse sentido, 

englobamos as representações de usuários, familiares e profissionais de saúde sobre o manejo 

do sofrimento psíquico e da dependência química.    

Os sujeitos da pesquisa relataram ainda a adesão de familiares, usuários e 

profissionais aos dispositivos da rede, como uma das dificuldades enfrentadas pela saúde 

mental no RN. 

 

A gente ainda vê alguma resistência de familiares. Nós temos um caso bem 

claro aqui de uma senhora que toda vida ela vem, o familiar dela reside na 

região Oeste, ele é [usuário] do CAPS II Oeste, ou seja, essa primeira 

urgência, esse atendimento de urgência poderia sim ser feito no CAPS III, 

mas ela tem uma resistência enorme (AUVA). 

 

Os pacientes, muitas vezes, não vão direto para o CAPS III, vem pra cá 

diretamente, mesmo sendo de responsabilidade da região do CAPS III 

(MIMOSA).  
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Destacamos que a problemática familiar será discutida mais profundamente na 

categoria 2 (subcategoria 2.1), entretanto, gostaríamos de fazer algumas considerações a 

respeito da dificuldade que alguns familiares têm de aderir ao tratamento de base comunitária, 

fato  que consideramos relevante, tanto para o aumento na demanda por atendimento no HJM 

quanto para a propagação dos índices de reinternações no Estado. 

No cenário da RPb e da valorização da atenção psicossocial, é inegável a 

importância da participação da família junto ao sofredor psíquico. Neste contexto, a estrutura 

familiar vem assumindo papel estratégico nas ações em saúde mental desenvolvidas nos 

serviços extra-hospitalares. No entanto, a despeito deste redirecionamento do papel da família 

frente ao transtorno mental, os discursos de sujeitos da pesquisa denunciam a existência de 

comportamentos que vão de encontro à lógica preconizada na atualidade. 

As falas de Auva e Mimosa exemplificam, através de casos vivenciados em seus 

cotidianos de trabalho, a dificuldade que familiares e até mesmo profissionais de saúde têm 

em aderir à nova rede de atenção à saúde mental. 

Em relação à procura imediata dos familiares pelo atendimento em hospital 

psiquiátrico, Moreno e Alencastre (2004) apontam para o desejo de não expor o problema do 

parente frente à comunidade em que ele reside, tendo em vista que nos serviços comunitários 

de saúde mental existe uma maior probabilidade de encontrar pessoas conhecidas e, assim, 

deixar essa “fragilidade” à mostra. Para Cardoso e Galera (2009), outro fator na preferência 

de familiares pela transferência total da responsabilidade do cuidado para o hospital é a busca 

pela sensação de tranquilidade e alívio, experimentadas pelo familiar devido à internação da 

pessoa com transtorno mental. 

Com efeito, não são apenas os familiares que apresentam resistência aos 

dispositivos substitutivos. Vejamos nos trechos abaixo que profissionais de saúde, 

especificamente de saúde mental, também apresentam este tipo de comportamento.  

 

O CAPS III tem uma quantidade de leitos muito pequena e há certa 

resistência dos funcionários de lá, em atender os pacientes agitados. 

Digamos assim, os pacientes em crise, que na verdade não era pra ser papel 

do CAPS III receber pacientes em crise, mas é o que a coordenação do 

município quer. Quer que esse atendimento seja feito lá, mas o que nós 

vemos é que a equipe não tem muita segurança em receber esse tipo de 

paciente. Então, todo esse atendimento continua sendo aqui (MIZAR). 

 

O SAMU – pelo menos o metropolitano – [e também] muita gente não sabe 

da existência do CAPS III e de como encaminhá-lo pra lá, encaminha 

realmente para o João Machado (MIMOSA). 
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No discurso de Mizar alega-se “uma certa resistência” da equipe do CAPS III em 

atender urgência psiquiátrica, além do próprio profissional do HJM discordar da lógica 

organizacional da rede de atenção em saúde mental. Ao dizer que as urgências psiquiátricas 

não devem ser atendidas em CAPS III, o próprio trabalhador em saúde mental demonstra 

resquícios de uma prática psiquiátrica centralizadora e hospitalocêntrica. 

Já em relação ao referido comportamento de profissionais do SAMU acreditamos 

que a sensação de insegurança é proveniente de desconhecimento técnico-científico 

atualizado na área de saúde mental.     

Outra dificuldade referida é o desnivelamento do conhecimento da própria equipe 

de saúde mental do HJM sobre os dispositivos substitutivos existentes no Estado. Vejamos o 

que dizem os sujeitos da pesquisa:  

 

Eu realmente não conheço in loco, nunca fui até a instituição. Mas o que eu 

ouço aqui dos usuários e dos familiares é que eles não têm... não sei se é 

organizado, não sei quais as dificuldades que eles têm (AUVA). 

Outra coisa que a gente tem dificuldade, nós mesmos aqui do acolhimento: a 

gente nunca pisou num CAPS. Então, a gente dá informação de uma 

instituição que a gente nunca foi lá. A gente, às vezes, dá uma informação 

que a gente não tem propriedade dela. A gente, às vezes, fala para o 

paciente: “Vá para o CAPS! Lá o senhor vai ser atendido todos os dias, lá o 

senhor vai tomar seu medicamento, lá tem alimentação, lá tem grupo 

terapêutico, lá tem atividade”. Aí o paciente olha pra cara da gente e diz: “A 

senhora já foi lá no CAPS? A senhora já viu se lá realmente tem isso?”  

Então a gente mesmo já está se reciclando quanto a isso, pra dá uma 

informação mais precisa, porque até nisso a gente quebra a expectativa do 

paciente, nesse sentido (BELLATRIX). 

 

Pelos relatos de Auva e Bellatrix podemos perceber que alguns profissionais do 

HJM possuem conhecimento teórico sobre a rede, porém afirmam que não conhecem a 

estrutura física nem o funcionamento dos mesmos. Apesar de desconhecerem os serviços in 

loco, entendemos como de grande valia a preocupação, expressa por Bellatrix, com o 

fornecimento de informações consistentes, demonstrando que reconhece a importância do seu 

papel profissional de educador em saúde e a influência de suas convicções perante os usuários 

que frequentam os serviços de saúde mental.    

Representando outro patamar de conhecimento (ou seria desconhecimento?) sobre 

a estrutura e funcionamento da rede de saúde mental, evidenciamos os seguintes discursos:  
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Tenho muito pouca informação. A gente não tem contato com isso. Dizer a 

você que eu estou inteirada da parte do CAPS, da parte do tratamento deles 

fora, a gente não tem. Tem não. Só aqui dentro, a gente cuida deles aqui. 

Daqui pra fora quando eles saem a gente não sabe como é que fica. Eu não 

sei como é que fica (VEGA). 

Sobre a nova organização eu lhe confesso que ainda não tenho um bom 

conhecimento porque a gente não teve, ao nosso nível de categoria, 

repassadas essas informações. Então, a gente não tem uma informação de 

uma nova organização dos serviços (ALGOL). 

Bom, como eu comecei agora, isso ainda vai ser apresentado pra quem está 

iniciando. Talvez outros profissionais que têm mais tempo, eles devem está 

sabendo. Eu não estou sabendo ainda. Eu só tenho seis meses aqui. Não foi 

apresentado nada pra mim (WEZEN). 

 

Através da análise das falas de Vega, Algol e Wezen vimos que existe uma 

parcela de profissionais que admitem não ter conhecimento teórico-prático a respeito dos 

dispositivos substitutivos. Mais do que o mero desconhecimento da rede de atenção à saúde 

mental, os discursos acima revelam, subliminarmente, três pontos importantes, a saber: 

indícios de desarticulação entre hospital psiquiátrico e serviços substitutivos, falta de 

formação especializada para trabalhar em saúde mental e desinteresse dos profissionais em 

buscar aprofundar seus conhecimentos na sua área de atuação. Infelizmente, esses pontos 

contribuem para a busca rápida de recursos manicomiais. 

Através da portaria GM 251/2002 regulamenta-se que o hospital psiquiátrico deve 

articular-se com a rede comunitária de saúde mental, estando a porta de entrada do sistema de 

internação situada no serviço territorial de referência para o hospital. Além disto, tal Portaria 

prevê como papel do hospital psiquiátrico a preparação do paciente para a alta hospitalar, 

garantindo sua referência para a continuidade do tratamento em serviço territorial em um 

programa de atenção compatível com sua necessidade – ambulatório, hospital-dia, CAPS – e 

para residência terapêutica quando indicado, sempre com o objetivo de promover a 

reintegração social e familiar do paciente e visando prevenir a ocorrência de novas 

internações (BRASIL, 2002a). 

Com base nas especificações da Portaria GM 251/2002, podemos inferir grande 

importância da participação da equipe de saúde mental para que o hospital assuma essas 

novas determinações. Sendo assim, torna-se indispensável que profissionais atuantes nos 

serviços hospitalares especializados em psiquiatria tenham ciência da estruturação da rede 

extra-hospitalar de atenção à saúde mental, bem como, da realidade local de funcionamento 

dos serviços extra-hospitalares. Portanto, a constatação proveniente do discurso de Vega é 
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preocupante, tendo em vista a necessidade de articulação entre instituição hospitalar e 

serviços substitutivos, assim como, a importância do encaminhamento adequado do usuário 

do serviço para a rede extra-hospitalar. 

Por outro lado, há que se comentar, mais uma vez, sobre a falta de uma formação 

adequada à atualidade da saúde mental. Os discursos citados revelam possível negligência de 

instituições de ensino e de órgãos de gestão locais em fornecer subsídios teórico-práticos para 

a formação/capacitação de profissionais para trabalharem no novo contexto de atenção 

psicossocial e reestruturação de saberes e práticas em saúde mental.  

Tal constatação nos remete ao Relatório da IV Conferência Estadual de Saúde 

Mental de Minas Gerais, evento que antecedeu a IV CNSM-I. Apesar de tratar-se de outro 

contexto regional, esta publicação reflete a realidade de muitos Estados brasileiros, fato que 

justifica a inclusão das ideias expressas na presente pesquisa.  O referido Relatório alerta para 

o prejuízo assistencial que a inexistência de uma pauta específica para o trabalho em saúde 

mental no contexto da RPb pode acarretar. São fortes os indícios de que o atual modelo de 

formação em saúde não atende às necessidades das redes de saúde mental na medida em que 

não preparam o profissional para o trabalho na perspectiva da atenção psicossocial. Dessa 

deficiência resulta o significativo desconhecimento acerca das novas formas de atendimento à 

pessoa com transtorno mental, por parte de órgãos formadores e futuros profissionais de 

saúde. Tal Relatório conclui que cumpre às instituições formadoras o compromisso com a 

reflexão crítica sobre o SUS e a RPb (MINAS GERAIS, 2010). 

No entanto, a fala dos sujeitos da presente pesquisa também revela um grau de 

desinteresse dos profissionais em buscar conhecimento especializado em sua área de atuação. 

A nosso ver, o argumento do pouco tempo de serviço em uma instituição de saúde não 

justifica o completo desconhecimento da rede de saúde no qual o mesmo se insere, mas 

aponta para descuido dessa instituição em termos de educação permanente de seus servidores 

e falta de vontade/interesse do profissional em buscar informações que fundamentem sua 

prática profissional.  

