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RESUMO 
 
 

Essa dissertação teve o objetivo geral de analisar a participação da família no 
processo de ressocialização da pessoa com transtorno mental na cidade de Picos – 
Piauí, focalizando o Hospital-Dia. Concorreu para a decisão de estudar o tema um 
conjunto de fatores que se relaciona com a problemática da ressocialização da 
pessoa com transtorno mental - PTM, notadamente as dificuldades de integração 
entre os principais sujeitos sociais envolvidos – família e profissionais da área de 
saúde mental e estes entre si. Ressalte-se ainda que, ancorado nos novos 
paradigmas da saúde mental, enfoca-se o direito de vez e voz ao usuário, como 
figura central do processo de ressocialização. Sendo assim, respeitar esse direito 
requer conhecimento de causa, sensibilidade e lealdade como valor humano 
imprescindível. Cumprir os pressupostos do sistema aberto implica em desafiar, 
entre outros fatores, aspectos culturais, estruturais, profissionais, familiares e 
políticos, o que requer da sociedade participação ativa, uma vez que a ela os 
indivíduos pertencem, e nela agem e interagem. Essa realidade imprime tal 
complexidade ao objeto em estudo que, para compreender a participação da família, 
principal núcleo social a que uma pessoa já nasce vinculado, expandindo 
gradativamente seu ciclo de relações sociais, foi necessário utilizar como método a 
realização de uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, tendo como 
instrumento de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas, aplicadas a pessoas 
com transtorno mental, familiares e profissionais atuantes no sistema aberto, 
referenciado no Hospital-Dia, na Cidade de Picos, que atende a um pólo de cerca de 
50 cidades vizinhas, no intuito de obter uma imagem da realidade acerca da 
participação da família no processo de ressocialização. O conteúdo das entrevistas 
foi analisado qualitativamente e os resultados apontaram que embora o processo de 
Reforma Psiquiátrica já seja algo em franco amadurecimento em termos de ações 
práticas, ele caminha a passos mais lentos. Percebeu-se o interesse entre as partes, 
mas as atividades propostas para atingir esse norte são insuficientes, necessitando 
ser melhor  adaptadas e estruturadas, conforme a orientação nacional. Acredita-se 
que esses avanços vêm com o tempo e que a aplicação dos pressupostos da 
Reforma Psiquiátrica tornar-se-á gradativamente uma realidade mais presente, com 
foco na ressocialização dos beneficiários do sistema. 
 
Palavras-chave: Reforma Psiquiátrica. Transtorno mental. Família. Participação. 
Ressocialização. 
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ABSTRACT 

 
 

This study objects in general analyses of a  familiar participation in the process 
of resocialization of the patient with mental transtorn in the city of Picos - Piauí. The 
decision to study this subject was set of factors that  involves the ressocialization 
problems of the person with mental disorder - PWMD, notably the difficulties of 
integration between the main social actors involved - families and professionals in 
mental health and among themselves. It should be noted that, anchored in thenew 
paradigms of mental health focuses on the right of voice and the user, as the central 
figure of the process of socialization. So respect that right requires knowledge of the 
facts, sensitivity and loyalty as essential human value. Comply with the tenets of the 
open system to challenge involves, among other factors, cultural, structural, 
professional, family and politicians, which requires active participation of society, 
since individuals belong to it, act and interact. This reality prints such complexity that 
the object under study, to elucidate the role of the family, the principal social unit to 
which a person is born bound, gradually expanding its cycle of social relations, had to 
be used as a method to carry out a literature search and a field research, taking as 
an instrument of data collection unstructured interviews, applied to people with 
mental illness, families and professionals working in the open system, referenced in 
the Day Hospital in the city of Picos, which serves a cluster of about 50 cities 
neighbors in order to obtain an image of reality about the family's participation in the 
process of socialization. The content of the interviews were qualitatively analyzed 
and the results showed that although the process of psychiatric reform is already 
something rapidly maturing in terms of practical actions, it‘s moving slower . We 
noticed the interest among the parties, but the activities proposed to achieve this 
north are insufficient,needed a betleradaptation and structuration, according to a 
national orientationstudies.It is believed that these advances will come with time and 
that the application of the assumptions of the psychiatric reform become a reality will 
gradually longer present, focusing on rehabilitation of the beneficiaries of the system. 
 
Keywords: Psychiatric Reform. Mental disorder. Family. Participation Resocialization. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

No Brasil atualmente, existem cerca de 20 milhões de pessoas com transtornos 

mentais, o correspondente a 12% da população1, percentual estimado dos que 

necessitam de atendimento, contínuo e/ou eventual. (GÓES; CARMO, 2004) 

Mas não é só a expressividade dos números que merece destaque nesse 

cenário. Sobretudo a forma de tratamento que era dada a pessoas com transtornos 

mentais dentro dos estabelecimentos psiquiátricos é o que mais incomodava a 

familiares e defensores dos direitos humanos. Afinal, como se pode re-estabelecer a 

saúde de um paciente negando-lhe o direito à cidadania e ao convívio familiar? 

Essas, entre outras, são perguntas que não queriam calar em face do modelo 

hospitalocêntrico vigente na política de saúde mental no Brasil até o final da década 

de 1990, quando se colocava a pessoa de transtorno mental distante de toda e 

qualquer perspectiva socializadora, a começar pela privação do convívio familiar e 

suas benesses protetivas e afetivas. 

O papel da família diante de pessoas com transtorno mental assume diferentes 

contornos, desde a visão de entidade responsável pela patogenia do louco a objeto 

de pesquisa por parte de membros da política de saúde mental em  

desenvolvimento. Atualmente, a condição de cuidadora e ressocializadora varia de 

uma conquista a um ônus, dependendo das responsabilidades assumidas pelo 

Estado e as condições peculiares de cada núcleo familiar para desempenhar essa 

tarefa.  

A importância da participação da família nos desdobramentos das atividades 

da política de ressocialização da pessoa com transtorno mental é algo 

inquestionável pela literatura sobre o tema. O que se discute é, diante da 

complexidade do contexto familiar, como essa participação pode se tornar mais 

eficaz, na medida que a mesma é convidada a se tornar partícipe da política de 

saúde mental, assim como o próprio usuário, desde que em condições de fazê-lo,  

                                                           
1
 Informação coletada no artigo: Cuidadora de Portador de Transtorno Mental. Um foco de análise, das autoras 

Adarly Rosana Moreira Góes e Lúcia Helena M. do Carmo. 
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assumindo o seu lugar de direito, reivindicando funções ativas e proativas no 

processo de humanização do sistema. 

Embora teoricamente os paradigmas tenham mudado do modelo 

hospitalocêntrico para o sistema aberto, a real participação da família no processo 

de ressocialização da pessoa com de transtorno mental ainda se constitui uma 

dificuldade vez que a concretização dessas diretrizes requer ação conjunta, parceiria 

e respeito dos saberes individuais para ressignificação das relações sociais entre 

família, política de saúde e usuário. 

Como profissional de enfermagem, a pesquisadora convive em hospitais gerais 

com situações que envolvem contínua readaptação da postura de profissionais de 

saúde nas suas relações com pessoas com transtornos mentais e familiares, 

processo também extensivo aos demais pacientes do SUS em convivência com 

esses atores. 

Justificou a decisão de estudar o tema o fato de ser a socialização um 

processo contínuo de acesso e atuação nos espaços de cidadania. Essa afirmação 

se sustenta no pensamento de Berger e Luckmann (2008, p.11) ao declararem que 

a realidade é construída socialmente, mediante processos e relações de interações 

sociais sobre as estruturas sócio-civilizatórias, nos seus aspectos econômicos, 

culturais, filosóficos, entre outras variantes postas ao fator conhecimento. 

No caso da pessoa com transtorno mental, ressocializar seria assim 

restabelecer a identidade estigmatizada pelos preconceitos, uma vez que o 

―enfraquecimento‖ da razão haja lhe provocado rupturas nas relações sociais, já a 

partir do seio da própria família 

No Piauí, estudos como o de Rosa (2003) dão conta de que a manicomização 

da doença mental provocou estragos no seio da sociedade e moveu institutos de 

defesa dos direitos humanos em torno da causa da saúde mental no Estado.  

Segundo Romagnoli (2006), os relatos que fundamentavam as principais 

acusações ao sistema manicomial eram maus tratos, isolamento, piora orgânica dos 

pacientes por falta de cuidados pessoais, declínio do quadro clínico e morte. 
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O cerne da fundamentação para o isolamento era sustentado em concepções 

de saúde mental, entre os quais o de que era preciso afastar a família porque esta 

estava sob ameaça de alienação, pois o louco era um perigo para a estrutura 

familiar.  

Por outro lado, o grupo era também acusado de promover a loucura, por causa 

de conflitos que aconteciam na relação família e paciente, quando na realidade, 

Rosa (2003, p. 243) afirma que ―o transtorno mental provoca deslocamentos nas 

expectativas e nas relações afetivas entre as pessoas, ao ser um fenômeno não 

integrado no código de referência no grupo familiar‖.  

A família é levada a mudar rotinas, costumes, valores com os quais até então 

estava acostumada a lidar e, assim como o sistema de saúde, ela também precisa 

de ajuda para se adaptar à nova realidade. Faltava no modelo hospitalocêntrico o 

devido entendimento dessa necessidade para fundar uma base de apoio 

multiprofissional ao paciente e aos cuidadores. 

Sendo a família entendida ora como um problema a ser afastado, ora como um 

grupo passivo a ser protegido dos perigos da loucura, o papel da família, segundo 

Melman (2001) resumia-se a conduzir a pessoa com transtorno mental ao hospital, 

prestar as informações elementares no ato da institucionalização e esperar por uma 

recuperação que via de regra não acontecia. 

Picos, como outras cidades do interior, sofreu substancialmente com isso dada 

a falta de um espaço local que pudesse referenciar o tratamento dos portadores de 

transtornos mentais ao lado de seus familiares. Pimenta, Romagnoli (2008) 

acreditam que as conseqüências da Reforma Psiquiátrica, sem desmerecer seus 

méritos, se refletem, de forma direta, na família da pessoa com transtorno mental, 

principalmente sobre as pessoas responsáveis pelo seu cuidado. 

Devido às propostas de mudança da Reforma Psiquiátrica, está em 

funcionamento no país uma rede diferenciada de serviços substitutivos do modelo 

psiquiátrico tradicional. De maneira geral, eles se caracterizam pela utilização 

intensiva de um conjunto amplo e complexo de tecnologias terapêuticas e práticas 

psicossociais dirigidas para manter o portador de transtorno mental na comunidade. 
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Todavia, cabe pontuar que é uma vivência repleta de obstáculos, dificuldades, 

incertezas e sofrimentos (PIMENTA, ROMAGNOLI, 2008). 

Para muitas famílias, o entendimento da desospitalização equivale à omissão. 

Essa omissão sugere a articulação da dificuldade de engajamento da família com a 

noção de que o cuidado em relação à pessoa com transtorno mental seja dever do 

Estado.  

Ainda existem famílias que entendem que a luta antimanicomial, ao invés de 

resultar na reinserção social da loucura é, de fato, uma ausência de cuidado por 

parte do Estado. Nesse contexto, sobrevivem na lógica do assistencialismo, 

aguardando que venha de fora a ajuda para suas necessidades. ―Sendo assim, há 

casos frequentes em que não correm em busca de melhorias, não lutam, não se 

organizam‖ (PIMENTA, ROMAGNOLI, 2008, p. 17). 

Entretanto, Melman (2001), chama atenção da sociedade para o que chama de 

sobrecarga familiar no intuito de definir os encargos econômicos, físicos e 

emocionais a que os familiares estão submetidos com a mudança do sistema 

manicomial para o sistema aberto. Ou seja, para definir o quanto a convivência com 

um paciente representa um peso material, subjetivo, organizacional e social. 