Finalmente, após a exposição das situações-problemas detectadas pelos sujeitos da 

pesquisa na atualidade da rede de atenção à saúde mental do RN, um questionamento emerge: 

as problemáticas que permeiam a rede de atenção em saúde mental do RN podem camuflar o 

resultado positivo, em termos de redução da porta giratória no Estado? 

Acreditamos que tais problemáticas expressam mais a necessidade de uma 

(re)visão por parte de profissionais, gestores, usuários, familiares e comunidade em geral 
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acerca de temas que devem ser colocados em pauta para uma “nova agenda” de discussão, 

reorganização e inventividade da rede de saúde mental do RN. 

 

 

5.2 CATEGORIA 2: PRINCIPAIS CAUSAS DA PORTA GIRATÓRIA NO RN 

 

 

Como já mencionamos ao longo do tópico de revisão de literatura, a porta 

giratória é um fenômeno multifacetado e como tal, apresenta diversos nexos de causalidade. 

Estudos delineados em diferentes Estados brasileiros apontam para uma série de aspectos 

prováveis para o fenômeno, quais sejam: desarticulação da rede de saúde mental; não 

continuidade do tratamento em nível extra-hospitalar; condições socioeconômicas; 

situações/problemas envolvendo familiares cuidadores e pessoas em sofrimento psíquico; 

quadro clínico; aspectos sócio-demográficos; além de fatores culturais e de herança 

paradigmática (PINHEIRO ET AL., 2010; CASTRO; FUREGATO; SANTOS, 2010; 

CASTRO, 2009; BEZERRA; REBOUÇAS; DIMENSTEIN, 2009; PARENTE ET AL., 2007; 

SALLES; BARROS, 2007).  

Entretanto, a investigação que realizamos junto aos profissionais do HJM nos 

possibilitou construir esta segunda categoria de análise sobre o fenômeno da porta giratória 

naquela instituição e, por extensão, no Estado do RN, por tratar-se de uma instituição de 

referência estadual. Partindo da questão norteadora “Conforme sua experiência, quais os 

motivos que levam às reinternações no HJM?”, foi possível construir esta análise que 

fundamenta a discussão a respeito das injunções que envolvem as reinternações psiquiátricas 

na realidade investigada e que são detalhadas agora através das subcategorias 2.1 e 2.2. 

 

5.2.1 Problemática familiar 

 

A problemática familiar foi apontada na fala dos sujeitos da pesquisa como um 

dos principais fatores na determinação das reinternações psiquiátricas no HJM. O contexto 

familiar aparece nos discursos dos sujeitos permeado por questões que se entrelaçam e 

parecem dificultar a reinserção do indivíduo nos ambientes familiar e social.  

Optamos por agrupar nos domínios de problemática familiar uma série de 

aspectos que podem aparecer isoladamente como fatores causadores da porta giratória. Nosso 

posicionamento se justifica pela forma como estes são referidos e abordados pelos sujeitos da 
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pesquisa, aparecendo diretamente relacionados ao contexto familiar do usuário do serviço. 

Tais aspectos são: o desconhecimento da família acerca do cuidado com o familiar com 

transtorno mental; o desinteresse da família em cuidar do parente com transtorno mental; a 

negligência no suporte familiar; condições socioeconômicas dos familiares; e os aspectos 

culturais da própria família. 

A figura abaixo representa a inter-relação dos fatores que concorrem para a 

conformação da problemática familiar evidenciada pelos sujeitos da presente pesquisa.  

 

FIGURA 1 – Representação dos fatores que concorrem para a conformação da problemática familiar 

evidenciada pelos profissionais do HJM. 

 

 
                   

                 Fonte: Informações da própria pesquisa. 

 

Tendo em vista a complexidade que envolve a relação família versus transtorno 

mental, não temos a pretensão de esgotar todas as particularidades/multiplicidades que fazem 

fronteira com a referida problemática. Pretendemos sim, contribuir para o debate discutindo 

os aspectos evidenciados pelos sujeitos da presente pesquisa e que, em conjunto ou 

isoladamente, favorecem a existência de uma problemática familiar relatada como agravante 

dentro da ocorrência da porta giratória no RN. 
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Concernente às causas da porta giratória no HJM o primeiro ponto abordado pelos 

profissionais da instituição é o desconhecimento ou desinformação da família.  

 

O próprio familiar às vezes não colabora, ou por falta de experiência ou 

mesmo por não saber como fazer, acaba dando medicação errada, não sabe 

como procurar... Muitas famílias daqui não sabem: “Ah, eu vou pra onde 

agora procurar? Como é que eu faço pra poder ter acesso a um psiquiatra?”. 

Então, assim, são coisas que eu acho que é mais a questão de falta mesmo de 

conhecimento de como é que funciona a rede (ANKAA). 

 

 

O discurso de Ankaa contempla dois aspectos importantes. O primeiro deles está 

relacionado ao desconhecimento da família sobre o cuidado adequado a ser prestado ao 

indivíduo em sofrimento psíquico, quer seja no manejo das situações cotidianas ou no 

momento da crise. O segundo aspecto contempla o desconhecimento familiar sobre o 

funcionamento dos serviços substitutivos e a lógica organizacional da rede de saúde mental. 

No que diz respeito à falta de conhecimento do familiar sobre as formas 

adequadas de exercer ações de cuidado ao indivíduo em sofrimento psíquico, Rosa (2003) 

comenta sobre as dificuldades de manejo sintomatológico que marcam as relações entre 

portador de transtorno mental e familiar cuidador. Neste sentido, alerta para a necessidade de 

compreensão básica, por parte do familiar cuidador, sobre o transtorno mental e sobre o grau 

de comprometimento que este provoca, para que possam ser traduzidas e reconhecidas as 

novas necessidades do sujeito em sofrimento psíquico, o que torna possível maior adequação 

no ato de prover cuidado em saúde mental. 

 Acreditamos que a falta de conhecimentos básicos sobre as maneiras efetivas de 

lidar com o parente com sintomatologia psiquiátrica, bem como, sobre os dispositivos 

substitutivos, pode contribuir, significativamente, para que familiares cuidadores procurem 

com maior frequência o HJM, seja para atendimento em urgência psiquiátrica, seja em busca 

de (re)internação para o familiar “doente”. Este comportamento pode ser entendido como uma 

busca de divisão com a instituição psiquiátrica dos encargos no cuidado ou, até mesmo, como 

um refúgio à incompreensão de situações impostas pela convivência direta com o transtorno 

mental.  

Percebemos também que o despreparo das famílias para conviver com a nova 

realidade do cuidado em saúde mental contribui para a não adesão de usuários e de cuidadores 

aos recursos terapêuticos da atenção psicossocial. Encontramos, no trecho seguinte, o 

posicionamento de um profissional do HJM revelando esta realidade:  
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A falta, ainda, de conhecimento dos familiares, o preconceito em não aceitar 

esse novo sistema, porque eles acham que esse novo sistema não vai dar o 

mesmo suporte que o hospitalar. Porque na mente deles, eles acham que o 

paciente só vai ficar bom se ele passar seis meses, cinco meses internado e 

não que ele vai pra um CAPS 24 horas faça o internamento de 72 horas, 

porque ele vai passar o medicamento do efeito da crise e ele vai se 

tranquilizar (MIRA). 

 

Os discursos expostos até aqui revelam, subliminarmente, uma realidade difícil de 

ser compreendida: a perpetuação do desconhecimento dos familiares sobre o diagnóstico e o 

tratamento do usuário. Questionamo-nos como é possível após mais de trinta anos de 

movimentos em prol da reforma psiquiátrica, dez deles com a institucionalização da RPb 

através da lei 10.216/2001, ainda existirem pessoas que desconhecem ou rejeitam a proposta 

da atenção psicossocial e do acompanhamento mediado pelos serviços substitutivos?  

Em um contexto ampliado, Antares analisa as prováveis causas da porta giratória 

no HJM e alerta para um aspecto interessante e que pode contribuir para a resolução do 

questionamento acima referido. Vejamos a seguir a fala do sujeito:  

 

Acredito que seja a desinformação da família e do paciente – hoje usuário do 

serviço – de como é que ele pode conviver na sociedade a partir, não de uma 

proposta de internamento, mas de uma proposta de acompanhamento 

cotidiano... Os avanços que teve na psiquiatria alcançaram a comunidade, 

mas a comunidade intelectual, a comunidade de mobilização, a comunidade 

de profissionais. Mas não teve alcance na comunidade como um todo, ou 

seja, as famílias de pessoas com transtornos mentais, elas não foram, ao 

longo desse processo, orientada no como cuidar. E aí, pra elas ainda existe o 

hospital como referência. Várias pessoas, várias famílias, que chegam aqui, 

querem internar porque acha que o internamento é a solução (ANTARES). 

 

 

Antares estende o desconhecimento do familiar aos domínios da RPb. Ao 

comentar a desinformação de usuários e de familiares a respeito da possibilidade de convívio 

social e acompanhamento cotidiano do sofrimento psíquico, põe em evidência a falta de 

familiarização que a população em geral tem com as premissas básicas do processo brasileiro 

de reforma psiquiátrica. A constatação feita por Antares, de que a RPb não atingiu todas as 

camadas da sociedade brasileira, reafirma a necessidade de implementação do conceito 

“forte” da RPb proposto por Yasui (2010) e compreendido por este autor como um processo 

civilizador de transformação das mentalidades e dos hábitos cotidianos da comunidade.  

Antares atribui aos serviços e aos profissionais de saúde a responsabilidade de 

fornecer subsídios para que os familiares consigam manejar adequadamente as necessidades 

específicas de seus parentes, como está explícito no recorte abaixo:  
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E aí, mesmo que tenha várias regulamentações que coloque que a gente não 

tenha mais a internação hospitalar, que as internações sejam diminuídas, mas 

a gente também não prepara para que essa família conviva com esse paciente 

no dia-a-dia... Então, são essas questões que a gente [os profissionais] tem 

que tratar junto com a família e, ao mesmo tempo, inserir a família nesses 

cuidados, pra que ele [o usuário do serviço] não permaneça sempre aos 

cuidados da instituição (ANTARES).  

 

Entretanto, a despeito do que preconizam as novas diretrizes para a atenção em 

saúde mental, pesquisa realizada no Estado do Piauí aponta para o despreparo dos serviços no 

que diz respeito ao acolhimento dos familiares e ao fornecimento de informações básicas 

sobre quadro clínico e tratamento dos usuários. Esta pesquisa destaca que as intervenções 

realizadas no serviço estudado estão centradas na remissão dos sintomas e, ainda, que existe 

preferência dos profissionais na hora de atender àqueles usuários cujos sintomas se 

aproximam do comportamento socialmente aceitável, optando por cuidarem de situações que 

desafiam menos seus referenciais teóricos e sua segurança pessoal e profissional (ROSA, 

2003).  

O segundo ponto abordado pelos sujeitos da pesquisa e que reflete às causas da 

porta giratória no RN diz respeito ao desinteresse da família em cuidar do parente em 

sofrimento psíquico. Tal realidade pode ser evidenciada nos recortes que se seguem: 

 

A família, muitas vezes, não quer ficar com seu paciente e termina querendo 

largá-lo, a verdade é essa, largar o paciente aqui. Eu acredito que fora o 

surto, esse seria o segundo fator [de internação e reinternação psiquiátrica]e 

mais importante também (ALGOL). 

 

Eu acho que a grande questão não é mesmo no CAPS em si, é também, mas 

é a questão dos familiares quererem cuidar dessa pessoa (ANKAA). 

 

 

A falta de interesse da família para com o parente que apresenta dificuldades 

psiquiátricas assumiu, em alguns discursos, uma conotação relativa ao desejo de “se livrar” da 

difícil convivência com o indivíduo em sofrimento psíquico. 

 

Muitas famílias contribuem demais pra que os pacientes reinternem porque é 

muito melhor um paciente aqui, longe da família, do que a família de saco 

cheio daquele paciente (ARCTURUS). 

 

Um drogado é um incômodo pra família. Não tem muito aquela rede social, 

então, jogar no João Machado é uma forma de se cuidar.  Internou, está livre 

pelo menos dois, cinco dias (DENEB).  
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Às vezes, a própria família por repudiar, por não querer o paciente, termina 

trazendo pra cá. Aí, inclusive, existe familiares que é bastante relutante. A 

equipe já informa que não tem necessidade de ficar e o familiar termina 

trazendo. Traz no primeiro turno do plantonista, traz ao outro plantonista, até 

o momento de fazer com que o paciente fique aqui (ALGOL). 

 

 

Os discursos de Arcturus, Deneb e Algol expõem uma realidade triste já 

evidenciada em estudos sobre transtorno mental e família. É possível perceber nos relatos dos 

profissionais do HJM evidências da rejeição familiar para com o parente que apresenta 

sintomatologia psiquiátrica, por um lado, e a busca incessante (e insensata) pela internação 

psiquiátrica, por outro.  

A inclusão da família como núcleo de suporte e apoio à atenção psicossocial 

possui importância significativa na experiência de existência/sofrimento daqueles que 

apresentam transtorno psiquiátrico. Dentro desta perspectiva, espera-se que a família 

transponha a barreira do convívio penoso e “forçado” com o transtorno mental e possa, enfim, 

assumir uma relação de corresponsabilidade pelo acompanhamento terapêutico do familiar 

que sofre. No entanto, vimos externado em discursos de trabalhadores de saúde mental que 

esta não é uma realidade garantida no Estado do RN.  

As informações reveladas pelos sujeitos da presente pesquisa vão ao encontro de 

dados divulgados por Rosa (2003), no Piauí, que mostram que parcela significativa de 

familiares – 71,03% dos casos – admite desfrutar de sensações de alívio, tranquilidade e 

relaxamento pela internação do parente com transtorno mental. 

Em desdobramento ao desinteresse de familiares em prestar cuidado aos parentes 

com transtorno mental surge a negligência no suporte familiar. Este terceiro aspecto da 

problemática familiar está relacionado à falta de apoio do familiar cuidador para que o usuário 

do serviço de saúde mental mantenha sua vinculação ao acompanhamento extra-hospitalar, 

faça o uso correto da medicação, enfim, desfrute de meios que favoreçam a sua reinserção na 

sociedade e no próprio contexto familiar. Encontramos discursos que apontam a negligência 

no suporte familiar como uma das causas da porta giratória no RN. 

 

Ainda falta muito, a questão da [ausência da] família junto desse paciente, 

que é o que faz ele permanecer com várias internações subsequentes, na 

verdade  uma atrás da outra, a falta do acompanhamento familiar. Que a 

família tem que está junto pra está realmente acompanhando esse paciente 

no CAPS, está incentivando ele fazer uso desse serviço e não deixar ele 

internado aqui (ALRISHA). 
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A maioria das reinternações que a gente vê aqui, que demora menos tempo 

[menor intervalo entre internações], é justamente porque o familiar não 

conseguiu manter a medicação em casa (ANKAA). 

 

Esses mecanismos de tratamento extra-hospitalar eles dependem muito 

também de uma estrutura familiar que permita ao paciente ir ao serviço e 

quando voltar do serviço que tenha um ambiente tranquilo em casa, um 

ambiente no qual ele possa ter uma pessoa pra administrar as medicações e, 

muitas vezes, esses pacientes que nós atendemos aqui com várias 

reinternações, eles têm uma estrutura familiar totalmente fragmentada e não 

têm condições mesmo de aderir a um tratamento extra-hospitalar. Então, são 

pacientes que são tratados, de fato, só quando tão em crise que são trazidos 

ao hospital (MIZAR). 

 

Por a família não ser trabalhada quando o paciente está internado aqui, que 

há uma dificuldade também da família aderir ao tratamento que não seja 

internamento hospitalar. Há uns casos assim, a própria família não dá 

suporte pra o paciente ir pra o CAPS ou mesmo a questão do controle da 

medicação (SÍRIUS). 

 

Percebe-se que os sujeitos da pesquisa relacionam a participação da família 

basicamente ao acompanhamento do usuário aos serviços substitutivos, em especial o CAPS, 

e à administração de medicamentos psicotrópicos. No entanto, no atual contexto de atenção 

psicossocial o papel desempenhado pela família ultrapassa a racionalização burocrática das 

necessidades citadas. 

A este respeito, Vecchia e Martins (2009) alertam para a função fundamental que 

a família desempenha na construção da subjetividade e da saúde mental do indivíduo. Dentro 

desta perspectiva, a família conquista espaço de aliada e ponto de apoio para a reabilitação 

psicossocial, fazendo emergir a relação de parceria que existe (ou deve existir) entre os 

dispositivos substitutivos e os familiares de usuários da rede de saúde mental. Acrescentamos 

a importância da extensão desta parceria às equipes de saúde mental atuantes em hospital 

psiquiátrico, a fim de promover maior aproximação destes profissionais com o contexto 

familiar dos usuários, além de sensibilizá-los a respeito da nova função da família na atenção 

psicossocial.   

Por outro lado, apesar de termos ciência de que a administração de medicação e o 

acompanhamento aos serviços substitutivos não são as únicas, tampouco as principais, 

funções da família frente ao cuidado do parente em sofrimento psíquico, concordamos que o 

cuidador pode, de fato, contribuir para o abandono do tratamento em nível territorial. Nosso 

trabalho corrobora os resultados da pesquisa de Rosa (2003) que afirma que o despreparo do 

familiar para lidar com o medicamento em casa, a dificuldade de entender as prescrições dos 

psiquiatras, as dificuldades em lidar com as reações adversas dos medicamentos e, até mesmo, 
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lidar com a recusa do usuário em fazer uso da medicação são fatores que podem contribuir 

para a negligência no suporte familiar. 

No que diz respeito a negligência do suporte familiar, pesquisa realizada por Góis, 

Martins e Vieira (2004) constata a existência de outros aspectos relatados para a ausência da 

família no tratamento do sofredor psíquico. Estes autores revelam que, em alguns casos, a 

indisponibilidade de tempo e a falta de esclarecimentos sobre a psicopatologia do familiar 

doente se constituem como obstáculos para que a família participe mais ativamente do seu 

tratamento. Vale ressaltar que a desinformação impede o familiar de perceber a sua real 

importância no processo terapêutico do indivíduo em processo de atenção psicossocial.  

Mediante as exigências éticas impostas à família pelo paradigma psicossocial e o 

referido desinteresse da família em prover cuidados ao parente com transtorno mental, 

gostaríamos de discutir brevemente questões que devem ser consideradas antes da 

culpabilização “gratuita” da família pela negligência no suporte ao sofredor psíquico. 

Abordaremos, a seguir, três aspectos que, a nosso ver, podem estar relacionados direta ou 

indiretamente a tal problemática, são eles: a “cura” imediata desejada pela família; o 

desinteresse como mecanismo de defesa; a sobrecarga emocional e sócio-política.  

Quando refletimos sobre a relação transtorno mental e família há que se 

reconhecer que o surgimento dos primeiros sintomas psiquiátricos causa significativo impacto 

na estrutura familiar. No afã de restabelecer o equilíbrio do ambiente familiar o mais rápido 

possível, a família associa o uso da medicação à cura imediata do quadro psicopatológico do 

parente com transtorno mental. Porém, quando percebem que pode não haver uma remissão 

sintomatológica instantânea vem à frustração. As sensações de decepção, desestímulo e 

insatisfação podem culminar no desinteresse (ou até mesmo abandono) pelo tratamento do 

familiar com transtorno mental.  

Em outro extremo, o cuidador pode subtrair ou suspender por conta própria a 

medicação caso perceba a melhora no quadro psicopatológico do familiar. Ainda pode existir 

a influência de razões de ordem variada, como motivo religioso ou alegado desencargo 

financeiro, contribuindo para o abandono do acompanhamento. Acreditamos que estas 

situações podem induzir o fenômeno da porta giratória.  

Outro ponto a ser considerado é a percepção do desinteresse e da negligência no 

suporte familiar ao sofredor psíquico como um mecanismo de defesa do familiar cuidador. 

Como buscar o prazer e minimizar ao máximo o sofrimento é uma tendência da condição 

humana, a manutenção prolongada do quadro psicopatológico do indivíduo em sofrimento e 

com crises subsequentes, tende a levar as famílias a desenvolver mecanismos de defesa para 
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proteger-se dessa incômoda realidade. Diante disso, o “controle” e os cuidados com o 

sofredor psíquico tendem a ser remetidos para o hospital psiquiátrico que, por sua vez, exerce 

historicamente a sua face repressora e valorizada no tratamento involuntário (ROSA, 2003).  

O terceiro ponto de reflexão sobre o desinteresse da família em prover cuidados 

ao parente em sofrimento psíquico é a sobrecarga emocional e sócio-política que acomete 

grande parte dos cuidadores em saúde mental.  Segundo Witiuk e Silva (s/d), a sobrecarga 

familiar refere-se aos encargos econômicos, físicos e emocionais a que os familiares estão 

submetidos devido à convivência com o paciente, provocando alterações no cotidiano e nas 

relações sociais e caracterizando o cuidado como um peso ou fardo a ser carregado.  

Em relação ao impacto no cotidiano familiar, Melman (2006) esclarece que o 

surto psicótico pode representar o colapso da estrutura familiar, refletido na sensação de 

incapacidade de cuidar adequadamente do outro, no fracasso de um projeto de vida, no 

desperdício de muitos anos de investimento e dedicação, sem falar que ainda hoje a doença 

mental continua sendo motivo de constrangimento para grande parte de familiares.  

A nosso ver, as dificuldades advindas do convívio com o transtorno mental podem 

provocar, nos cuidadores, a vontade de “se livrar do problema” que está desencadeando a 

desestabilização do núcleo familiar, fazendo com que o familiar perca o interesse em cuidar 

do parente fazendo-o procurar a (re)internação psiquiátrica ou mesmo obrigando-o a aceitá-la. 

 

Tem casos que são casos graves que precisam de uma internação, realmente, 

porque a família já está esgotada, exaurida, e não consegue mais lidar com o 

paciente, é um paciente difícil, um paciente com transtorno mental grave e 

que precisa de uma reinternação mesmo (SHAULA). 