Mas o autor também não descarta que a relação entre a família, o usuário e o 

CAPS, por exemplo, é permeada por um jogo de forças dialético entre o instituído e 

o instituinte. Em alguns momentos, as forças instituintes têm mais vigor, e emerge o 

novo, aquilo que potencializa a relação, o tratamento, a vida cotidiana. Outras vezes, 

as forças instituídas ganham mais energia, levando a uma relação mais endurecida, 

sem produção, voltada para a manutenção do estabelecido, neste caso para 

culpabilizações e, conseqüentemente, influenciando de maneira negativa o 

tratamento da pessoa com transtorno mental. 

Atualmente, a implantação do sistema aberto constitui-se numa alternativa para 

essa demanda e também num desafio contínuo posto ao processo de humanização, 

mas que precisa ser avaliado continuamente acerca das mudanças que se propôs a 

realizar: promover a cidadania do usuário em parceria com a família e a sociedade, 

superando gradativamente o modelo de manicomização vigente até a década de 

1990. Face o exposto, justifica-se a relevância social dessa pesquisa. 
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Em Picos, a criação do Hospital-Dia e do CAPS-ad são os sinais mais visíveis 

da reação ao psiquiatrismo, levada a efeito pela reforma psiquiátrica brasileira na 

presente década. Analisar a dimensão e a qualidade da participação da família no 

processo de ressocialização da pessoa com transtorno mental nessas instituições é 

uma necessidade atualmente no município em face dos novos paradigmas e da 

própria natureza da assistência à saúde mental. Em face dessa iminência, a questão 

norteadora dessa pesquisa foi: como a família participa do processo de 

ressocialização da pessoa com transtorno mental em Picos – Piauí? 

A priori, trabalhou-se com a hipótese de que a família comparece às unidades 

de atenção à pessoa com transtorno mental, mas sua participação no processo de 

ressocialização ainda é restrita em face da adaptação pela qual passam sistema de 

saúde e membros cuidadores, precisando, portanto, intensificar essa parceria.  

Esse trabalho teve assim o objetivo geral de analisar a participação da família 

no processo de ressocialização da pessoa com transtorno mental atendida no 

Hospital-Dia em Picos, Piauí.  Buscou-se: caracterizar a população usuária do 

Hospital-Dia; identificar as necessidades ou demandas relacionadas à PTM; 

identificar as necessidades ou demandas relacionadas à família da PTM; identificar 

as necessidades ou demandas relacionadas ao Hospital-Dia no cuidado com a PTM; 

analisar as respostas dos serviços à demanda dos familiares/usuários; caracterizar a 

relação equipe multidisciplinar, família e pessoa com transtorno mental. 

Particularmente em Picos, meio social pesquisado, o sistema aberto 

referenciado nas instituições CAPS-ad e Hospital-Dia, necessitava de uma análise 

de sua proposta e conseqüente estudo de seu desenvolvimento no que concerne às 

relações do tripé Sistema, família e pessoa com transtorno mental no processo de 

ressocialização, como elementos integrados. É relevante disponibilizar à sociedade, 

em especial aos sujeitos sociais envolvidos mais diretamente com a causa da 

superação do modelo manicomial e conseqüente aprimoramento contínuo do 

sistema aberto, os resultados dessa pesquisa como uma entre outras referências 

que possam subsidiar a melhoria do atendimento em saúde mental . A preferência 

pelo Hospital-Dia como campo mais adequado à atividade de pesquisa se dá pelo 

maior tempo de atuação, com larga folha de serviços prestados a Picos e região. 
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A metodologia utilizada para realização desse trabalho é qualitativa e exigiu um 

levantamento bibliográfico e um trabalho de campo, com critério de análise 

predominantemente qualitativa. O universo pesquisado foi composto pelas pessoas 

com transtorno mental, familiares atendidos, e profissionais de saúde do Hospital 

Dia de Picos.   

Realizou-se levantamento bibliográfico e documental (relatórios, planos de 

trabalho, estudos e relatórios de avaliação, etc.), entrevistas com PTM, familiares  e 

trabalhadores. A análise dos dados focalizou as necessidades e demandas de PTM 

e seus familiares e as respostas da instituição a essas necessidades, sob a ótica de 

cada um dos segmentos pesquisados 

Os resultados foram apresentados nessa dissertação, com uma estrutura de 

quatro capítulos a seguir sumariamente apresentados: no primeiro, ―A Reforma 

Psiquiátrica como processo de mudança‖, consiste numa abordagem teórica sobre o 

sistema psiquiátrico e sobre o processo da Reforma Psiquiátrica na 

contemporaneidade. No segundo, ―A família e a pessoa com transtorno mental no 

novo paradigma-modelo da reforma psiquiátrica, enfoca-se a pessoa com transtorno 

mental dentro de uma nova visão, da clínica ampliada, particularizando Reforma 

Psiquiátrica e família na construção de uma nova atuação diante de novos desafios.  

O terceiro capítulo aborda  a política de saúde no país, se iniciando com algumas 

pontuações históricas sobre a política de saúde vigente, apresentando a formação 

sócio histórica em Picos, enfocando, posteriormente a estruturação da política de 

saúde em Picos, especialmente a política de saúde mental. No quarto, a 

metodologia da pesquisa e discutiu-se ―O Processo da Reforma Psiquiátrica em 

Picos: resultados e discussão‖. Realizou-se uma breve apresentação e proposta do 

Hospital-Dia de Picos, a caracterização da população usuária, principais demandas 

sobre os cuidados com a PTM apresentadas pela família no Hospital-Dia, analisando 

a relação equipe multidisciplinar, família e pessoa com transtorno mental, passando 

às respostas dos serviços prestados pelo Hospital-Dia às necessidades dos 

familiares e usuários. 
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CAPÍTULO 1 

A REFORMA PSIQUIÁTRICA COMO PROCESSO DE MUDANÇA 

 

A política de saúde mental adotada no Brasil até meados do século XX não 

difere do modelo verificado nos demais países latinos, marcado por confinamento 

em instituições hospitalares próprias, que afastava o paciente do convívio social, sob 

diversas justificativas, entre as quais, a de que este constituía num risco para a 

família e a sociedade.  

Entretanto, não bastasse a ineficiência do modelo do ponto de vista clínico e 

reabilitador, os constantes atentados aos direitos humanos despertaram a atenção 

de agentes sociais de diferentes segmentos, entre os quais, familiares e funcionários 

do próprio sistema, que impulsionaram mudanças de paradigma na política de saúde 

mental. 

Portanto, não há uma linha divisória em caráter de ruptura brusca com o 

hospitalocentrismo e a conseqüente adoção do sistema aberto, mas o movimento 

sanitário ocorrido no Brasil nos anos 70 em favor da mudança dos modelos de 

atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, eqüidade na 

oferta dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de 

saúde nos processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado pode ser 

entendido como um importante marco da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

A superação da violência asilar foi assim o motor da Reforma Psiquiátrica, 

cujos trabalhadores, usuários e familiares muito contribuíam com o processo de 

mudanças, de modo articulado com diferentes movimentos concomitantes em 

países latinos sobre a mesma causa, a superação da violência asilar e política 

contra as pessoas com transtorno mental e os estigmas criados em torno de suas 

famílias. 

Sendo assim, a Reforma Psiquiátrica foi e é inscrita num contexto internacional 

de mudanças e re-escrita cotidianamente pela mão de seus agentes. Portanto, ela é 

maior do que a sanção de novas leis e normas e maior do que o conjunto de 

mudanças nas políticas governamentais dos serviços de saúde: 
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A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de 
atores, instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios 
diversos, nos governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no 
mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas 
associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos 
movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da opinião 
pública (BRASIL, 2005, p. 6). 

 

Como um conjunto de saberes diferenciados e práticas culturais diversas, a 

Reforma Psiquiátrica acontece no cotidiano social marcada por conflitos, rupturas e 

ressignificação do sistema e também de seus próprios atores, quanto ao pensar e o 

agir na saúde mental, como política social em caráter universal, aliás esta já é uma 

conquista que por si só não é suficiente, mas merece destaque nessa luta, questões 

que serão abordadas no decorrer deste capítulo. 

 

1.1 Uma abordagem teórica sobre o sistema psiquiátrico 
 

 

Amarante (1994) rejeita a idéia de que a Reforma Psiquiátrica surgiu como um 

marco temporal para ratificar uma decisão pela mudança nas diretrizes do 

tratamento psiquiátrico no mundo. O autor considera que desde o surgimento da 

psiquiatria como disciplina específica, se pensa e se fala em Reforma da Psiquiatria. 

Porém é após a II Guerra Mundial que este propósito se intensifica e originam-se 

projetos mais delimitados de natureza técnica e administrativa de intervenção da 

psiquiatria, denominados de Reformas Psiquiátricas. 

Mas é preciso situar acontecimentos na linha do tempo. Sendo assim, o ano de 

1978 é registrado na história da Reforma Psiquiátrica como um importante período 

em que acontece a junção de forças sociais em defesa dos direitos humanos dentro 

das instituições manicomiais brasileiras, denunciando a ineficácia das medidas de 

melhoramento adotadas pelo Estado, bem como os incipientes resultados obtidos no 

todo, e o que é mais grave, os maus tratos do psiquiatrismo aos pacientes, sem voz, 

sem direito.  

No aspecto internacional, a Itália foi precursora de novos paradigmas que 

mudavam o foco de doença para saúde mental no Brasil, de modo que os 

movimentos sociais através do II Congresso Nacional do MTSM ocorrido em Bauru - 
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SP, em 1987, exportam para todo o Brasil o lema ―Por uma sociedade sem 

manicômios‖.  Logo em seguida, a I Conferência Nacional de Saúde Mental 

acontece no Rio de Janeiro, período em que também se registra o surgimento do 

primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo, em 1987. Dois anos depois, é 

implantado o Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS) que no conjunto, servem de 

modelo para os pressupostos da Reforma Psiquiátrica em todo o país (BRASIL, 

2005). 

Conforme já afirmado, primeiro veio a ação, depois a regulação. Em 1989, o 

Congresso Nacional se pronuncia pela voz do deputado Paulo Delgado (PT/MG), 

apresentando a Lei 10.216, que regula os direitos da pessoa com transtorno mental, 

que propõe entre outras coisas, a extinção progressiva dos manicômios no país.  

A criação do Sistema Único de Saúde em 1988 e as leis orgânicas em 1990 

foram outros importantes acontecimentos, principalmente pela articulação das 

gestões federal, estadual e municipal, tendo como um dos mecanismos básicos de 

sustentação o controle social, espaço conquistado legalmente pela sociedade civil 

através dos Conselhos Comunitários de Saúde. Assim, a implantação da rede extra-

hospitalar tem seu fluxo de notório crescimento entre os anos de 1992 a 2000, pelas 

mãos de diversos agentes, inclusive família e paciente, e o olhar atento da 

população: 

 

Não se trata mais de propor um novo modelo, mas de mostrar como tem 
sido possível implementá-lo e discutir o que se deve fazer para, com o 
auxílio de uma lei nacional e da renovada participação social, estendê-lo ao 
conjunto da rede assistencial no país. (TENÓRIO, 2002, p. 54). 

 

Neste período, segundo a mesma fonte, o processo de expansão dos CAPS e 

NAPS acontece, mas é descontínuo, pela ausência de uma linha específica de 

financiamento para os CAPS e NAPS. Outro problema se apresenta 

persistentemente ao contexto: as normas para fiscalização e classificação dos 

hospitais psiquiátricos não previam mecanismos sistemáticos para a redução de 

leitos, ao contrário, continuavam recebendo recursos, de modo que, de 1990 a 2000, 

embora o país já tivesse em funcionamento 208 CAPS, 93% dos recursos do 

Ministério da Saúde para a Saúde Mental ainda eram destinados aos hospitais 
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psiquiátricos em condições sanitárias e técnicas incompatíveis com a proposta de 

reforma e sem o respeito aos direitos humanos. 