 

 

No discurso de Shaula a procura do familiar pela internação psiquiátrica encontra 

respaldo no profissional psiquiatra que se sente sensibilizado pelo nível de estresse e 

sobrecarga no qual se encontra a família. A reinternação psiquiátrica, neste aspecto, se 

configura como um instrumento para cuidar da família. O que questionamos neste ponto é se 

a reinternação psiquiátrica é mesmo a melhor forma de intervenção junto à família que 

convive com o sofrimento psíquico. Certamente, se a sociedade e os trabalhadores de saúde 

mental, incluindo-se aqueles do HJM, oferecessem o apoio necessário à família de modo a 

evitar que o estresse atinja níveis tão exacerbados, como na situação exposta por Shaula, não 

seria necessário utilizar a reinternação psiquiátrica como forma de alívio da tensão familiar.   

Para lidar com o tipo de situação explicitada acima, Melman (2006) sugere aos 

profissionais da saúde que produzam intervenções terapêuticas levando em consideração a 
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realidade e as especificidades de cada família. Além disso, estimula a equipe interdisciplinar a 

ajudar os familiares na interação e na gestão da vida cotidiana, com vistas a aliviar o peso dos 

encargos provenientes do convívio com o sofrimento mental, facilitando assim, o processo de 

estabelecimento de cooperação entre usuário, família e serviço de saúde; a diminuição dos 

fatores estressantes e ativadores de situações de crise e estimulando a criação de 

possibilidades participativas, melhorando, por fim, a qualidade de vida de todas as pessoas 

envolvidas na relação.  

A sobrecarga emocional ou subjetiva é compreendida como a percepção, 

resultante da avaliação pessoal do indivíduo, sobre determinada situação que envolve sua 

reação emocional e seu sentimento de estar sofrendo uma sobrecarga, que para ele, está 

relacionada ao convívio com a doença mental (BANDEIRA; BARROSO, 2005).   

Ainda compete para a sobrecarga, a sensação de cansaço e impotência; o medo de 

fugas; de tentativas de suicídio ou do surgimento de grau acentuado de periculosidade 

desencadeado pela imprevisibilidade e instabilidade que pode se manifestar no 

comportamento da pessoa com transtorno mental; a sensação de nervosismo; o aparecimento 

de sintomas depressivos; o desgaste emocional; a tensão entre os membros da família; a 

insegurança e desconforto, tristeza, incertezas e desânimo em relação ao prognóstico da 

doença, além da sensação de vergonha sentida pelo familiar cuidador em ter como parente um 

“doente mental”. 

A este respeito, Cardoso e Galera (2009) comentam que muitas vezes, alegando 

dificuldades de convivência com o paciente psiquiátrico, os parentes preferem transferir a 

responsabilidade para o hospital, evidenciando conceitos ainda fortemente presentes na 

sociedade e que atribuem um caráter natural à ruptura dos laços familiares e do convívio 

social provocados pela doença/internação. 

A dificuldade das relações com o indivíduo psicótico foi evidenciada por 

Monteiro e Barroso (2000). Esses autores apontam a incompreensão sobre a maneira de 

proceder e o não discernimento de como agir, característicos do sofredor psíquico, e a falta de 

conhecimento dos possíveis atos comportamentais adotados por ele em situações da vida 

cotidiana como fatores potencialmente estressores e causadores de mal-estar na família. Além 

disso, o grau de dependência que o usuário desenvolve para com o cuidador configura-se, em 

muitos casos, como um fator impactante na dinâmica pessoal e familiar. 

Outro aspecto abordado compreende a sensação de inutilidade de familiares no 

que tange aos esforços realizados para o restabelecimento do portador de transtorno mental, 

transformando a prática do cuidado em uma experiência “sem retribuição”.  
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Tal achado corrobora outros estudos que referem mudanças desabonadoras no 

relacionamento entre paciente e familiar provenientes da emergência de sintomas psicóticos. 

Uma dessa mudanças seria a falta de reciprocidade que prejudica a relação e torna difícil a 

manutenção de sentidos positivos no dia-a-dia da família (BANDEIRA; BARROSO, 2005; 

COLVERO; ROLIM, 2004). 

A sobrecarga sócio-política está relacionada, segundo Oliveira e Loyola (2004), a 

fatores como dinâmica das relações familiares, comunicação e ambiente. 

Em relação à dinâmica das relações familiares, encontramos registros que atestam 

a influência do convívio com portador de transtorno mental na precipitação de situações de 

crises familiares, desavenças, ruptura do vínculo afetivo familiar e sérios conflitos. Outros 

fatores como a sobrecarga desencadeada pelo acúmulo de funções domésticas relacionadas ao 

cuidado direto com o familiar portador de transtorno mental, o desempenho de atividades 

relacionadas aos cuidados com a higiene, administração de medicamentos, alimentação e 

locomoção nos casos de maior debilidade física, e acompanhar o parente nas consultas, são 

elencados. 

Na realidade do convívio entre família e transtorno mental encontram-se relatos 

envolvendo a preocupação constante do cuidador em manter um ambiente familiar suportável 

para os outros membros da família, neste sentido, percebe-se certo grau de responsabilidade 

auto-aferida pelo sujeito que cuida em manter o habitat como locus harmônico da família. 

Acreditamos que esta responsabilidade desencadeia no cuidador um grau considerável de 

sofrimento, pois como aponta Pegoraro e Caldana (2008, p. 296), “é sobre o familiar que se 

encarrega mais intensamente dos cuidados que a sobrecarga recai mais significativamente”. 

A RPb provocou uma série de mudanças na assistência ao portador de transtorno 

mental, dentre elas a exigência de uma maior participação da família. Nem sempre esse 

convívio é estável, devido às características de quadros psicopatológicos, e traz à família uma 

série de conflitos que vão desde problemas relacionais até problemas financeiros. O que 

evidencia-se em muitas pesquisas é a representatividade negativa que o convívio com o 

sofredor psíquico pode adquirir. 

De um modo geral, estudos sobre transtorno mental e família abordam questões 

sobre o convívio do cuidador com o indivíduo em sofrimento psíquico no ambiente familiar, 

enfatizando a dificuldade desse processo, bem como, o sofrimento e a sobrecarga 

desencadeados no seio familiar por tal relação. 

Uma das prováveis explicações buscada por estudiosos refere-se à ainda frágil 

expressividade das ações territoriais dos serviços substitutivos. A este respeito, Quintas e 
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Amarante (2008) afirmam que a proximidade entre estes serviços e a comunidade favorece o 

conhecimento das individualidades e das peculiaridades de cada usuário, o que, 

consequentemente, facilita a promoção da autonomia dos indivíduos em sofrimento psíquico e 

a aceitação destes no contexto social e familiar do qual fazem parte. 

Aprofundando a discussão sobre a problemática familiar que envolve as 

reinternações psiquiátricas no HJM, os sujeitos da pesquisa apontaram como um quarto fator 

importante a situação socioeconômica da família. 

A gente vê muitos problemas sociais, que o paciente não tem pra onde ir ou 

a família já está cansada de ficar com paciente em casa, e acha que pelo 

menos o paciente se afastando da família já ajuda um pouco. Então, eu acho 

que tem muitos problemas sociais que acabam reinternando os pacientes 

(SHAULA). 

 

Shaula refere em seu discurso a inter-relação entre problemas sociais dos usuários 

do HJM, como a inexistência de uma residência fixa ou mesmo a sobrecarga familiar, e as 

reinternações psiquiátricas desses usuários. Acreditamos que a falta de uma residência 

influencia a busca do usuário pelo tratamento em nível hospitalar, contribuindo para o 

aumento das reinternações psiquiátricas. 

Acompanhamos um desses casos durante uma das visitas realizadas para 

observação da dinâmica de funcionamento do HJM. Na ocasião, passava das 20h00min e 

estávamos na recepção do pronto socorro – porta de entrada do HJM – onde os usuários e seus 

acompanhantes aguardam por atendimento, quando percebemos um homem buscando 

internação. Conversando com familiares de outros usuários do serviço que se encontravam no 

local tivemos a informação de que se tratava de um usuário de crack que recebera alta da 

própria instituição na manhã daquele mesmo dia. O homem, visivelmente ansioso, tentava 

uma nova internação no HJM alegando que não tinha para onde ir e que precisava de um local 

para dormir. Esse caso observado vai ao encontro da fala de Shaula e comprova que os 

problemas sociais vivenciados pelos usuários dos serviços de saúde mental podem favorecer a 

busca pela internação psiquiátrica. 

Ainda em relação às condições socioeconômicas de usuários do serviço e 

familiares, um dos sujeitos desta pesquisa faz a seguinte argumentação: 

 

Não é só a parte da doença do paciente e sim a questão social também, que 

influencia muito, porque no hospital ele tem garantido sua condição de vida 

humana que ele não teria em casa, porque muitos não têm condições 

financeiras de manter a sua alimentação, a sua saúde (MIRA). 
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Neste trecho, Mira explicita, em tom de conformismo triunfal, uma triste realidade 

sociopolítica que não é privilégio do RN, mas está presente em várias partes do Brasil: o 

hospital psiquiátrico utilizado como refúgio para necessidades sociais dos sofredores 

psíquicos. A priori, a argumentação de Mira pareceu-nos contraditória. Qual a lógica de se 

buscar a garantia de “condição de vida humana” justamente na instituição psiquiátrica, que 

durante séculos foi marcada pela desumanidade, no tocante ao que deveria ser seu legado 

social: o tratamento de pessoas com transtorno mental?     

Analisando a argumentação referida, reconhecemos que o fato do usuário da rede 

de saúde mental não possuir uma residência estruturada, nem condições financeiras capazes 

de garantir sua alimentação, são fatores agravantes do quadro psicopatológico daqueles que já 

apresentam sintomatologia psicótica ou, até mesmo, podem precipitar tal sofrimento para 

aqueles que nunca apresentaram tais sintomas. Nesse caso, o hospital e a internação 

psiquiátrica são encarados como um refúgio às dificuldades sociais e econômicas expressas 

pelas necessidades de alimentação, abrigo e medicação e vivenciadas por parcela significativa 

de usuários da saúde mental. Provavelmente, tal estratégia é utilizada como uma alternativa 

que esses usuários encontraram, dentro de suas (im)possibilidades, para suprir a necessidade 

de uma “melhor qualidade de vida”.  

No entanto, acreditamos que tal situação vai de encontro à lógica da atenção 

psicossocial e aos preceitos da RPb e precisa ser questionada e desencorajada pelos 

profissionais da saúde mental. Na nossa concepção, os profissionais de saúde mental precisam 

se posicionar contra este tipo de estratégia utilizada por usuários e familiares, buscando 

alternativas junto aos dispositivos da PNSM para transformar essa realidade ainda presente. 

Neste caso, acionar a equipe interdisciplinar para se corresponsabilizar com a família e buscar 

engajar o usuário em programas de apoio e auxílio sociocultural, emergem como opções na 

tentativa de solucionar estes problemas.  

A associação entre condições socioeconômicas e reinternação psiquiátrica 

também é evidenciada nos discursos de Alrisha e Aldebarã:  

 

Eu acredito que a questão socioeconômica também afeta bastante. Porque a 

gente percebe que quando é um paciente que tem uma condição financeira 

melhor, tem uma questão social melhor resolvida, ele não volta com tanta 

frequência (ALRISHA). 

 

Alguns transtornos mentais cronificados que a família está desestruturada de 

um jeito que não tem condições de dar suporte e os pacientes eles terminam 

se reinternando pelas mesmas razões: pobreza, baixo acesso ao medicamento 

(ALDEBARÃ). 
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Através dos discursos de Alrisha e Aldebarã trazemos, mais uma vez, a percepção 

de parcela dos profissionais do HJM sobre a influência da condição socioeconômica de 

usuários e familiares nas reinternações psiquiátricas dos mesmos. Porém, nos recortes acima 

expostos, os sujeitos não problematizam tal relação, o que faz com que não possamos aferir o 

nível de abrangência que eles têm sobre o problema. Além dos aspectos evidenciados pelos 

sujeitos da pesquisa e expostos anteriormente, acreditamos na influência de outro fator que, a 

nosso ver, merece ser contemplado nesta discussão: a sobrecarga econômica.  

Em geral, os pacientes psiquiátricos encontram grandes obstáculos para produzir 

economicamente, o que implica na situação de dependência que muitas vezes assumem em 

relação à família. Por outro lado, são altos os custos com medicação, tratamento, alimentação, 

vestuário e transporte, mesmo quando estes usuários fazem uso do serviço público de saúde 

mental. Frequentemente, diante das novas necessidades geradas pelo aflorar de uma crise 

psíquica, especialmente se esta acometer o arrimo de família, os demais familiares precisam 

se desdobrar para suprir o abalo financeiro suscitado pela redução da força de trabalho dentro 

do núcleo familiar (MELMAN, 2006).  

Neste cenário de impacto na economia familiar, a sensação de sobrecarga 

econômica é praticamente inevitável. Diante do aumento das despesas familiares e da redução 

da capacidade laboral do indivíduo que sofre com sintomas psiquiátricos, a internação entra 

no rol das estratégias de sobrevivência do grupo doméstico, tanto para diminuir o trabalho do 

cuidador e, assim, liberá-lo para que este possa se envolver em uma atividade rentável, quanto 

para reduzir as despesas com o indivíduo que apresenta o transtorno mental (ROSA, 2003). 

Saber manejar a sobrecarga econômica de modo a impedir que ela faça com que 

os familiares busquem internar seus parentes se constitui em um grande desafio para os 

profissionais da saúde mental. Neste ponto, a compreensão e a aplicação do conceito 

ampliado de saúde que envolve as condições sociais, econômicas, de lazer e cidadania, pode 

apresentar-se como uma ferramenta-chave para os profissionais da área no convívio com 

familiares e usuários dos serviços públicos de saúde mental. 

Ainda em relação às causas da porta giratória no RN, os sujeitos da pesquisa 

apontaram também os aspectos culturais da própria família como provável agente precipitador 

do fenômeno em estudo. 

 
Mesmo algumas pessoas que têm acesso a tratamento fora do hospital, elas 

buscam a internação e isso a gente vê em algumas situações. Então, essa 

cultura da internação como um modo de tratamento favorece isso [as 

reinternações psiquiátricas] (RÉGULUS). 
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É meio que uma cultura da família por o paciente passar seis meses e tem 

história até de um ano ou mais dentro de um hospital psiquiátrico, e o 

familiar achar ainda que o melhor local para o tratamento dele [do indivíduo 

com transtorno mental] é dentro do hospital psiquiátrico e não o 

acompanhamento ambulatorial (BELLATRIX). 

 

 

Com base nos recortes das falas de Régulus e de Bellatrix é possível inferir que 

ainda é presente no imaginário de familiares dos usuários do HJM a ideologia do hospital 

psiquiátrico como o local adequado para o tratamento do transtorno mental. Régulus admite a 

existência desta relação mesmo quando o indivíduo dispõe de possibilidades para receber 

acompanhamento psicoterápico na comunidade. Para Bellatrix, o fato de o parente ter passado 

vários meses na instituição psiquiátrica incute, de certa forma, no imaginário dos familiares 

que o hospital psiquiátrico é realmente o local adequado para o tratamento do transtorno 

mental.  

A doença mental esteve aprisionada durante séculos dentro das paredes do 

manicômio, de lugar de tratamento à depósito da considerada escória social, passando pela 

função de observatório e laboratório para as práticas da medicina mental. Resquícios de 

longos anos de uma psiquiatria clássica baseada no hospitalocentrismo dificultam, na 

atualidade, a busca de outro lugar social para a loucura. Na realidade, os padrões de 

comportamento social, as crenças, as formas ou etapas das tradições de valores morais se 

modificaram muito ao longo dos séculos, mas esta mudança ainda atinge pouco a 

compreensão da “loucura” e de seu “tratamento” no imaginário coletivo.  

Ainda hoje são muitos os manicômios que permeiam nossa vida e se manifestam 

de várias formas: através de instituições, dos cárceres, do preconceito, da intolerância ao 

diferente (YASUI, 2010).  Dentro desta perspectiva, relacionamos a cultura autoreferente 

como uma espécie de manicômio, que aprisionou e aprisiona, em seu interior, concepções 

autosuficientes que, por sua vez, influenciam gestos impregnados de reducionismo para com a 

manifestação de transtorno mental (o doente mental), a figura do psiquiatra (o “curador”) e o 

lugar da “cura” (o hospital psiquiátrico).   

A este respeito, Melman (2006) afirma que o fato da loucura ter sido associada, 

durante muitos séculos, a uma dimensão negativa e ameaçadora, pode ter povoado o 

imaginário social, fazendo com que ainda predomine no contexto atual uma visão de medo e 

de rechaço frente a qualquer experiência humana que se afaste dos padrões de racionalidade e 

normalidade hegemônicos.  Acrescentamos que, em muitas situações, a ojeriza que a 

sociedade tem em relação ao transtorno mental e ao convívio com o indivíduo em sofrimento 
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psíquico é sentida pelo indivíduo que sofre com sintomas psicóticos e faz com que ele próprio 

busque se isolar de possíveis espaços de contratualidade. 

 

Às vezes, o paciente já é tão institucionalizado, muitas vezes ele prefere 

estar internado, por incrível que pareça, do que estar no convívio familiar. 

Muitas vezes [o convívio familiar] é muito mais difícil do que estar no 

hospital. A aceitação, as pessoas não sabem lidar com paciente com 

transtorno e acaba vindo a discriminação. Pra eles é melhor está aqui do que 

está lá, do que está em casa (ALDHARA). 

 

Às vezes, as pessoas de fora, ou a família mesmo, faz aquele tachamento: 

“Ele é um doente mental, ele é um maluco, ele é um doido!”. Aí, isso vai 

tirando, às vezes, o próprio paciente da convivência social, ele se sente 

excluído da sociedade (MIRA). 

 

 

Melman (2006) diz que nossa sociedade não está preparada para o desafio de 

acolher e cuidar das pessoas que adoecem mentalmente. Ainda predomina nos meandros da 

sociedade uma visão preconceituosa em relação ao transtorno mental, o que acaba resultando 

na marginalização afetiva e social de um grande número de pessoas que necessitam de 

atenção psiquiátrica. Muitos familiares de pessoas com transtorno mental severo expressam 

uma realidade de preconceito e exclusão, o que acaba precipitando a busca da internação em 

instituição psiquiátrica pela própria pessoa que sofre. 

Outro viés da relação entre aspectos culturais e reinternações psiquiátricas é 

apresentado por Cardoso e Galera (2009) ao afirmarem que o fenômeno das reinternações 

psiquiátricas está permeado por representações sociais, culturais e econômicas, tanto dos 

profissionais que decidem por esse procedimento, quanto dos familiares e sociedade em geral. 

Acrescente-se a isso, a busca dos próprios usuários dos serviços de saúde mental que, como 

foi evidenciado nos discursos de Aldhara e Mira, também se utilizam da reinternação 

psiquiátrica como refúgio do preconceito e do estigma dos quais são vítimas.  

Dentro desta perspectiva cultural, alguns sujeitos da pesquisa chamam atenção 

para a influência de aspectos educacionais da população na procura dos familiares por 

internação psiquiátrica, como mostra o seguinte recorte: 

 

Tem uma contribuição de problemas de educação da população. A 

população acha que o tratamento da psiquiatria, única e exclusivamente é 

uma internação (SHAULA) 

 

Shaula tenta fazer uma articulação entre o nível de educação da população, a 

cultura da internação e a perpetuação do hospital psiquiátrico como o lugar do louco e da 

loucura. De fato, a implementação de ações de educação em saúde junto à comunidade 
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contribui significativamente para a desconstrução da cultura manicomial que ainda é 

perceptível na população brasileira.  

Compreendemos a importância da transmissão e problematização de 

conhecimentos sobre a atenção psicossocial e sobre as dificuldades e potencialidades dos 

usuários da saúde mental. Acreditamos que à medida que a sociedade passa a conhecer 

melhor as formas de acompanhamento terapêutico propostas pelo novo paradigma de saúde 

mental ocorre uma tendência a redução no número de (re)internações, uma vez que, como 

ressalta Melman (2006, p.38) “os aspectos subjetivos e objetivos dos parentes, assim como as 

maneiras de lidar com as dificuldades, são decisivamente influenciados pelos valores e 

representações acerca da loucura presentes em um determinado momento histórico”. 

Finalmente, ao longo desta subcategoria (2.1) elencamos os aspectos destacados 

pelos sujeitos da pesquisa como referentes à problemática familiar e considerados como 

fatores importantes, comuns e até determinantes de reiternações psiquiátricas no HJM.  

Percebemos que parcela significativa dos profissionais entrevistados não 

abandonou o ideário de culpabilização e responsabilização da família pela ocorrência de 

reinternações psiquiátricas dos indivíduos em sofrimento psíquico. 

Diante de tal constatação, acreditamos que um dos desafios mais importantes da 

atualidade é discutir a participação da família no contexto da atenção psicossocial para além 

da responsabilização, da culpabilização ou da vitimização de familiares perante o sofrimento 

psíquico de um parente. A este respeito, Melman (2006, p. 142) questiona se é possível 

romper o registro do julgamento e da dualidade, deixando de lado a “necessidade de encontrar 

um responsável por todos os eventuais infortúnios da vida”. 

Para contribuir com a reflexão sobre um questionamento tão complexo como esse, 

acrescentamos às sugestões de reinvenção do cotidiano familiar e de problematização da 

noção da família como mediadora universal do desenvolvimento humano – trazidas por 

Melman (2006) – a importância da valorização de ações de educação em saúde. 

Acreditamos que a educação em saúde na atualidade da atenção psicossocial 

configura-se, sobretudo, como um catalisador da exequibilidade e resolubilidade das novas 

formas de lidar com o sofrimento psíquico e, assim, torna-se pré-requisito para o êxito de 

estratégias de cuidado. Na medida em que a desmistificação do imaginário social que envolve 

a “loucura” se desdobra e se transforma junto à população em geral, além de usuários dos 

serviços, familiares e profissionais de saúde, avança o conceito forte da RPb e reduz-se as 

internações e reinternações psiquiátricas.  
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5.2.2 Desassistência pós-alta  

 

A desassistência pós-alta foi o segundo fator apontado pelos sujeitos da pesquisa 

como aspecto causador da porta giratória no HJM. De representatividade considerável frente à 

problemática das reinternações psiquiátricas, a desassistência pós-alta é relatada nos 

depoimentos em duas perspectivas: rede insuficiente para a demanda e acompanhamento 

territorial deficiente. 