Essa morosidade se verifica também no curso evolutivo da legislação, dado 

que somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, a 

Lei Paulo Delgado é sancionada, sob o expediente de substitutivo do Projeto de Lei 

original, ou seja, com modificações importantes no texto normativo.  

É no contexto da promulgação da lei 10.216/2001 e da realização da III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde mental do governo 

federal, alinhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, 

ganhando maior sustentação e visibilidade. 

Os principais avanços dos primeiros cinco anos da primeira década do século 

XXI foram a consolidação das linhas específicas de financiamento para os serviços 

abertos e a instituição, na prática, de novos mecanismos de fiscalização, gestão e 

redução programada de leitos psiquiátricos no país.  

O programa ―De Volta para Casa‖ impulsiona a desospitalização. A capacitação 

de recursos humanos ganha novo fôlego, os problemas de álcool e de outras drogas 

passam a ser tratado como questões de saúde pública, incorporando a estratégia de 

redução de danos.  

A construção de uma rede de atenção à saúde mental começa a se delinear 

mediante os avanços práticos consolidados sobre os pressupostos teóricos fincados 

na década anterior, de modo que 689 Centros de Atenção Psicossocial já existiam 

em funcionamento em 2004, os recursos gastos com os hospitais psiquiátricos são 

reduzidos para 64% do que era repassado pelo Ministério da Saúde na década 

anterior (BRASIL, 2005b).  

A própria redução de leitos revela essa diretriz, conforme pode ser observada 

na situação estatística a seguir: 
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Quadro 1     

 
Brasil: Quadro de redução de leitos em hospitais psiquiátricos 
 

 

Ano ------------------------------------------------------------------------ Leitos HP 

1996 ............................................................................................ 72514 

1997............................................................................................. 71041 

1998 ............................................................................................ 70323 

1999 ............................................................................................ 66393 

2000 ............................................................................................ 60868 

2001 ............................................................................................ 52962 

2002 ........................................................................................... 51393 

2003 ............................................................................................ 48303 

2004 ............................................................................................ 45814 

2005 .............................................................................................42076 

FONTE: (BRASIL, 2005, p. 11) 

 

Como se percebe, foram avanços paulatinos, marcados por influência da 

conjuntura internacional, pela participação da sociedade, através de denúncias, da 

sua voz ativa em fóruns e conferências em todo o país, que se fizeram sustentáculo 

das mudanças que culminaram com a Reforma Psiquiátrica Brasileira de forma 

consolidada, mas sempre em vias de constante aprimoramento em face das 

análises das demandas sociais postas à saúde mental, conforme se verá a seguir.  

 

1.2 O processo da Reforma Psiquiátrica na contemporaneidade 

 

Atualmente o controle da qualidade dos serviços psicossociais do modelo 

hospitalar tem sido desenvolvido continuamente com a participação da sociedade, 

mas o PNASH – Programa de Avaliação Sócio-Hospitalar na Psiquiatria tem 

buscado a adequação da estrutura física do hospital, a dinâmica de funcionamento 

dos fluxos hospitalares, os processos e os recursos terapêuticos, e a adequação e 

inserção dos hospitais à rede de atenção em saúde mental em seu território e às 

normas técnicas gerais do SUS.  
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Este contexto de mudanças não tem se caracterizado como algo fácil, tendo 

em vista a necessidade de derrubar estruturas enraizadas no modelo manicomial, 

que são concretas, mas são também abstratas, ou seja, estão na cabeça das 

pessoas, dos agentes que formam o sistema. Tem-se em Costa (1995) que essas 

estruturas são simbólicas ainda embasadas no modelo clássico e se refazem na 

medida em que os desafios começam a se desdobrar:  

 

O modelo clássico restringe o espaço da atenção à saúde à sua natureza 
biológica organicista (a doença torna-se simplesmente uma manifestação 
de desequilíbrio entre estruturas e funções); centra as estratégias 
terapêuticas no individuo, extraído do contexto familiar e social; incentiva a 
especialização da profissão médica minimizando a importância da 
complexidade do sujeito para o diagnóstico do sujeito; fortalece a 
tecnificação do ato médico e estruturação da engenharia biomédica; 
consolida o curativismo, por prestigiar o aspecto fisiopatológico da doença 
em detrimento da causa. (COSTA; 1995, p.11) 

 

A humanização das relações entre os sujeitos é essencialmente a 

humanização do sistema de saúde. Realizá-la pressupõe assim, derrubar mais que 

as estruturas físicas, superar as estruturas culturais que a dão sustentação. Nesse 

sentido, ouvir os principais sujeitos do cenário da política de saúde mental, torna-se 

imprescindível para que a Reforma continue a acontecer no cotidiano do sistema, 

incluindo profissionais, instituições, família e pessoa com transtorno mental. 

Constata-se também esforços nessa direção. Um deles está na capacidade de 

auto-avaliação dos profissionais da clínica médica, que atualmente lutam para se 

desvencilhar da cultura de clinicização do sujeito. Segundo Amarante (2007, p.169): 

 

É exatamente nessa discussão da clínica que vemos como ainda nos 
apegamos bastante – com todo o nosso ―progressismo‘ e nosso avanço 
político, nós profissionais de saúde, mais particularmente, os psis – a 
clínica. Nós temos também de saber desconstruir a clínica; temos de saber 
olhar para o sujeito, olhar para a experiência humana, para além da clínica, 
como uma outra forma de olhar para a experiência vivida que não se 
restringe ao olhar do sintoma, da psicopatologia. Se a relação continua a se 
dar sempre por meio da clínica, mesmo que ―ressignificada‖ ou―ampliada‖, a 
relação será sempre com a doença e não com os sujeitos. 

 

É no reconhecimento desse esforço que também se começa a vislumbrar 

avanços. Segundo Portal do Ministério da Saúde, realizam-se atualmente as 
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chamadas ―entrevistas de satisfação‖ com pacientes internados e pacientes às 

vésperas de receber alta hospitalar, cujo objetivo é estabelecer parâmetros para a 

avaliação que condigam com o tratamento almejado pelo usuário e familiares: 

 

Este instrumento gera uma pontuação que, cruzada com o número de leitos 
do hospital, permite classificar os hospitais psiquiátricos em quatro grupos 
diferenciados: aqueles de boa qualidade de assistência; os de qualidade 
suficiente; aqueles que precisam de adequações e devem sofrer revistoria; 
e aqueles de baixa qualidade, encaminhados para o descredenciamento 
pelo Ministério da Saúde, com os cuidados necessários para evitar 
desassistência à população (BRASIL, 2005, p.1) 

  

A implementação e o financiamento de Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), como as casas urbanas para responder às necessidades de moradia de 

pessoas portadoras de transtornos mentais graves, sejam estas egressas de 

hospitais psiquiátricos ou não, têm se constituído em outro importante mecanismo 

da Reforma Psiquiátrica como mecanismo substituto e preventivo da desassistência, 

porque garantem a moradia e primam pelos serviços de reintegração à comunidade, 

devendo respeitar as necessidades, gostos, hábitos e dinâmica de seus moradores, 

a começar pelo direito de ir e vir (BRASIL, 2004). 

Cada residência, segundo a mesma fonte, deve abrigar por no máximo oito 

moradores e deve estar referenciada num CAPS, bem como, sob a responsabilidade 

de um cuidador, como mediador de conflitos e construtor de elos entre os diferentes 

serviços de atenção e apoio à ressocialização. 

Atualmente, um dos maiores desafios é manter as Residências com o aspecto 

de plena liberdade e comunicação com o meio externo, como pressupõe a 

passagem do sistema fechado para o sistema aberto, fornecendo as condições 

materiais, humanas e socioculturais para a eficácia de sua proposta: abrigar e 

ressocializar. 

Outro problema de grande envergadura pertinente à Reforma em curso, e este 

ainda sem efeitos práticos, refere-se aos manicômios judiciários. Segundo o 

Ministério da Saúde, estima-se que 4.000 cidadãos brasileiros estejam hoje 

internados compulsoriamente nos 19 Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico ou Manicômios Judiciários em funcionamento no país. 
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Essas instituições são geridas pela justiça, ao invés do SUS, o que dificulta o 

controle social de recursos, as adequações técnicas e a vigilância dos direitos 

humanos dentro das mesmas. Tanto que registram anualmente grande quantidade 

de óbitos por causas não esclarecidas e laudos sem comprovação científica. 

A reabilitação total ou parcial desses pacientes inclui uma longa negociação 

com a justiça em que o foco deve ser os pressupostos em que se fundam o mandato 

social da psiquiatria (VENÂNCIO et al, 2001). 

A transferência desse estabelecimentos para a gestão dos SUS ou pelo menos 

a co-participação como parceiro é uma medida de caráter urgente, na visão dos 

autores acima. Eles alegam que a própria dinâmica participativa do Sistema deve 

melhorar a regulação social desses ambientes, a partir das diretrizes da lei 8080/90. 

São princípios do SUS o acesso universal público e gratuito às ações e 

serviços de saúde; a integralidade das ações, num conjunto articulado e contínuo 

em todos os níveis de complexidade do sistema; a eqüidade da oferta de serviços, 

sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; a descentralização político-

administrativa, com direção única do sistema em cada esfera de governo; e o 

controle social das ações, exercido por Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 

de Saúde, com representação dos usuários, trabalhadores, prestadores de serviços, 

organizações da sociedade civil e instituições formadoras (BRASIL, Lei 8080/90). 

Observadas as diretrizes do parágrafo anterior, a construção de uma rede 

comunitária de cuidados é fundamental para a consolidação da Reforma Psiquiátrica 

que deve acenar no todo, portanto, também na dimensão judicial. A organização dos 

serviços em rede deve abranger um conjunto de ações e atores para além da 

judicialização dos transtornos e seus efeitos à sociedade.  

 

A idéia fundamental aqui é que somente uma organização em rede, e não 
apenas um serviço ou equipamento, é capaz de fazer face à complexidade 
das demandas de inclusão de pessoas secularmente estigmatizadas, em 
um país de acentuadas desigualdades sociais. É a articulação em rede de 
diversos equipamentos da cidade, e não apenas de equipamentos de 
saúde, que pode garantir resolutividade, promoção da autonomia e da 
cidadania das pessoas com transtornos mentais. Para a organização desta 
rede, a noção de território é especialmente orientadora (BRASIL, 2005, p, 
26). 
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Assim, CAPS, hospitais gerais, hospitais dia, PSF, residências terapêuticas 

devem se intercomicar com o empresariado, as associações de bairros, as 

entidades sindicais, que gerem efeitos práticos à proposta inclusiva. O esquema 

pensado pelo Ministério da saúde deve se desenvolver conforme o organograma a 

seguir: 

 

 

Figura 1: Rede de Atenção á Saúde Mental   
Fonte: (BRASIL, 2005, p. 26). 

 

É por isso que o processo de Reforma Psiquiátrica na contemporaneidade 

envolve a participação de atores sociais para além da dimensão de saúde curativa. 

Mas numa proposta de controle, fiscalização e proposição de novas ações voltadas 

para a inserção social já no processo e até como parte dele, de reabilitação total ou 

parcial da saúde da pessoa com transtorno mental. Nesse particular, a participação 

da família é fundamentalmente importante, por isso enfocada diferenciadamente no 

capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

A FAMÍLIA E A PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL NO NOVO 

PARADIGMA-MODELO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

  

Conforme se viu no capítulo anterior, a Reforma Psiquiátrica se faz 

gradativamente também pela participação da família, dos membros cuidadores, 

especialmente, conferindo também vez e voz ao próprio usuário. A proposta de 

humanização da política de saúde mental passa necessariamente pela escuta do 

usuário e da família e pela avaliação social do núcleo familiar para que possa 

atender de forma mais humana e eficiente às demandas da sociedade naquilo que 

concerne à missão do sistema, que está além da clínica médica. 

Este capítulo enfocará, nestas perspectivas, uma nova visão sobre a pessoa 

com transtorno mental ressignificada diariamente pelo sistema e pela sociedade, 

construída no âmbito da Reforma Psiquiátrica, por meio do sistema aberto, fará 

também uma breve abordagem sobre a proposta de clínica ampliada e o novo papel 

da família, diante de novos desafios. 

 

2.1 A pessoa com transtorno mental: uma nova visão 
 
  

O resgate histórico ora apresentado permitiu compreender que a razão 

burguesa tem enorme dificuldade de enquadrar como normal as pessoas que dela 

se distanciam. A sociedade se manifesta através de regras implícitas de 

comportamento que moldam valores e provocam atitudes padrões. Logicamente, as 

pessoas que se afastam desses ditames são consideradas anormais e por isso 

enfrentam dificuldades para a inclusão, porque são observados com uma visão 

treinada para enxergar padrões pré-estabelecidos de comportamento. 

Entretanto, tem-se em Amarante (2008) que uma nova visão sobre a pessoa 

com transtorno mental não é uma nova proposta, uma vez que desde o século XVIII, 

quando Pinel trouxe um entendimento novo sobre o adoecimento mental, passando 

a considerá-lo como um distúrbio do sistema nervoso e não mais com nuances 
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místicas, que se registra mudança de pensamento e consequentemente nas 

representações sociais da loucura. 

Embora, após esse reconhecimento, se mantivesse a estratégia de exclusão e 

isolamento do doente, acreditando que a família e a sociedade eram estímulos 

negativos para o mesmo, compreender a então doença mental sob o aspecto 

científico pode ser considerado um passo importante que se registra nas 

representações sociais da loucura, ainda que, no século XVIII a doença mental 

somente incorporasse a causa física, excluindo fatores psicológicos e sociais de seu 

conjunto. 

Com o progresso nos estudos em saúde pôde-se constatar que, 

diferentemente do que se pensava, a doença mental tem que ser tratada no meio 

social, os portadores de tal doença não podem perder sua civilidade2, mas esta tem 

de ser incentivada e analisada em todo seu contexto social, biológico e psicológico. 

Para embasar essa afirmação, diferentes pesquisadores utilizaram estudos 

comparativos entre pacientes e respectivos laudos médicos fornecidos no curso de 

seus tratamentos por muitos profissionais, dando conta que a dinâmica de 

tratamento da doença mental é transcendente a fatores físicos, ou seja, defendendo 

a idéia de que a doença mental é mais complexa que um teste de laboratório e 

assim, compreender um paciente com transtorno mental requer adentrar no seu 

ambiente familiar e social como um todo. A afirmação de Sadock e Kaplan (2007, p. 

259) converge com esse pensamento: 

 

Apesar, dos grandes avanços em campos como neuroimagem, biologia 
molecular e genética, nosso conhecimento acerca das causas da maioria 
dos transtornos psiquiátricos permanece primitivo e incompleto. Portanto 
não é provável que se obtenha um diagnóstico com base na etiologia da 
doença. 

 

Os autores reconhecem a necessidade de uma interação profissional 

multidisciplinar que dê conta de compreender o ser biopsicossocial na sua 

                                                           
2
 É o conjunto de formalidades observadas pelo cidadão entre si em sinal de respeito mútuo e 

consideração. (AURÉLIO, 2004) 
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complexidade, dando a entender que essa é uma visão que se quer construir 

cotidianamente. 

Essa visão deve partir alicerçada na relação médico paciente, até então 

qualificada como unilateral, dada a supervalorização do saber do médico, dificultada 

já a partir da linguagem voltada para a psiquiatria clínica, inacessível à compreensão 

do paciente, incorrendo assim em barreiras à formação de vínculos entre ambos. 

Fernandes (1993, p.23) se pronuncia a esse respeito nos seguintes termos:  

 

A relação médico paciente pode ser entendida, como uma relação de 
dominação da ordem médica sobre a sociedade, e de dominação do estado 
sobre as classes não hegemônicas. Um dos instrumentos que exemplificam 
esta dupla dominação é a linguagem utilizada pelos médicos. A existência 
de uma barreira lingüística que separa o médico do doente pertencente às 
classes populares, barreira que se deve tanto à utilização de um vocabulário 
médico especializado quanto às diferenças que separam a língua das 

classes cultas daquela das classes populares. 

 

Observa-se que a auto-avaliação profissional atualmente é um pressuposto 

para o reconhecimento de que a superação de paradigmas passa necessariamente 

pelo respeito aos saberes constituídos de cada parte integrante do sistema. Esta é 

outra constatação que evidencia a preocupação com os pressupostos da Reforma, 

ou seja, a imagem e a auto-imagem são construídas na vivência, nas relações entre 

os sujeitos. 

Sendo assim, uma nova visão da pessoa com transtorno mental está sendo 

ressignificada, já no âmbito da reforma. Para compreender essa evolução, parte-se 

da consideração de que no início do movimento tratava-se o paciente como 

―portador de transtorno mental, termo que atualmente já se questiona, sob a 

justificativa de que quem porta, carrega, e carregar pressupõe a significação de uma 

conduta voluntariada, o que não é o caso, ninguém adoece voluntariamente. Essa 

argumentação levou a ressignificar a mudança do termo ―portador‖ para ―pessoa 

com transtorno mental‖, que vem sendo utilizada neste trabalho, mediante a sigla 

PTM. 

Mas, no campo da visão, o avanço consiste no reconhecimento de um ser 

biopsicossocial, maior que um exame laboratorial, um diagnóstico expedido através 
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de um CID - Classificação Internacional de Doenças, como quem, em nome da ética 

pretendida, ou simplesmente convencionada, se numera uma pessoa e com isso ao 

invés de ressignificar o todo numa visão sistêmica, termina se reinventando um 

conservadorismo renovado.  

Essa constatação fica evidenciada também no bojo das preocupações de 

pesquisadores que atualmente se dão conta dos desafios de enxergar e tratar a 

pessoa com transtorno mental dentro de uma visão antropocêntrica, histórica, de 

homem no mundo, para além de um corpus hipocrático, conforme se pronuncia 

Desviat (1998, p. 132): 

 

É a mobilização de um amplo e ativo coletivo, militante no campo social, 
‗loucos pela vida‘, que busca criar novas experiências para a transformação 
da vida (e não somente da assistência psiquiátrica). Muito pouco seria 
possível fazer sem que as formas de vida fossem modificadas. Numa 
ideologia, em um universo profissional, que se aproxima cada vez mais do 
laboratório neuro-fisio-endócrinológico, distanciando-se do conhecimento 
antropológico e clínico do sujeito, em que a psicopatologia é substituída por 
propedêuticas reducionistas do tipo DSM IV, Scan, CID 10, não se torna 
possível um fazer humanista (não é possível saber medicina sem saber o 
que o homem diz Corpus Hipocrático)  

 

Essa visão humanista é também objeto da vigilante avaliação dos atores do 

sistema no sentido de promovê-la sem perder o foco da ciência médica, uma vez 

que a proposta é incorporá-la e não substituir os preceitos da ciência médica pela 

mesma. Ele, o fator humanidades, é um dos parâmetros, imprescindível por sinal, 

porém, o desafio é como fazê-lo sem prejuízo das demais variáveis. 

Segundo Morala (2010) o Direito fundamental de todos e dever do Estado, 

constitui-se ainda em grande distância entre lei e realidade. 

A abordagem do tema saúde mental, segundo a autora, aponta para a 

necessidade de enfatizar a visão de homem e de mundo que sustenta o conceito de 

Saúde Mental. Embora se reconheça que o ponto de partida é uma Antropologia 

humana e humanizadora para melhor compreender a própria natureza da pessoa e 

seus modos de adoecer, a ação ainda requer cuidados e avaliação constante em 

face da cultura hospitalocêntrica não haver se extirpado no todo do imaginário 

popular e profissional: 
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Penso que é uma condição fundamental para situarmo-nos como cidadãos 
do mundo e para o mundo, no compromisso de que ele seja de todos e para 
todos. O olhar sobre a realidade nos revela o grande desafio dessa meta 
diante de tantas forças, algumas agindo na contramão. (MORALA, 2010, p. 
1) 

A autora coloca assim que a visão a ser construída sobre a pessoa com 

transtorno mental passa necessariamente pela construção de uma visão de 

profissional, de equipe e de sistema, colocando que a consolidação da reforma 

passa por essa integração, engajamento e compromisso: 

 

A banalidade, o apogeu da insignificância, o descaso com a vida, podem 
levar à tentação de perder a confiança na humanidade, mas não nas 
pessoas. É essa atitude positiva de esperança que impulsiona as iniciativas 
de tantas pessoas e entidades da sociedade civil à procura de "um outro 
mundo diferente e possível". (MORALA, 2010, p. 1) 

 

Sendo assim, compreender e praticar saúde mental implica numa atitude 

positiva face às várias situações que podem ser doentias ou sadias. É, em essência, 

realizar um sentido da vida, que antes de englobar a saúde, a doença e a morte, 

deve se voltar para a construção de relacionamentos pautados no respeito, na 

dignidade para que se possa ampliar conceitos a partir da visão, da significância 

ante ao significado de Saúde como a força de viver, isso seria ser saudável, ter 

sanidade. 

Por este mecanismo antropológico, a Saúde Mental tem que ser 

contextualizada e contemplada de maneira holística, integral e integradora, portanto, 

para além da sobrevivência. Isso exige que as necessidades básicas da pessoa 

sejam satisfeitas, o que é possível porque há uma série de bens que são sociais, 

materiais e outros imateriais, os quais precisam ser reconhecidos e canalizados para 

bons resultados. 

Entretanto, grande parte das dificuldades que se registra nesse sentido advém 

dos desafios de lidar com bens intangíveis, aqui entendidos como a base 

subjascente para a solidez do caráter impregnado na personalidade, o conhecimento 

de cada pessoa e o conjunto de valores que ela dispõe para mudar, dar nova face a 

um ambiente social. A saúde mental, para derrubar o modelo manicomial e alçar 
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nova visão da pessoa com transtorno mental necessita, antes, dessa visão de si, 

como direito e como dever, enfocada por Morala (2010, p 1) nos seguintes termos:  

 

Os bens imateriais, também ligados às necessidades dos seres humanos, 
nem sequer têm a garantia de serem considerados direitos. Na verdade, 
todos necessitamos de consolo, estímulo, esperança, um sentido para a 
vida, sonhos, confiança no futuro, mas não sendo acompanhados de 
direitos só podem ser atendidos gratuitamente. Como juntar justiça e 
gratuidade? Necessitamos viver a ética do cuidado, fundamentada na 
"razão diligente"*, que não é a dominante. Penso que a Saúde Mental deve 
ser colocada na perspectiva da razão diligente. 

 

Implica no reconhecimento de que o jeito de viver é cultural, mas a doença 

mental não é opção, o que impõe o desafio de enxergá-la com uma visão humanista 

ou filosófica, pois ela não é uma outra forma de existência e tem que ser tratada de 

maneira humana. 

Humanismo é assim a visão requerida para com a pessoa com transtorno 

mental. É importante ressaltar que não se trata de doutrina e sim de atitude que se 

situa expressamente numa perspectiva antropocêntrica, em domínios e níveis 

diversos, seja manifestado no domínio lógico, no qual se avalie a verdade ou a 

falsidade dum conhecimento que se define em função da sua fecundidade e eficácia 

relativamente à ação humana, mas também no ético em que o homem se faça 

criador dos valores morais, que se definem a partir das exigências concretas, 

psicológicas, históricas, econômicas e sociais que condicionam a vida humana, no 

lócus social em que a clinica ampliada deve se materializar, conforme será 

abordado. 