 
A falta desses serviços substitutivos, isso principalmente no interior e na 

zona norte de Natal que não existe o CAPS II para o atendimento aos casos 

de transtorno mental, isso gera realmente muitas reinternações daquela 

região (AUVA). 

 

Atualmente a grande maioria [das reinternações psiquiátricas] se dá por 

problema de dependência química e abuso de substância. Por uma 

insuficiência do serviço de acolher e tratar esse tipo de paciente, somando 

com o grande aumento da incidência de dependência química do uso de 

substâncias [psicoativas]. Por último, vem o atendimento dos pacientes fora 

da grande Natal, que terminam vindo para o HJM, tanto por fazer parte do 

Estado, mas que percebe-se que o atendimento psiquiátrico em algumas 

cidades, em alguns municípios, deixa a desejar, o que faz com que eles 

fiquem reinternando regularmente [no HJM] (ALDEBARÃ). 

 

 

Auva refere a falta de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico e 

especializados no atendimento do transtorno mental como um fator precipitante para a porta 

giratória no RN. Ao abordar a questão da deficiência de serviços substitutivos tanto no 

interior do Estado, quanto na Zona Norte da capital, o profissional entrevistado reforça a 

relação existente entre as reinternações psiquiátricas e a desassistência após a alta hospitalar.  

Já Aldebarã evidencia dois aspectos distintos relacionados à insuficiência dos 

serviços substitutivos no RN: a problemática da dependência química e o atendimento que 

“deixa a desejar” em municípios do interior. 

A dependência química, primeiro aspecto contemplado por Aldebarã, aparece pela 

terceira vez ao longo desta análise. Inicialmente, tal problemática surge relacionada ao 

aumento na demanda por atendimento na urgência do HJM.  A segunda referência contempla 

a contribuição da dependência química para as reinternações psiquiátricas. Agora tal situação-

problema emerge em um contexto de insuficiência de serviços territoriais que ofereçam 

cobertura adequada a esta demanda específica.  

A este respeito, reiteramos a inexistência no RN de serviços tipo CAPSad III para 

oferecer o suporte necessário ao usuário dependente químico que necessite de internação na 



118 
 

crise, além da quantidade reduzida de leitos na UD do HJM (16 leitos para atender a toda a 

demanda estadual) e dos poucos leitos disponíveis nos hospitais gerais do Estado frente a 

magnitude da demanda. 

O segundo aspecto abordado por Aldebarã é a má qualidade do atendimento extra-

hospitalar em saúde mental dispensado em cidades do interior do Estado, fato que contribui 

para as reinternações de usuários dessas localidades devido a indisponibilidade de 

acompanhamento territorial adequado.  

Em relação às internações psiquiátricas do Estado, estudo de Bezerra e 

Dimenstein (2011) divulga que em um universo de 2.516 internações realizadas em uma 

instituição psiquiátrica do RN no período de janeiro de 2007 a julho de 2008, 1.088 foram 

provenientes de municípios do interior do Estado, este quantitativo corresponde a 43,24% do 

total de internações na referida instituição no período citado. 

A insuficiência dos serviços de saúde mental também é explorada por Régulus, 

como podemos observar no discurso seguinte:  

 

Em relação à desassistência, tem dois aspectos aí. Um que seria da rede 

insuficiente e o outro, a falta de dispositivos dessa rede, de busca ativa e de 

buscar as pessoas que não estão inseridas nessa rede. Existem muitas 

situações de serviços do interior [CAPS], mesmo daqui, que eles funcionam 

muito pra dentro do serviço, eles não conseguem estar no território. Não 

consegue fazer busca ativa, não consegue está dentro da unidade básica, não 

consegue está dentro das casas das pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas 

acabam também tendo essa cultura, perpetuando essa cultura de que o CAPS 

não é um lugar de tratamento (RÉGULUS).  

 

No recorte acima, Régulus ressalta dois aspectos interessantes e que, a nosso ver, 

enriquecem a discussão sobre a desassistência pós-alta em saúde mental: a deficiência na 

busca ativa e a já discutida perpetuação da cultura do hospital como o locus de tratamento 

para o transtorno mental. 

A busca ativa, originalmente entendida como um procedimento meramente 

técnico e instrumento de vigilância epidemiológica passou a ser compreendida também como 

uma postura política de trabalho no território. Para Lemke e Silva (2010, p. 285-6) a 

transmudação de sentido assumida pela busca ativa “provocou o deslocamento de um mero 

identificar um quadro sintomático para o movimento de acessar o território do usuário, 

estabelecer vínculo terapêutico e se integrar ao seu meio cultural.”  

Neste sentido, a busca ativa se torna um princípio político de luta em defesa da 

vida, na medida em que passa a ser entendida “no sentido de cartografar as necessidades de 
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saúde para além dos agravos de notificação compulsória de determinado território”, 

transpondo as ações de saúde para mais perto do “mundo do usuário” e de seus modos de vida 

(LEMKE; SILVA, 2010, p. 285). 

De tal modo, a configuração real dos serviços de saúde mental passa longe da 

disponibilização ideal expressa nas políticas de saúde mental e de atenção básica. O 

funcionamento dos dispositivos para além das paredes do próprio serviço se constitui como 

ferramenta importantíssima para a execução da busca ativa, além de contribuir para a 

captação de novos casos de transtornos mentais junto à comunidade. Tais aspectos favorecem 

a realização de diagnóstico precoce ou mesmo a intervenção precoce nos casos já 

diagnosticados, evitando a internação psiquiátrica. 

Outro ponto importante mostrado por Régulus é a aplicação da busca ativa como 

ferramenta de aproximação à realidade dos usuários dos serviços de saúde e como meio que 

possibilita levar a educação em saúde às comunidades e, assim, romper/transformar as 

barreiras culturais que ainda associam o transtorno mental exclusivamente ao hospital 

psiquiátrico.  

Ao passo que aborda a insuficiência de serviços, a argumentação de Régulus 

suscita outro foco de análise da desassistência pós-alta, representado pela deficiência no 

acompanhamento territorial dos usuários dos serviços de saúde mental. 

 

São pacientes que meio que fazem um fenômeno chamado de porta giratória, 

que eles saem do hospital e voltam porque eles não têm uma atenção 

adequada fora do hospital. Eles não conseguem manter tratamento fora do 

hospital, principalmente nos municípios que não têm CAPS, que ainda não 

têm serviço [substitutivo] implantado (RÉGULUS). 

Por outro lado, às vezes, a falta de apoio da rede, principalmente quando é 

interior que não tem CAPS. E aqui em Natal a gente encaminhar pra CAPS, 

eu acho até mais fácil do que encaminhar pra ambulatório. Ambulatório, às 

vezes, eles [usuários] passam muito tempo pra conseguir ser atendidos 

(SÍRIUS). 

 

Régulus demonstra ter conhecimento sobre a porta giratória em psiquiatria, 

relacionando-a a falta de acompanhamento territorial dos indivíduos que receberam alta dos 

hospitais psiquiátricos. Posicionamento compartilhado por Sírius que ressalta a dificuldade de 

encaminhamento para pessoas que residem no interior do Estado aonde não tem CAPS, e em 

Natal a demora de atendimento de ambulatório especializado em saúde mental. 

Bezerra e Dimenstein (2011) traçam um paralelo entre a dificuldade no acesso à 

rede extra-hospitalar e os índices ainda persistentes de reinternações psiquiátricas no HJM. 
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Para estas autoras, a dificuldade em garantir a continuidade no acompanhamento territorial do 

indivíduo em sofrimento psíquico pode suscitar reincidência de internações, tendo em vista a 

ausência de uma rede extra-hospitalar que acolha a demanda e garanta uma atenção efetiva e 

eficaz. 

Em sua fala, Sírius expressa a dificuldade dos usuários atendidos no HJM para 

obter acesso ao acompanhamento no ambulatório de saúde mental em Natal-RN.  A situação 

do atendimento em nível ambulatorial foi comentada por parte considerável dos sujeitos desta 

pesquisa, como mostra ainda o recorte que se segue: 

 

Aqueles pacientes que a gente acha que dá pra ser tratado em ambulatório, a 

gente tem uma dificuldade muito grande desses pacientes conseguirem uma 

vaga para o ambulatório. O paciente acaba piorando muito o quadro e acaba 

tendo que internar de novo porque não tem assistência. O que seria 

interessante seria o paciente já sair daqui com a vaga, qual o dia que ele vai 

passar no CAPS ou qual o dia que ele vai passar com o psiquiatra ou o dia 

que ele vai passar no ambulatório. Aí sim, eu acho que isso aí seria uma 

assistência adequada (SHAULA).  

 

 

Shaula explicita a dificuldade sentida em encaminhar usuário para realizar 

acompanhamento em nível ambulatorial, mesmo que este usuário não tenha indicações de 

internação. Por outro lado, menciona a dificuldade que os próprios usuários têm em conseguir 

vagas no ambulatório de saúde mental de Natal-RN. Para Shaula este período no qual o 

usuário fica sem assistência pode agravar o quadro psicopatológico e culminar em uma 

reinternação.  

O ambulatório de saúde mental referido localiza-se no bairro da Ribeira, Distrito 

Sanitário Leste de Natal-RN. Vale salientar que se considera que o serviço de ambulatório é 

especializado em saúde mental quando este é constituído por pelo menos quatro profissionais 

da área. De acordo com informativo eletrônico sobre a PNSM, além do quadro de 

ambulatórios especializados em saúde mental no Brasil ser precário, os que existem, em geral, 

tem baixa resolubilidade e um funcionamento pouco articulado à rede de atenção à saúde 

mental (BRASIL, 2010b). 

Estudo de Santos, Oliveira e Yamamoto (2009) ressalta que o Ambulatório de 

Saúde Mental de Natal é procurado cotidianamente por pessoas em busca de assistência, 

porém, devido a sua capacidade reduzida em oferecer atendimento, este serviço não responde 

a demanda existente. De acordo com estes autores, a escassez de atendimento no serviço 
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ambulatorial, assim como, a insuficiência numérica dos serviços substitutivos concorre para o 

aumento da demanda do hospital psiquiátrico.  

Santos, Oliveira e Yamamoto (2009) ainda destacam que um dos motivos que 

determinam as filas para atendimento no Ambulatório de Saúde Mental de Natal é a sua 

ociosidade, o que explicam referindo que este serviço só funciona no turno matutino, pois 

embora a estrutura física permaneça organizada e disponível, não há profissionais lotados para 

outros turnos, além disso, às segundas-feiras há apenas expediente interno.  