 

2.2 Clínica ampliada 

 

Dentre os enfoques biomédico, social e psicológico, que têm permeado a 

análise acerca da saúde mental na história, tem-se que a grande dificuldade é 

encontrar um ponto de equilíbrio em que não se superestime um em prejuízo do 

outro. Neste contexto, a proposta da Clínica Ampliada busca se constituir numa 

ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas. 
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Nesse sentido, a compreensão de clínica ampliada deve se direcionar a todos 

os profissionais de saúde na sua prática de atenção aos usuários, pois diante do 

recorte que faz cada profissão, ampliar a clínica significa ajustar as diversas 

profissões às necessidades do usuário, buscando evitar abordagens que privilegiem 

excessivamente matrizes teóricas, procurando adequar-se à realidade por meio de 

sínteses singulares, ou seja, a cada sujeito real, visando a resolutividade, mediante 

a inclusão constante de novos instrumentos sociais para além dos terapêuticos. 

(BRASIL, 2010) 

Há atualmente o reconhecimento da necessidade de compartilhamento com os 

usuários dos diagnósticos e condutas em saúde, tanto individual quanto 

coletivamente, partindo-se do raciocínio de que quanto mais longo for o tratamento, 

maior a necessidade de participação e adesão do sujeito no seu projeto terapêutico 

e o desafio de lidar com o usuário enquanto sujeito, buscando sua participação e 

autonomia. 

Por estas razões, no plano da saúde coletiva, ampliar e compartilhar a clínica é 

construir processos de saúde nas relações entre serviços e a comunidade de forma 

conjunta, participativa, negociada, o que também implica em reconhecer que 

trabalhar com diferentes enfoques, trabalhar em equipe, compartilhar saberes e 

poderes é trabalhar também com conflitos. (DOMINGUEZ, 2010) 

Sendo assim, a clínica ampliada coloca em discussão justamente a 

fragmentação do processo de trabalho e, por isso, é necessário criar um contexto 

favorável para que se possa falar destes sentimentos em relação aos temas e às 

atividades não-restritas à doença ou ao núcleo profissional, numa proposta que 

engloba compreensão ampliada do processo saúde-doença, construção 

compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas e, ampliação do objeto de trabalho. 

Parte-se da premissa de que as doenças acontecem em pessoas e, portanto, o 

objeto de trabalho de qualquer profissional de saúde deve ser a pessoa ou grupos 

de pessoas, por mais que o núcleo profissional (ou especialidade) seja bem 

delimitado. (BRASIL, 2010) 

Coloca-se assim que a clínica ampliada convida a uma ampliação do objeto de 

trabalho para que pessoas se responsabilizem por pessoas, mediante a 
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transformação dos meios ou instrumentos de trabalho, possibilitando uma 

comunicação transversal com a sociedade e a família. 

Face aos novos paradigmas que vêm sendo construídos, a política de saúde 

mental passa necessariamente pela capacidade de criar estruturas concretas, 

humanizadas e humanizantes para atender atualmente a cerca de 12% da 

população brasileira, número estimado de pessoas que registram algum tipo de 

transtorno mental grave e persistente, segundo Dominguez (2010, p. 12). 

Avaliar a política de saúde mental significa reconhecer a priori o papel da 

clínica ampliada na vida de pacientes e familiares, através da ação efetiva da 

sociedade. Amarante enfoca as mudanças ocorridas no país em relação à saúde 

mental e reforça que o foco da nova dinâmica é a junção de ética e cidadania sob o 

foco da humanização, pontuando que em paredes fechadas os atores não dão conta 

dessa tarefa: 

[...] direito a saúde significa, garantia pelo Estado, de condições dignas de 
vida e de acesso universal igualitário às ações de serviços de promoção, 
proteção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os 
habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser 
humano em sua individualidade. [...] esse direito não se materializa, 
simplesmente, pela sua formalização pelo texto constitucional. Há 
simultaneamente, necessidade de o Estado assumir explicitamente uma 
política de saúde conseqüente e integrada às demais políticas econômicas 
e sociais, assegurando os meios que permitam efetivá-las. Entre outras 
condições, isto será garantido mediante o controle do processo de 
formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela 
população. (AMARANTE, 1998, p.77). 

 

Os CAPS e os hospitais dia referenciaram este trabalho, desde então 

aprimorado para suprir as necessidades da população e atender assim às garantias 

constituições de saúde e mais especificamente de saúde mental. Sua qualificação 

pode ser compreendida através do próprio documento do Ministério da Saúde, 

conforme abaixo: 

Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infanto-
juvenil (CAPSi). Os parâmetros populacionais para a implantação destes 
serviços são definidos da seguinte forma: Municípios até 20.000 habitantes - 
rede básica com ações de saúde mental; Municípios entre 20 a 70.000 
habitantes - CAPS I e rede básica com ações de saúde mental; Municípios 
com mais de 70.000 a 200.000 habitantes – CAPS II, CAPSi, CAPS AD e 
rede básica com ações de saúde mental; Municípios com mais de 200.000 
habitantes - CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPSi, e rede básica com ações 
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de saúde mental e capacitação do SAMU. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, 

p.1). 

 

Segundo a Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2008), além dos CAPS, a 

Atenção Básica deve contemplar os serviços em Saúde Mental, cujo atendimento 

inclui egressos do CAPS, bem como as pessoas da comunidade do Posto de Saúde 

e atores voluntários que se proponham a oferecer sua contribuição ao sistema 

(BRASIL, 2008).  

Lancetti (2007) contribui com esta proposta de integração ao colocar que a 

simples visita e o conhecimento das instalações e da proposta da política de saúde 

mental podem despertar o interesse da sociedade neste sentido, melhorando a 

noção e o funcionamento da clinica ampliada: 

 

[...] o trabalho dito terapêutico dos profissionais, que antes também se 
restringia ao hospício, e antes ainda as atividades de controle e de 
vigilância, características das instituições totais, o de tratamento médico 
tradicional, como administração de fármacos ou de terapias biológicas 
(eletroconvulsoterapias, lobotomias), agora se ampliava para a atuação no 
território. Assim é que surge a noção de trabalho de base territorial, isto é, 
um trabalho que se desenvolve no cotidiano da vida da cidade, nos bairros, 
nos locais onde as pessoas vivem , trabalha e se relacionam. O território 
não apenas a região administrativa, mas a das relações sociais e políticas, 
afetivas e ideológicas que existem numa dada sociedade. (LANCETTI apud 
AMARANTE, 2006, p.624) 

 

Isto já vem acontecendo, entretanto, ainda considerada com bases tímidas 

diante das necessidades. Mesmo assim, considera-se que a partir de 2001 a política 

de saúde mental brasileira vem mudando significativamente as suas bases. Um dos 

pressupostos de avaliação neste momento de vida da clínica ampliada é que o 

abandonando ao modelo antimanicomial é ainda muitas vezes entendido como se 

fosse o único empecilho para a humanização da saúde mental brasileira, e isso é 

necessário, mas não é suficiente.  Considera-se que o modelo antigo é um grande 

empecilho, porém começa-se a perceber que o simples lacre de instituições 

manicomiais não garante por si só a proposta de ressocializar. 

Os principais desafios foram enfocados durante o Segundo Congresso 

Brasileiro de Saúde Mental, ocorrido no Rio de janeiro de 3 a 5 de junho de 2010 
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dando conta de que a reforma é bem maior e vai exigir mais de seus construtores 

que o fechamento de manicômios. Na pauta do evento, a avaliação dos atores 

formados por usuários, profissionais e autoridades revelam que os direitos humanos 

e a cidadania são desafios éticos e intersetoriais, qualificados também como o fio a 

ser encontrado para a consolidação da rede de atenção psicossocial, mediante o 

fortalecimento dos movimentos sociais como atores sujeitos das melhorias da clinica 

ampliada. (DOMINGUES, 2010) 

Uma das preocupações colocadas pelo Ministério da Saúde durante o evento 

foi que, onde a Rede de Atenção está estruturada e funciona, existe a proposta de 

redimencionar constantemente os papéis dos atores que a formam, para evitar 

transtornos relacionados a invasão de funções e omissão provocada pela postura 

inversa, ou seja, acomodação dos sujeitos sociais que a formam. Nesse particular, 

declara Gabriel Delgado, coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, que:  

 

A saúde mental não tem que incorporar outras áreas, mas se abrir para 
elas, do contrário, o modelo psicossocial não serviu para que 
construíssemos uma vida melhor. A clínica ampliada deve funcionar para 
articular as forças do território e potencializar a solidariedade como um dos 
motores da ação psicossocial (...) o futuro é intersetorial, mas a saúde deve 
fazer o seu dever de casa (DELGADO, apud DOMINGUES, 2010, p. 13). 

 

Para Delgado, a nova fronteira intersetorial ainda está para ser conquistada a 

partir do engajamento dos atores, da avaliação das potencialidades e fragilidades do 

SUS quanto a financiamento, principalmente, e também pela intervenção qualificada 

da sociedade no controle. 

Nesse particular a família figura como um dos atores principais da reforma 

psiquiátrica, desempenhando um novo papel, diante de velhos desafios, conforme 

será abordado. 

 
2.3 Reforma psiquiátrica e família: um novo papel diante de novos desafios   
 
 

Numa sociedade marcada por normas e padrões de comportamento, muitas 

vezes a simples quebra de paradigmas pode ressignificar a reconstrução de 

conceitos e relações sociais, entre os quais, o de louco, doente mental, entre tantos 
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que a literatura especializada explora porque a sociedade os incorpora aos espaços 

e ao cotidiano. 

A família é espaço social em que se constroem relações preponderantes para a 

formação dos traços identitários, psicossociais e afetivos que marcam o indivíduo e 

sua atuação como sujeito coletivo. 

Para Rosa (2003, p 29 a), a família no contexto brasileiro exerce várias funções 

e destaca como principais as de socialização (capacita os seus membros a viver em 

sociedade) e a de proteção e de provimento de cuidados básicos, na garantia da 

segurança para que os seus elementos possam aprender da maneira menos 

traumática possível.  

Nesses termos a relação entre a pessoa com transtorno mental e a família 

torna-se objeto de estudo e, segundo Rosa (2003, p. 41b), é uma relação 

historicamente construída, influenciada por fatores sócio-culturais, pelo modelo da 

política de atendimento implementada pelo Estado e pelas teorias comportamentais 

em evidência nos diferentes contextos estabelecidos na linha do tempo. 

Castel (1978, apud Rosa, 2003 b) afirma que até o antigo regime Feudal o 

louco e a loucura eram questões restritas à competência da família. Os fundamentos 

da sociedade moderna construídos sobre as bases do capitalismo com referência no 

iluminismo inferem outros conceitos de razão. 

Dessa nova ordem emana o paradoxo entre razão e loucura. O louco por não 

partilhar da razão burguesa estaria assim excluído da liberdade e da igualdade como 

bandeiras da doutrina revolucionária. (ROSA, 2003, p. 45 b). No ordenamento 

jurídico a loucura era um problema, constituído já a partir da sua condição de 

inimputabilidade penal ao indivíduo portador. No contrato social estabelecido, o 

louco, além de ser o diferente passa a ser um improdutivo numa sociedade que visa 

ao lucro como premissa de direito e de sobrevivência. A forma encontrada pela 

burguesia para gerir a problemática foi o expediente psiquiátrico, medicalizando a 

loucura (ROSA, 2003 b). 

O louco não deixa de ser um problema da alçada da família, mas do ponto de 

vista prático, o cuidado no seio familiar perde o seu foco. A internação psiquiátrica é 
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a expressão do Estado Burguês, mediador das relações entre o doente mental, novo 

termo utilizado por Estado, sociedade e família para enfraquecer os direitos civis e 

morais dos portadores de transtornos mentais (ROSA, 2003 b). 

Uma das fortes variantes que justificavam o isolamento terapêutico do louco 

passou a ser a criminalização da família, como a propiciadora da alienação mental. 

Ou seja, a desestruturação familiar e as conseqüentes causalidades morais eram 

explicação para a patogenia estabelecida e, em sendo, era preciso afastar a família 

do paciente, impossibilitando todo e qualquer laço entre o organograma de 

tratamento pautado no modelo hospitalocêntrico e o núcleo familiar (ROSA, 2003 b). 

Essa teoria prevaleceu absoluta até meados de 1960, quando foi contestado 

pela anti-psiquiatria americana. O mito da doença mental passou a ser utilizado 

como base para questionar o modelo de tratamento vigente. O método era mostrar a 

confusão entre mente e cérebro, preconizando que nem todo transtorno mental é 

anátomo-patólógico. Assim sendo, a internação psiquiátrica passa a ser entendida 

como uma forma de punição sob a máscara do tratamento, que além de efeitos 

devastadores sobre o organismo, a psique e as relações sociais, constitui-se numa 

violação ética da liberdade política, a começar pela privação do convívio familiar 

(ROSA, 2003 b). 

A leitura sobre o papel da família realizada por essa nova corrente de 

pensamento é a de uma instituição em conluio com a psiquiatria. Para se livrar do 

problema – pessoa indesejável – a confina em manicômios.  

Teorias concomitantes à anti-psiquiatria nasceram no eixo Europa e América 

do Norte como reflexos históricos da internação psiquiátrica no mundo, mas as 

pequenas diferenças permitem afirmar com base no Estudo de Rosa (op cit) que o 

modelo hospitalocêntrico prevaleceu até próximo à Segunda Guerra Mundial, com o 

sistema asilar e os trabalhadores em saúde mediatizando a relação família e 

portador de transtorno mental. Neste primeiro recorte temporal, a política de saúde 

mental, entendida pelo foco médico organizacional exclui o paciente e a família de 

funções ativas e pro-ativas no processo de recuperação, a quem compete apenas 

esperar que a psiquiatria lhe restitua a razão pela via do isolamento terapêutico. 
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Rosa (2003 b) realiza um segundo recorte no tempo no período compreendido 

do pós-guerra ao final da década de 1970, fase em que a psiquiatria desloca seu 

objeto da doença mental para a saúde mental. O caminho inverso é proposto: a 

trajetória da comunidade ao asilo é refeita, porém agora, do asilo à comunidade. A 

psiquiatria queria com isso intervir nos grupos sociais buscando visibilizar a família 

em suas relações internas, mas a hegemonia de saberes, a impede de ver a família 

na sua complexidade, enxergando-a apenas na sua dimensão patológica como 

grupo responsável pela criação e alimentação do transtorno mental, marcada por 

traços de autoritarismo e simbioticidade. Por fim, tratada também como objeto 

terapêutico e não como parceira no processo de recuperação da pessoa com 

transtorno mental. 

O terceiro recorte temporal realizado pela autora compreende do final dos anos 

de 1970 à contemporaneidade, período em que ocorre uma complexificação da 

análise das relações construídas entre a família e a pessoa com transtorno mental.  

Sob o cerne da solidariedade e da parceria, a família passa a ser entendida 

como o grupo que oferece cuidado e afeto, cada núcleo dentro de suas 

características influenciadas por um modelo próprio, agora em face da aceitação da 

desparadigmatização do modelo edipiano (pai, mãe, filho), reflexos das influências 

econômicas, jurídicas, políticas, culturais e demográficas, remetendo à sociedade 

em geral a corresponsabilidade pela ressocialização do portador de transtorno 

mental. 

Queirós (2007) chama a atenção para a crise do‘‖welfare state‖ e a 

consequente hegemonia do ideário liberal com a implantação da tese do estado 

mínimo. A base para a reflexão realizada pelas fontes supracitadas é que de fato o 

modelo hospitalocêntrico é brutal, a começar pela agressão do mais elementar dos 

direitos que é a liberdade, além de ter se mostrado incompetente nos seus objetivos 

essenciais. Como agravante, a autora questiona se não estaria o Estado Burguês se 

eximindo da obrigação de custear assistência psicossocial à pessoa com  transtorno 

mental, passando as responsabilidades unicamente para a família. 

Rosa (2003 b) defende a mudança do modelo hospitalocêntrico para o sistema 

aberto com foco no paciente tratado no núcleo familiar, mas aponta questões 
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relevantes quanto ao provimento econômico e assistencial que são imprescindíveis 

para o sucesso desse novo modelo implantado gradativamente. 

A primeira questão levantada por Rosa (op cit) é que o provimento de cuidado 

doméstico ao portador de transtorno mental tem se delineado como uma tarefa 

exclusivamente feminina e de responsabilidade da família de origem, 

sobrecarregando a mãe como principal, quando não, a única cuidadora.  

Essa situação posta remete a problemática ao campo do privado, do 

sentimental, do empírico, do amoroso, que na menor das suas conseqüências, 

compromete a saúde não apenas da pessoa com transtorno mental, mas também de 

quem cuida, e até o faz em condições inadequadas porque o Estado ignora o ônus 

subjetivo e econômico gerado para o grupo familiar (ROSA, 2003 b). 

A equação a ser resolvida será: como desospitalizar sem provocar 

desassistência. A autora sugere, de antemão, uma reorganização das relações de 

gênero para aliviar as pressões geradas sobre a mulher para redistribuição do peso 

dos cuidados entre a família. 

O Estado, por sua vez, precisa intervir nesse processo doméstico criando 

instituições de direitos, com discriminações positivas favoráveis à mulher bem como, 

planejando, executando, avaliando continuamente a capacitação dos trabalhadores 

em saúde mental, visando a implementação de projetos de ressocialização em 

parceria com a família. 

Novas bases para a efetivação dessa mudança de paradigma são também 

necessárias. No entendimento de Rosa (2003 b) o cuidado tem que ser pensado na 

sua dimensão totalizante, um fenômeno histórico, uma relação social e um projeto 

político. 

Como mito é preciso desmistificá-lo, retirando-o da sua condição de 
exclusivismo feminino. Como fenômeno histórico tem que ser datado e 
localizado nos diversos contextos, tal qual uma relação social que se 
transforma e que pode sair da esfera cotidiana e privada, pois o pessoal e o 
cotidiano são políticos. Como projeto político, pode ser construído em 
interação com os sujeitos, suscetível a redefinições e recomposições 
(ROSA, 2003, p. 349). 
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Pela própria natureza e complexidade desse macro e contínuo processo, a 

política de promoção da saúde mental sempre exigirá revisões de conceitos e 

relações. A contribuição da família deve ser considerada, com a devida atenção ao 

seu papel ressocializador e afetivo, com o cuidado para não secundarizar as funções 

ativas e pro-ativas da pessoa com transtorno mental no re-estabelecimento de sua 

saúde, do qual faz parte a ressocialização, como retomada das atividades sociais e 

produtivas (ROSA, 2003. b).  

Ele precisa se auto-compreender como um ser que apresenta limitações, mas 

também é dotado de capacidades que podem gerar habilidades, que uma vez 

desenvolvidas, otimizam sua qualidade de vida, a começar pelo aguçamento da 

percepção e consequentemente de suas defesas acerca do tratamento dado à 

unilateralidade da loucura.  

A família é uma importante referência nessa construção social, entretanto, urge 

prestar atenção especial às conseqüências dos estímulos estressores, o recurso ao 

consumo indiscriminado de ansiolíticos e antidepressivos, o recurso às drogas lícitas 

e ilícitas e as dependências delas derivadas. Como descobrir o "mapa da mina" na 

administração do estresse, no gerenciamento dos próprios sentimentos e emoções 

na família é o que questiona Morala (2010), bem como, qual o papel do Estado 

nisso.  

A participação da família é um grande determinante para o sucesso do 

tratamento do doente. O Brasil muda a concepção da doença mental, que junto com 

a institucionalização, contribuem para o estereótipo do doente mental; assim, a 

reforma coloca um novo olhar à psiquiatria, o de saúde mental e com a mudança, 

houve a criação de novos modelos de atendimento, como serviços básicos, 

comunidades terapêuticas, entre outros, que destacam a relevância da família no 

processo de recuperação e de melhoria do sistema (AMARANTE, 1995). 

A participação da família vem transformar a visão da saúde mental além da 

assistência ao doente, mediante o apoio profissional e orientação necessária para a 

família, para que essa possa ajudar no processo terapêutico. 

Uma das medidas voltadas para a qualidade de vida dos usuários foi, além da 

clinica ampliada e da relevância da assistência ao núcleo familiar, diminuir o tempo 



43 

 

de internação dos mesmos, possibilitando assim um maior tempo de convivência 

com a família e a comunidade no processo de reabilitação. 

Portanto, o reconhecimento da família, como um núcleo com capacidades e 

habilidades, que influencia positivamente no tratamento da pessoa com transtorno 

mental e na melhoria do sistema, torna-se essencial para o êxito da atual política de 

saúde mental. Intensificar essa parceria deve ser um compromisso em torno dos 

esforços dos sujeitos que formam a rede de atenção.  

Uma breve abordagem das características sócio históricas do local de pesquisa 

será enfocada no terceiro capítulo, no sentido de situar a atividade de pesquisa num 

contexto em que se permita definir os sujeitos sociais envolvidos com a rede de 

saúde mental. 
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CAPÍTULO 3 

A POLÍTICA DE SAÚDE VIGENTE 

  

3.1 A Política de Saúde no Brasil.  

 

Entre os direitos sociais afirmados na Constituição Brasileira de 1988 no art. 6º, 

constam educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, 

previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados. 

Dessa forma a nova ordem constitucional consagra o Estado Democrático e 

Social de Direito no Brasil, isto é, um Estado que garanta as liberdades 

democráticas e assegura os direitos do cidadão, entre os quais, o direito à saúde, 

nesta direção merece destaque a 8ª Conferência Nacional de Saúde -1986, 

considerada um marco institucional tendo como proposta a Reforma Sanitária e o 

processo de construção do SUS. 

 Embora o SUS tenha sido estabelecido pela Constituição de 1988, ele 

somente foi regulamentado em 1990, através da Lei Orgânica da Saúde-LOS 8080 

que enfatiza a municipalização dos serviços e ações de saúde e a Lei 8142|90 que 

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.   

Assim, uma nova concepção de saúde é incorporada na Constituição como um 

direito social inalienável de todo e qualquer cidadão, a ser garantido mediante 

políticas econômicas e sociais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos e grupos, nas quais se inclui o acesso universal, igualitário e 

equitativo a ações e serviços de prevenção de doenças, promoção e recuperação da 

saúde. 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer, e o acesso aos bens e serviços essenciais: os 

níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. 

(BRASIL,1997) 
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O texto constitucional, segundo Teixeira (1989) traz como aspectos 

fundamentais o direito universal à saúde e o dever do Estado, acabando com 

discriminações existentes entre segurado/não segurado, rural/urbano; as ações e 

serviços de saúde passaram a ser considerados de relevância pública, cabendo ao 

poder público sua regulamentação, fiscalização e controle; constituição do Sistema 

Único de Saúde integrando todos os serviços públicos em uma rede hierarquizada, 

regionalizada, descentralizada e de atendimento integral, com participação da 

comunidade; a participação do setor privado no sistema de saúde deverá ser 

complementar, preferencialmente com as entidades filantrópicas, sendo vedada a 

destinação de recursos públicos para subvenção às instituições com fins lucrativos; 

os contratos com entidades privadas prestadoras de serviços far-se-ão mediante 

contrato de direito público, garantindo ao Estado o poder de intervir nas entidades 

que não estiverem seguindo os termos contratuais; proibição da comercialização de 

sangue e seus derivados.  