Por outro lado, ainda ressente-se a inexpressividade da articulação entre o 

Ambulatório da Ribeira e os demais serviços da rede municipal de saúde de Natal. Em 

detrimento do que preconiza a PNSM, o que ainda se observa no cotidiano da saúde mental 

potiguar são serviços que atuam de forma isolada, além da dificuldade de serem estabelecidos 

diálogos que favoreçam a troca de saberes, informações e práticas. Nesse sentido, “a tão 

denominada „rede de serviços‟, na verdade, está circunscrita ao papel e pouco se apresenta na 

realidade cotidiana dos equipamentos de saúde” (SANTOS; OLIVEIRA; YAMAMOTO, 

2009, p. 320. Grifo dos autores).  

Identificamos na fala anteriormente citada de Shaula, a sugestão de que o hospital 

psiquiátrico (HJM) poderia exercer maior interatividade com os dispositivos da rede, atuando 

também no agendamento de consultas para os usuários egressos da instituição e favorecendo a 

frequência desses usuários nos serviços comunitários de saúde mental. Esta atitude 

minimizaria a desassistência pós-alta dos usuários do HJM, o que, por sua vez, contribuiria 

para a redução das reinternações existentes. 

Outra perspectiva de avaliação da dificuldade de acompanhamento territorial nos 

dispositivos da rede de saúde mental do RN está expressa no recorte abaixo:    

 
 

Paciente não achar vaga no CAPS e ficar sem medicamento e entrar em 

crise, o paciente não ter um acompanhamento ambulatorial, o paciente é 

marcado de dois em dois meses, três em três meses. Então, aquele 

profissional não consegue ter um acompanhamento daquele paciente, 

perceber alguma alteração pra evitar em tempo [hábil] a internação 

(ARCTURUS).  

 

Arcturus alerta para a dificuldade sentida pelos próprios profissionais do serviço 

ambulatorial em acompanhar satisfatoriamente o usuário dentro da rede de saúde mental. 

Percebe-se que problemas na própria rede de atenção à saúde mental podem prejudicar a 
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reinserção do usuário na sociedade, justamente pela dificuldade que o profissional tem de 

fazer uma intervenção precoce antes que se estabeleça uma manifestação de crise.  

A acessibilidade ou a deficiência/insuficiência de acessibilidade aos serviços 

substitutivos já foi abordada na subcategoria 1.3, que dispõe sobre as problemáticas que 

permeiam a rede de saúde mental do RN, entretanto, neste momento ela aparece voltada, 

especificamente, para a dificuldade de acesso dos usuários ao Ambulatório de Saúde Mental. 

Para Santos, Oliveira e Yamamoto (2009) a questão da acessibilidade ao 

Ambulatório da Ribeira é preocupante. Tendo em vista as poucas alternativas de acolhimento 

encontradas pelos usuários e o desconhecimento destes sobre as possibilidades dentro da rede 

de saúde mental, o hospital psiquiátrico e na internação emergem como primeira opção na 

busca por atendimento em saúde mental. 

Diante das dificuldades de acompanhamento pós-alta hospitalar vivenciadas por 

usuários da rede de saúde mental do RN, o HJM implantou o projeto de AA, abordado na 

revisão de literatura desta pesquisa. Com o intuito de prevenir reinternações psiquiátricas pela 

garantia da continuidade do tratamento em território através do acompanhamento pós-alta dos 

usuários da instituição, especialmente àqueles que residem no interior do Estado, a AA se 

configura (ou deveria se configurar) como importante estratégia para a redução de internações 

recidivantes.  

No entanto, em relação a AA como estratégia de redução das reinternações 

psiquiátricas, encontramos evidências de que os princípios do projeto não alcançaram a 

prática cotidiana dos profissionais do HJM. Vejamos os depoimentos que se seguem: 

 

Isso só acontece [a AA] em alguns casos mais graves ou que a equipe por 

uma razão ou outra, acabou atendendo, não é algo sistemático. Então, assim, 

de certa forma não existe o encaminhamento, existe assim de uma forma 

mais informal: “Olhe quando você tiver alta, o que é que vai ser? Você mora 

em que bairro?” Então existe esporadicamente, não existe nada 

sistematizado (MIMOSA). 

Eu nem sei como é que está funcionando isso [a AA]. Porque inventam 

tantos termos, sabe? É tanto termo que deve ser sinônimo de alguma coisa 

que já existia, aí mudam o nome. Porque tudo aqui [no HJM] é assim, eles 

usam uns termozinhos pra tentar abrandar. Então, Alta Assistida? Toda alta é 

assistida, até onde eu sei (ARCTURUS). 

A Alta Assistida, a gente tem certa dificuldade de realizar, faz mais ou 

menos um monitoramento, vê se o paciente conseguiu se reinserir no CAPS, 

[se] conseguiu acompanhamento. Alguns casos a gente tem êxito, mas ainda 

há muitos casos de reinternação (SÍRIUS). 

 



123 
 

Os discursos acima demonstram que, na realidade, a AA é um dispositivo que não 

funciona na instituição, talvez por isso, não tenha um impacto tão significativo nas 

reinternações psiquiátricas no HJM. Mimosa e Sírius revelam a falta de sistematização e 

periodicidade com que é realizada a AA na Instituição. Partindo das falas dos sujeitos é 

possível inferir que a AA, “de certa forma”, parece tratar-se mais de uma eventual prática 

informal de algum profissional do que de um projeto institucional, de maneira que os 

profissionais executam algo que lhe convêm no momento e o que de fato existe é a 

dificuldade em implementar a AA no HJM. 

No discurso de Arcturus pode-se perceber tanto um possível desconhecimento 

sobre o projeto específico de AA do HJM, quanto uma crítica veemente sobre a manobra de 

cooptação de termos chaves “para tentar abrandar” a realidade de instituições historicamente 

manicomiais.  

Atualmente, cinco anos após a oficialização do projeto de AA no HJM, estudo de 

Bezerra e Dimenstein (2011), cujo objetivo foi identificar os efeitos da proposta de alta 

assistida desenvolvida no Hospital, constatou que o projeto de AA enfrenta alguns entraves 

que impedem a sua exequibilidade. Para estas autoras, as principais dificuldades enfrentadas 

pela proposta de AA do HJM, são: a ausência de capacitação profissional para o acompa-

nhamento extra-hospitalar; a falta de recursos financeiros para o desenvolvimento de 

atividades de continuidade e seguimento; a falta de ferramentas de registro atualizadas e 

confiáveis; a dificuldade de garantia da continuidade do tratamento no meio extra-hospitalar. 

Nesse aspecto, compartilhamos do entendimento de que, na realidade, o projeto de 

AA do HJM não acontece. De modo que os profissionais da “equipe” de saúde mental fazem 

aproximações convenientes de sua aplicação sem haver uma reflexão e/ou avaliação desse 

projeto institucional. Colocamos o termo equipe entre aspas porque nos questionamos se é 

adequado denominar de equipe o conjunto de profissionais que desempenha cada um a seu 

modo, sem haver interlocução ou intercâmbio, determinado projeto institucional. Tendo em 

vista que a designação de equipe refere-se “ao conjunto de pessoas que se dedicam à 

realização de um mesmo trabalho” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 786), parece-nos 

inadequado utilizar esse termo neste contexto específico da AA no HJM. 

Ao final desta segunda subcategoria é possível perceber a relação existente entre 

problemas referentes à rede de atenção à saúde mental, relatados pelos sujeitos da pesquisa, e 

à porta giratória da assistência psiquiátrica no Estado do Rio Grande do Norte.  

Porém, percebemos que a realidade ainda presente do fenômeno da porta giratória 

na assistência psiquiátrica no Estado do RN (apesar da pequena redução das reinternações 
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psiquiátricas constatada nesta pesquisa), não pode ser atribuída exclusivamente aos problemas 

enfrentados pela rede de saúde mental do RN. É preciso apreender a análise que também 

envolve outros aspectos aqui descritos, como a problemática familiar, que conforme os 

profissionais entrevistados incide diretamente na investigação empreendida. Neste sentido, 

envolver, articular e vincular os serviços da rede de atenção em saúde mental e demais setores 

da sociedade, assim como, usuários, familiares e trabalhadores para discutir o fenômeno das 

reinternações no HJM parece-nos a atitude mais adequada frente aos problemas que ora 

desafiam a otimização real da assistência em saúde mental no Rio Grande do Norte. 
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6 Considerações Finais 
 

“E sem nenhuma lembrança 

Das outras vezes perdidas, 

Atiro a rosa dos sonhos 

Nas tuas mãos distraídas.” 

(Mário Quintana) 
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A presente pesquisa, cujo objetivo foi analisar o fenômeno da porta giratória no 

RN à luz das novas estratégias de atenção à saúde mental, suscitou informações sobre 

implicações e impactos na efetividade de uma rede de atenção à saúde mental em nível 

estadual. Constatamos que a expansão dos dispositivos da atenção psicossocial vem 

promovendo a redução gradativa, porém, muito lenta dos índices de reinternações 

psiquiátricas no Estado, bem como, melhorias na assistência prestada ao usuário do Hospital 

João Machado.  

A melhoria assistencial constatada na instituição locus do estudo, evidencia-se 

através de uma série de modificações no cotidiano do Hospital que culminam no 

desenvolvimento de um atendimento que se diferencia do histórico manicomial comum à 

instituições psiquiátricas. Tais transformações, embora que ainda pontuais, referem-se: à 

criação do serviço de acolhimento implementado no pronto socorro do hospital; ao 

desenvolvimento de iniciativas de educação em saúde junto às famílias dos usuários; à 

valorização de uma postura articulada ao paradigma da atenção psicossocial de parcela dos 

profissionais da instituição; à busca de articulação entre o HJM e os dispositivos da rede de 

saúde mental. 

As ações de educação em saúde realizadas dentro da instituição contam com o 

fornecimento de informações sobre a disposição e o funcionamento da rede territorial de 

atenção à saúde mental e a problematização realizada durante reuniões de grupo sobre o 

cotidiano de usuários e familiares. Esta atitude mostra que parcela dos profissionais da 

instituição buscam um nível considerável de crítica profissional e engajamento nas propostas 

da RPb e da atenção psicossocial.  

No que diz respeito às alterações na postura dos profissionais do HJM, detectamos 

que parcela dos entrevistados reconhece as potencialidades dos serviços substitutivos, além de 

perceberem a importância do acolhimento e do encaminhamento adequado dos usuários para 

os serviços de referência. Esta é a constatação prática de que os primeiros passos estão sendo 

dados na busca pela articulação entre hospital psiquiátrico e serviços substitutivos (já prevista 

e regulamentada pelo SUS). 

Percebemos também que o HJM vem distribuindo de forma mais organizada, 

dentro da rede de saúde mental do Estado, os usuários que chegam à urgência da instituição 

atuando, inclusive, junto aos municípios do interior. Tal fato pode ser confirmado através da 

constatação de que, apesar do aumento na demanda por atendimento na urgência do HJM, 

grande parte destes atendimentos não chega a se concretizar em internação psiquiátrica. 
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Entretanto, sabemos que esta ainda não é a forma necessária para a otimização do fluxo de 

usuários dentro da rede de saúde mental.  