Por conseguinte, o SUS é concebido como o conjunto de ações e serviços de 

saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 

da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

tendo como princípios doutrinários: UNIVERSALIDADE - o acesso às ações e 

serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, 

renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais; EQUIDADE - é um 

princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

A rede de serviços deve estar atenta às necessidades reais da população a ser 

atendida; INTEGRALIDADE - significa considerar a pessoa como um todo, devendo 

as ações de saúde procurar atender a todas as suas necessidades. Destes 

derivaram alguns princípios organizativos: HIERARQUIZAÇÃO - Entendida como um 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema; referência e contra-referência; PARTICIPAÇÃO POPULAR - ou seja, a 

democratização dos processos decisórios consolidado na participação dos usuários 

dos serviços de saúde no chamados Conselhos Municipais de Saúde;  

DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA consolidada com a 
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municipalização das ações de saúde, tornando o município gestor administrativo e 

financeiro do SUS.  

No que se refere à consolidação da municipalização, a legislação do SUS vem 

sendo acrescida por Normas Operacionais Básicas (NOBS), que regulamentam os 

métodos administrativos para a transferência de recursos federais e regem a gestão 

dos sistemas estaduais e municipais de saúde, estabelecendo os critérios e 

requisitos para a habilitação dos estados e municípios ao processo de 

descentralização. Atualmente os municípios podem assumir dois novos modelos de 

gestão: a Gestão Avançada da Atenção Básica e a Gestão Plena do Sistema. 

(BRASIL,1997) 

 

NOB 91

NOAS 01 NOB 96

NOB 93

NOAS 02

PACTO PELA SAÚDEPACTO PELA SAÚDE

 

Figura 2: O Pacto pela Vida: Caminhos percorridos 
Fonte: Conferência Municipal de Saúde (Picos, 2011) 

 

À Gestão Plena de Atenção Básica cabe a elaboração de programação 

municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta 

de referência ambulatorial e especializada e hospitalar, gerência de unidades 

ambulatoriais próprias, gerência da unidades ambulatoriais do estado e/ou da União, 

introduzir a prática do  cadastramento nacional dos usuários do SUS  prestação dos 

serviços relacionados aos  procedimentos cobertos pelo PAB para todos os casos 

de referência interna ou externa ao município; contratação , controle, auditoria e 
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pagamento aos prestadores dos serviços contidos no PAB, a operação do SIA/SUS 

conforme  normas do MS, e alimentação, junto às SES, dos bancos de dados de 

interesse nacional, a autoriza AIH e procedimentos ambulatoriais especializados. 

À Gestão Plena do Sistema Municipal cabe a elaboração de programação 

municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta 

de referência ambulatorial e especializada e hospitalar, gerência de unidades 

próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive as de referência, gerência das 

unidades ambulatoriais e hospitalares do estado e/ou da União, introduzir a prática 

do cadastramento nacional dos usuários do SUS, prestação dos serviços 

ambulatoriais e hospitalares para todos os casos de referência interna ou externa ao 

município, normalização e operação de centrais de procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de 

serviços ambulatoriais e hospitalares, operação do SIH e do SIA/SUS, conforme 

normas do MS, e alimentação, junto às SES, dos bancos de dados de interesse 

nacional, autoriza, fiscaliza e controla as AIH e procedimentos ambulatoriais 

especializados e de alto custo, execução de ações de vigilância sanitária e de 

epidemiologia. (NOB/1996) 

 

3.2 - A Política de Saúde em Picos 

 

3.2.1 - A Caracterização Sócio-histórica de Picos 

 

De acordo com o IBGE (2010), atualmente o estado do Piauí possui uma 

população de 3.119.015 habitantes, o aumento populacional do Estado foi 9,7% no 

comparativo com o censo anterior. O novo censo também mostra que o Piauí se 

constitui como um estado urbano já que 65,77% de seus moradores residem na 

zona urbana. A zona rural ficou com os demais 34,23% restantes da população 

piauiense. 

No intuito de romper com os bolsões de miséria pela via do aumento da 

produção, o governo do estado traçou a realização de medidas de infra-estrutura e 

incentivo, mapeando, por meio do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável - PTDSA (2006) e da Secretaria Estadual de Planejamento em parceria 
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com a CODEVASF/PLANAP e Secretaria de Desenvolvimento Rural/PRONAT, o 

estado em 11(onze) territórios de desenvolvimento, conforme figura 3: 

 

  

. 

 

 

 

 A idéia de mostrar o todo, tem como fim situar a área de estudo, delimitada à 

região de Picos, município situado no vale do Guaribas, distante 307 quilômetros da 

capital Teresina.  

No início, Oeiras era a capital da província, Picos era o retiro por onde 

passavam os emigrantes de Pernambuco e Ceará no período das secas. Grande 

parte das terras de Picos pertencia a herdeiros do Visconde da Parnaíba. Entretanto 

o marco referencial é a fazenda Curralinho, pertencente à família de Félix Borges 

Leal, português vindo da Bahia, que se instalou às margens do Rio Guaribas e que, 

por sua capacidade de adaptação, passou a habitar a nova terra, cercada de montes 

picosos, daí a origem do nome atual. Assim, foi estruturada uma sociedade, em que 

o domínio por meio do poder econômico, que levou ao poder político se concentrou 

nas mãos dos senhores que criavam gado. 

À medida que a povoação crescia, vinham doses de desenvolvimento em 

gotas, primeiro Picos conhecida como Vila de Nossa Senhora dos Remédios e 

apenas a doze de dezembro de 1890, a vila foi elevada à categoria de cidade, pela 

Figura 3: 11 Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí 
Fonte: Secretaria Estadual de Planejamento (2010) 
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resolução número 33, promulgada pelo governo do Estado, chefiado pelo Barão de 

Uruçuí (FOCO, 2001). 

De acordo com Vieira (2006), no período de 1830 a 1950, predominava no 

município de Picos, como no restante do estado, uma população formada por 

agropecuaristas, embora algumas pessoas exercessem outras atividades 

comerciais, como lojistas, quitandeiros, farmacêuticos, e funcionários públicos, 

atuavam na área agropastoril, mesmo que de forma secundária. 

O progresso e o aumento do contingente populacional fizeram aparecer 

unidades industriais, processadoras de matéria-prima locais, como: usinas de 

beneficiamento de algodão, arroz, cera da carnaúba e maniçoba, fabrica de cigarro, 

de sabão, de redes, curtumes, padarias, alambiques, olarias, casas de farinha e 

engenho de cana. Existia, já então, um variado artesanato utilitário que usava como 

matérias-primas o couro, a palha, o coroa, o barro e o flande, dentre outras. Em 

decorrência da integração do Nordeste com o Sudeste e, também devido à 

dificuldade de concorrência com unidades industriais paulistas mais modernas e 

capazes de produzir em maiores escalas, as indústrias de processamento e 

transformação de Picos foram desaparecendo. 

Em conseqüência disso, o que restou ao município foi retomar a atividade que 

sua localização estratégica lhe oferecia - o comércio. O antigo local de 

entroncamento de caminhos, por onde transitavam as boiadas foi, aos poucos, 

transformando-se em um entroncamento rodoviário e em um Pólo comercial. 

(DUARTE, 2002) 

Atualmente a cidade de Picos é conhecida em todo o Piauí como cidade 

modelo e capital do mel em decorrência do grande desenvolvimento econômico, 

social e cultural que atingiu, principalmente na área do comércio. Sua área de 

influencia atinge cerca de 50 municípios, inclusive em outros Estados.  

Ultimamente, Picos tem-se notabilizado pelo crescimento tanto na produção 

quanto na qualidade do mel de abelha, hoje conhecido como uma dos maiores 

produtores de mel do país. Além disso, o SEBRAE também instalou em Picos um 

moderno Centro de Comercialização de Mandiocultura, fomentando o comércio do 

produto em questão. 
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O município de Picos limita-se ao Norte com Santana do Piauí; ao Sul com 

Itainópolis; ao Leste com Geminiano e Sussuapara; e a Oeste com Santa Cruz do 

Piauí, Dom Expedito Lopes e Paquetá. É a cidade que tem um dos maiores 

entroncamentos rodoviários do Nordeste, onde se cruzam além de rodovias 

estaduais, as rodovias federais; BR 316, 407, 203 e 020. 

Geograficamente, a cidade de Picos está situada sobre a bacia sedimentar do 

Parnaíba. Esta estrutura geológica abrange quase todo Piauí e boa parte do 

Maranhão. O município tem uma área de 2.048 quilômetros quadrados. Seu clima é:  

 

(...) tropical semi-árido muito quente e com duração de período seco de 7 a 

8 meses, e uma temperatura máxima de 40ºC (média máxima anual de 35º 

centígrados) e mínima de 14º C( c média mínima de 22º centígrados), com 

uma média de 30º C.  Com precipitação pluviométrica média por ano de 

600mm. A vegetação característica da região é a caatinga arbustiva. A 

altitude da região é de 230 metros (FOCO, 2001, p.6). 

 

Até o momento, Picos não possui nenhuma área exclusiva de proteção 

ambiental, que sirva tanto para o lazer como para preservação de espécies, o 

picoense ainda não despertou para os problemas causados pela urbanização não-

planejada, fato este, visivelmente observado com a gradual morte do Rio Guaribas, 

em que suas margens e leito não são protegidos e nem respeitados pela vigilância 

ambiental e pela ganância do setor imobiliário. 

A castanha de caju, as fibras de coco, carnaúba, o mel de abelhas e a argila, 

são as matérias-primas existentes na região, que são utilizadas no desenvolvimento 

das atividades produtivas do município e região. Além disso, o número de empresas 

atuando informalmente é crescente e estimulado pelas linhas de financiamentos 

disponíveis para pessoas físicas, através do FAT,FNE/PRO-RENDA, PROGER. 

Durante décadas, o município de Picos tem sido a segunda maior cidade do Piauí a 

recolher Impostos Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS, para o 

Governo do Estado.  

Picos é banhada pelos rios Guaribas e Itaim, possuindo um vale de mais de 

trinta quilômetros, o que propicia ótima produção de hortifrutigranjeiros, de alho e 

outras culturas temporárias. A produção extrativa de Picos é bastante significativa, e 

no que se refere à pecuária pode-se destacar o gado bovino, sendo muito forte 
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também a presença de rebanhos suínos, ovinos e caprinos. O município conta com 

um escritório regional da EMATER, e a cada ano vem desenvolvendo feiras de 

exposição agrícola e pecuária, sendo hoje referência em todo o estado e na região 

Nordeste. Nesses eventos, Picos tem se destacado pela grande produtividade da 

bacia leiteira. A média de renda das famílias é de um a um e meio salários mínimos 

mensais para atender um contingente familiar de em média 06 membros por família. 

O movimento financeiro é feito através de 07 agências bancárias.   

Picos possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)3 de 0, 703 (PNUD, 

2000), uma renda per capita de R$ 5.352.43 (IBGE, 2005) e o PIB (Produto Interno 

Bruto) de R$504.673,090 mil (IBGE, 2008).  O município de Picos tem uma renda 

per capita que não difere da realidade do Estado do Piauí, que possui a menor renda 

per capita do Brasil, consequentemente, uma das menores do mundo. Essa baixa 

renda tem conseqüência direta nas condições de sobrevivência, qualidade de vida, 

especialmente, no que se refere ao estado nutricional das famílias. 