 Além dos avanços expostos, este estudo trouxe à tona uma série de problemáticas 

vivenciadas pelos serviços de saúde mental do Estado e que, até então, eram percebidas por 

usuários e profissionais apenas pela observação assistemática. Partindo das falas dos sujeitos, 

elencamos como principais dificuldades da rede local os seguintes aspectos: o funcionamento 

e distribuição dos serviços em território; a acessibilidade de usuários e familiares; a 

problemática da dependência química no contexto da atenção psicossocial; e o 

desconhecimento de parcela dos profissionais do HJM sobre a lógica organizacional da rede 

de atenção à saúde mental.  

A nosso ver, tais aspectos podem camuflar o êxito parcial que vem sendo 

conquistado pela saúde mental do RN, além de contribuírem para a existência de índices ainda 

elevados de reinternações psiquiátricas no Estado. Acreditamos que as problemáticas 

evidenciadas se configuram como desafios, alguns já clássicos, outros emergentes, na 

atualidade da saúde mental nacional e estadual. 

Em síntese, a presente pesquisa demonstrou que a ampliação da rede de saúde 

mental é fundamental para a redução das reinternações psiquiátricas. No entanto, vimos que 

os equipamentos de saúde mental não são os únicos responsáveis pela perpetuação do 

fenômeno da porta giratória. Aspectos sociais e psicológicos como carga emocional, vontade 

política e transformação cultural, tanto de trabalhadores quanto de usuários e familiares, assim 

como o contexto e as lutas da sociedade em geral, influenciam no fenômeno de internações e 

reinternações psiquiátricas. 

Mediante os avanços e desafios que se colocam e a constatação de que os 

elevados índices de reinternações psiquiátricas não podem ser creditados, exclusivamente, à 

rede de saúde mental, reiteramos a luta pela validação dos princípios e diretrizes do SUS e da 

RPb em um contexto intersetorial. 

Acreditamos que para elucidarmos as problemáticas encontradas na rede de saúde 

mental do Estado e continuarmos reduzindo os índices de reinternações psiquiátricas é 

necessária vontade política. É preciso vontade política – individual e coletiva – para que se 

continue ampliando os dispositivos territoriais, que ainda são insuficientes para a demanda 

estadual, para que as verbas da saúde mental sejam repassadas corretamente e fiscalizado o 

seu emprego que deve ser adequado às necessidades reais de cada localidade.  

É preciso que haja o comprometimento pessoal de usuários, familiares e 

profissionais de saúde com a atenção psicossocial, não por ser “algo da moda”, mas por ser 
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uma exigência ética da sociedade brasileira. Empenho este, voltado para o compromisso com 

uma postura diferenciada diante do sofrimento psíquico que reflete ações como: a aceitação 

das diferenças, limitações e potencialidades presentes no convívio com o transtorno mental; 

favorecimento da contratualidade; e, especialmente, engajar-se na luta por melhores 

condições de saúde e cidadania para os indivíduos em sofrimento psíquico. 

Finalmente, apostamos na educação em saúde como alternativa frente aos desafios 

encontrados pela presente pesquisa. Através de ações de educação em saúde/saúde mental 

destinadas a todas as camadas e segmentos da sociedade, incluindo-se os próprios 

profissionais da área, é possível conseguir avanços na superação das adversidades vivenciadas 

no cotidiano dos serviços de saúde mental. Acreditamos que o conhecimento sobre o 

transtorno mental e sobre as formas adequadas de lidar com essa realidade tem o potencial de 

desmistificar a “loucura” no imaginário social, de vencer as barreiras culturais, aumentando, 

consequentemente, a tolerância ao que nos é diferente, além de promover o melhor uso da 

rede de atenção à saúde mental por parte dos familiares, usuários e profissionais.  

Destacamos a validade e a relevância da presente pesquisa pelo fato de ter se 

debruçado sobre a realidade de profissionais que atuam na assistência direta de uma 

instituição de referência estadual para o atendimento em psiquiatria. 

Por fim, a presente pesquisa demonstrou que a RPb vem avançando no RN e que é 

possível lutar e conquistar patamares favoráveis na redução de  reinternações psiquiátricas no 

Estado. Para tanto, é preciso encarar os desafios, que ora se apresentam à saúde mental nesta 

unidade federativa, como a mola propulsora que nos instigará a procurar respostas e a buscar 

alternativas dentro da rede de atenção à saúde mental. Retroceder não é permitido. É preciso 

seguir em frente por conquistas diárias do sonho de uma sociedade sem manicômios, como 

proposto em 1992 na II CNSM e ratificado em 2010, na IV CNSM, a primeira Intersetorial.  
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Apêndices 

 

“A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas estejam certas.” 

(Mário Quintana) 



140 
 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista semi-estruturada 

 

    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

“Reinternações psiquiátricas no Rio Grande do Norte: implicações e impacto das novas 

estratégias de atenção à saúde mental” 

 

Entrevista n
o 
: _______ 

Data de realização/horário: _________________________ 

Local: _________________________________________ 

 

I – CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL  

Sexo: M (  )  F (  ) 

Idade: ________ 

Profissão: __________________________________ 

Setor do hospital no qual trabalha: ________________________________ 

Tempo de serviço no Hospital João Machado: _____________________ 

 

 

II – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

1. O que você sabe sobre a nova organização da rede de atenção à saúde mental em Natal 

e o seu funcionamento? 

2. Como profissional de um hospital psiquiátrico de referência, você percebeu algum 

impacto da implantação do CAPS III, da Alta Assistida e da assistência prestada pelo 

SAMU em urgências psiquiátricas na prevalência das internações/reinternações 

psiquiátricas?  

3. A assistência prestada no HJM à pessoa com transtorno mental teve alguma 

modificação após a implantação desses dispositivos? Comente. 

4. Conforme sua experiência, quais os motivos que levam às reinternações no HJM? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

    

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

 

“Reinternações psiquiátricas no Rio Grande do Norte: implicações e impacto das novas 

estratégias de atenção à saúde mental” 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Reinternações psiquiátricas no Rio 

Grande do Norte: implicações e impacto das novas estratégias de atenção à saúde mental”, 

coordenada pela pesquisadora Profa. Dra. Jacileide Guimarães e desenvolvida pela mestranda 

Déborah Karollyne Ribeiro Ramos.  

A pesquisa tem como objetivo investigar o fenômeno das reinternações psiquiátricas (também 

conhecido como fenômeno da porta giratória) no Rio Grande do Norte à luz das novas 

estratégias de atenção à saúde mental, assim como, identificar o índice de reinternações 

psiquiátricas e avaliar o impacto dos novos dispositivos de atenção à saúde mental na 

ocorrência das reinternações psiquiátricas. 

Este estudo justifica-se mediante a exigência ética de se desinstitucionalizar a assistência em 

saúde mental, bem como, a necessidade do fortalecimento de novos dispositivos terapêuticos 

substitutivos ao hospital psiquiátrico. Além disso, estudos sobre o fenômeno da porta giratória 

são importantes para o desenvolvimento do cuidado à pessoa com transtorno mental e sua 

consequente qualidade de vida.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a uma entrevista semi-estruturada, que 

será gravada e posteriormente transcrita, estando o participante ciente da doação de seu 

depoimento à pesquisadora. Informamos que após a transcrição da entrevista, o participante 

da pesquisa terá livre acesso ao conteúdo da mesma, de modo que possa se certificar de que 

sua fala foi transcrita fielmente. Ressaltamos ainda, que todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento, sendo somente utilizadas 

com propósito científico. Os dados serão guardados em local seguro e não serão 

disponibilizados para outros fins que não sejam a produção do conhecimento e publicações 

científicas. 

 

Esclarecemos que sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

Caso deseje participar, como benefício, você estará contribuindo para a melhoria na qualidade 

do serviço de atenção à saúde mental do município de Natal e para a redução dos casos de 

reinternação de pacientes devido à compreensão do fenômeno proveniente dos dados 

fornecidos ao pesquisador. 
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Como toda pesquisa envolvendo seres humanos, esta também apresenta riscos, no entanto, 

estes riscos são considerados mínimos e podem estar relacionados, à possibilidade 

constrangimento. No entanto, você poderá deixar de responder questões que possam trazer 

incômodo.  

Se você tiver algum dano proveniente da participação nesta pesquisa, você será indenizado. 

Em caso de algum gasto, comprovadamente nesta pesquisa, você será ressarcido. 

Você ficará com uma cópia deste termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a pesquisadora responsável ou o coordenador da pesquisa 

Profa. Dra. Jacileide Guimarães, e dúvidas sobre a ética da pesquisa poderão ser questionadas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN pelo telefone (0xx84) 3215-3135, ou ainda, pelo 

site: www.etica.ufrn.br 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu,________________________________________________________________________ 

(nome), declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“Reinternações psiquiátricas no Rio Grande do Norte: implicações e impacto das novas 

estratégias de atenção à saúde mental”, assim como, autorizo a utilização e divulgação das 

informações obtidas na mesma, desde que tenha como finalidade o desenvolvimento de 

trabalhos de cunho científico e mantido o sigilo e anonimato sobre a minha identidade. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Pesquisadora responsável: 

 

__________________________________________ 

Déborah Karollyne Ribeiro Ramos 

Campus Universitário – Br 101 

Lagoa Nova, Natal, RN. CEP: 59072-970. 

Fone/fax: (84) 87457357; (83)88129950 

deborah_kr@hotmail.com 

 

 

  Coordenador da pesquisa: 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN  Profa. Dra. Jacileide Guimarães 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova.  Campus Universitário – Br 101 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN  Lagoa Nova, Natal, RN. CEP: 59072-970 

Fone/Fax (84)3215-3135  Fone/fax: (84) 3215-3196/8828-2232 

www.etica.ufrn.br  jaciguim@yahoo.com.br 

 

Impressão datiloscópica 

Para pessoas impossibilitadas 

http://www.etica.ufrn.br/
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:jaciguim@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – Termo de Doação do Depoimento 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

 

TERMO DE DOAÇÃO DE DEPOIMENTO 

 

 

Pelo presente termo, eu, _________________________________________________ (nome), 

declaro doar este depoimento ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, confiando-o aos cuidados da Profa. Dra. Jacileide Guimarães, 

responsável legal pela pesquisa. 

As pesquisadoras ficam consequentemente autorizadas a utilizar, divulgar e publicar, para fins 

exclusivamente científicos, o mencionado material, especialmente os depoimentos no todo ou 

em parte, com a única ressalva de manutenção do anonimato do depoente, podendo usar 

pseudônimos. 

 

Natal, ___/___/___ 

 

 

 

                                                                                                                                            Impressão datiloscópica 

                                                                                                                                             para pessoas impossibilitadas 

______________________________________________ 

(assinatura do participante) 
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APÊNDICE D – Roteiro para observação direta 

Itens a serem verificados durante as visitas para observação participante do tipo sistemática: 

- Funcionamento do acolhimento 

- Funcionamento do projeto de Alta Assistida 

- Existência de projeto terapêutico singular 

- Projeto terapêutico institucional 
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Anexos 

 

“Pensamentos valem e vivem pela observação exata ou nova, pela reflexão aguda ou 

profunda; não menos querem a originalidade, a simplicidade e a graça do dizer.” 

(Machado de Assis) 
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ANEXO A – Parecer favorável emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 
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ANEXO B – Termo de Anuência emitido pelo Hospital João Machado 

 

 