 A AGESPISA fornece água tratada cobrindo 100% a zona urbana de Picos. Na 

zona rural do município de Picos, o abastecimento de água é feito precariamente, e 

os núcleos habitacionais são atendidos por chafarizes abastecidos por mananciais 

subterrâneos, através de poços cacimbões ou semi-artesianos. A água distribuída 

não é tratada. Registra-se também, que uma pequena parcela da população usa 

água de superfície dos rios, riachos, lagoas e açudes, com alto índice de poluição 

As instalações sanitárias na zona urbana são predominantemente de fossas 

sépticas com banheiros incompletos. Na zona rural esse quadro não se repete, a 

predominância é para as fossas negras e a utilização a céu aberto.  

O lixo é coletado sistematicamente pelo poder público municipal, atendendo 

80% da população, não existindo um aterro sanitário. O lixo é depositado nos 

arredores da cidade, fazendo com que existam muitos urubus, insetos, como 

moscas e muriçocas, provocando assim o aumento substancial das doenças.  

                                                           
3
 Criado pelos economistas Mahbud ul Hag e Amartya Sein, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) mede a qualidade de vida por outros indicadores que não apenas o Produto Interno Bruto (PIB), 
conjunto dos bens e serviços produzidos no país. (O GLOBO ONLINE – 2007) 
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Na educação, o município de Picos é constituído de uma grande rede de 

ensino público e privado. A rede municipal dispõe de 78 escolas, a rede estadual 17 

escolas e a rede particular conta com 15 escolas, atendendo nos níveis de Ensino 

Infantil, Fundamental e Médio. Ressalta-se ainda, que o município conta com 06 

campus universitários: UESPI (Universidade Estadual do Piauí),UFPI (Universidade 

Federal do Piauí), CRISTO REI, IESRSA (Instituto de Ensino Superior R-SÁ),IF-PI- 

 CEFET (Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia), Faculdade Cristo Rei 

e o ISEAF (Instituto Superior de Educação Antonino Freire), oferecendo educação 

superior em diversas áreas. 

A cultura em Picos é muito rica em diversos aspectos, tais como: danças 

folclóricas (Reizado, São Gonçalo, Cavalo Piancó, Dança do Congo, Passeata, 

Queima de Judas e as Quadrilhas Juninas); música; literatura, com destaque 

especial para a ALERP (Academia de Letras da Região de Picos) e a UPE (União 

Picoense de Escritores); artes plásticas; artesanato. Embora o município não possua 

um teatro, os grupos teatrais existentes costumam apresentar-se nas escolas ou nas 

manifestações culturais realizadas pelas insitituições educacionais ou particulares da 

cidade. 

Vários são os clubes, restaurantes, bares e boates existentes em Picos. No 

esporte, o futebol é a modalidade de referencia e o time oficial é á Sociedade 

Esportiva de Picos (SEP), conta ainda com vários times amadores que possibilitam á 

população divertimento e lazer. As festas religiosas, principalmente os festejos de 

Nossa Senhora dos Remédios (Padroeira da Cidade), no período de 06 a 16 de 

agosto também movimentam o município. 

Picos possui ainda bibliotecas, um Espaço Cultural- Dr. Severo Maria Eulálio,  

objetivando descobrir e incentivar os talentos artísticos do povo picoense e a Casa 

Brasil destinada a inclusão digital, social e cultural, voltada para população de baixa 

renda.  

Os pontos turísticos em Picos são: a catedral  Catedral de Nossa Senhora dos 

Remédios (em estilo neo-clássico), Morro da Mariana, onde se tem uma vista 

panorâmica da cidade, além variados restaurantes e pizzarias e, sobretudo, a maior 

característica da cidade, que tem a maior concentração urbana vivendo em encostas 
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ou sobre morros do Estado do Piauí). Igreja do Sagrado Coração de Jesus - 

"igrejinha," a primeira igreja da cidade de Picos, Museu Ozildo Albano, com peças e 

gravuras que retratam a história da cidade, Feira-Livre, uma das maiores do Piauí e 

do Nordeste, onde a diversidade de produtos comercializados serve de atrativo, 

Prainha do Rio Guaribas, Barragem de Bocaina, cidade da área metropolitana de 

Picos, que oferece possibilidade de lazer aquático à região.  

Quanto à política de assistência social, a Secretaria de Assistência Social do 

Município vem desenvolvendo vários programas junto às comunidades carentes, 

destacando-se o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, atualmente 

possui uma média mensal de atendimento de 650 (seiscentos e cinqüenta) crianças; 

Programa Sentinela; Cadastro Único de Benefícios do Governo Federal que 

contempla 7.000 famílias. Oferece ainda 17 creches distribuídas na zona urbana e 

rural que prestam atendimento a 1.482 crianças na faixa etária de 02 a 06 anos.  

Em sua estrutura de bens e serviços a cidade de Picos possui: 10(dez) 

empresas de ônibus interestadual, 01 (uma) empresa de ônibus coletivo. 

Transportes alternativos (motos, táxis, vans etc.) que facilitam a vida dos usuários da 

microrregião e da zona rural. Suas vias de acesso são as rodovias Federais BR 230, 

BR 316, BR 407, BR 020 e PI-238. Existe no município um aeroporto, com pista 

asfáltica medindo 1500 m x 24 m, adequado para pouso de pequenas e médias 

aeronaves.  

Na área da comunicação atualmente o município de Picos é servido de sistema 

DDD e DDI oferecidos pela Anatel Telefonia celular; 02 (dois) provedores de 

Internet; 02 (duas) agências dos Correios e 01(um) Posto de atendimento; 06 (seis) 

agências bancárias; 07 (sete) rádios FM; 03 (três) rádios AM; 90 (noventa) estações 

de rádio amador; 06 (seis) jornais periódicos; 01(uma) Emissora de TV local – TV 

PICOS, canal 13; Sucursais de jornais de circulação diária e sinais das principais   

Quanto aos setores Judiciário e Segurança Pública, existe no município: (1ª, 2ª, 

3ª, 4ª Varas, 01 Juizado Especial com 04 juízes titulares);  Ministério Público: 05 

cinco) promotores de justiça; DECOM – Serviço de Defesa do Consumidor; 05 

(cinco) secretarias sendo: 03 (três) cíveis, 01(um) criminal e 01(uma) Juizado 

Especial civil e criminal, 02 (dois) cartórios de notas e registros de imóveis, 02(dois) 

cartórios de registro civil de pessoas naturais, 01 Vara Regional do Trabalho, 01 
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Vara da Justiça Federal e Procuradoria Regional do Trabalho; 03 (três) delegacias 

de polícia; 01 (um) Quartel do Exército Brasileiro – 3º BEConst;  01 (um) Quartel da 

Polícia Militar, responsáveis pela segurança local; 01 Subsecção da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB.  

 

3.2.2 A Política de Saúde Local: Estrutura e Capacidade Instalada. 

 

Sendo Picos a principal unidade de referência dentro do território do vale do 

Guaribas é importante ressaltar que dentre as 20 principais causas de internação em 

2010, apontaram os transtornos mentais e comportamentais com a 10ª frequência 

por causa de internação (Quadro 2). 

Quadro 2 - Principais Causas de Internação 

Diag. CID 10 (capit) Frequência 

Algumas Doenças Infecciosas e  Parasitárias  8180 

Doenças do aparelho respiratório  6480 

Gravidez,  parto e puerpério  5257 

Doenças do aparelho circulatório  3376 

Doenças do aparelho digestivo  1828 

Doenças do aparelho geniturinário  1743 

Lesões even e alg out  (causas externas)  1322 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas  

 

711 

Neoplasias (tumores)  

 

391 

Transtornos mentais e comportamentais  386 

Algumas afecções originadas no período perinatal  

- 

342 

Doenças do olho e anexos  314 

Contatos com serviços de saúde  

 

155 

Doenças do Sangue órgãos hemat e transt . imunitar  

 

136 

Doenças do sistema nervoso  130 

Sint e achados anorm ex clin. e laboratoriais  

 

75 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo  69 

Doença do sistema osteomuscular e tec. conjuntivo  67 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide  

 

24 

Mal formação congênita , deform. e anomalias 

cromossômicas  

 

20 

Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN /Abril 2011 
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Em sua rede de atenção à saúde, o município de Picos está habilitado na 

Gestão Plena do Sistema Municipal. A Secretaria Municipal de Saúde foi criada pela 

lei 1.697 de 04 de novembro de 1991, tendo sido estruturada a partir de janeiro de 

1997, possui organograma e regimento interno e encontra-se devidamente 

informatizada. Conta com 29(vinte e nove) equipes do Programa Saúde da Família 

PSF, sendo 17 equipes sediadas na zona urbana e 12 na zona rural; 03 equipes do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF, 06 (seis) Centros de Saúde,  01 (um) 

Centro de Zoonoses, 38 (trinta e oito) Postos de Saúde, 01(um) Pronto Atendimento 

Infantil Municipal Frei Damião, 01(um) CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento 

em DST/ AIDS), 01(um) Posto de Assistência Médica (PAM), 01(uma) Clínica 

Integrada Saúde da Mulher (CLISAM), 01(um) Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), 01(uma) Farmácia Popular do Brasil. No que se refere 

especificamente à Saúde Mental, o município de Picos conta apenas com dois 

serviços substitutivos, de modelo antimanicomial, 01(um) Hospital-Dia e 01(um) 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPSad), 

 Além desses dispositivos, o município conta com um Hospital Regional que 

presta atendimento integral pelo SUS e disponibiliza ao pólo 133 leitos, conforme 

descrição no quadro 3. 

Quadro 3 - Unidade Pública de Saúde em Picos – H.R.J.L. 

 

               Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Picos – pesquisa direta 

É importante destacar que a unidade de saúde referida não disponibiliza de 

atendimento ambulatorial em saúde mental e que dentre os 18 (dezoito) leitos 

oferecidos à Clínica Geral, 03 (três) são destinados à internação de pessoas com 

transtornos mentais em fase aguda. Também existem no Hospital Regional 

05(cinco) leitos reservados para internação em unidade semi-intensiva.         

ESPECIALIDADES                                                               LEITOS 

Cirurgia geral 30 

Clínica geral 41 

Obstetrícia cirúrgica 18 

Obstetrícia clínica 18 

Pediatria clínica  26 

TOTAL DE LEITOS   133 
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O município tem uma capacidade instalada de vários outros prestadores de 

serviços que além de atendimento particular, em diversos planos de saúde, também 

são conveniados pelo SUS. 

 

Quadro 4 – Prestadores de serviços privados conveniados com o SUS por 

capacidade instalada de leitos privados e públicos em Picos. 

Fonte: MS-SAS - Secretaria de Atenção à Saúde -SNES   

 

O município de Picos possui ainda serviços laboratoriais e clínicas 

especializadas (fisioterapia, radiologia, endoscopia, fonoaudiologia, oftalmologia, 

ortopedia, cardiologia, ultrassonografia), Programas e Sistemas de Informação 

implantados na Secretaria Municipal de Saúde, a saber: 

 SIM (Sistema de Informação de Mortalidade)  

 SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos)  

 SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica 

 SIA/SIH (Sistema de Internação Hospitalar) SUS (Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS) 

 API (Avaliação do Programa de Imunização) 

 SIOPS (Sistema de Informação em Orçamento Público de Saúde) 

 PSB (Programa de Saúde Bucal)  

 PSF (Programa Saúde da Família)  

 HIPERDIA (Sistema de Cadastramento e Acompanhamento do Hipertenso e 

Diabético).  

 Programa de Controle da Tuberculose 

 Programa de Controle da Hanseníase 

Unidades de Saúde 
Capacidade de 

leitos 
Rede Pública Rede 

Privada 

Hospital Memorial Do Carmo 63 47 16 

Clínica Infantil de Picos – CLINP 60 48 12 

Casa de Saúde São José   46 46 - 

Casa de Saúde N.S. dos Remédios  43 43 - 

Hospital Geral de Picos 40 40 - 

Clínica Materno Infantil Anizinha Luz 32 32 - 

Clínica de Urgência de Picos 15 09 06 

TOTAL GERAL DE LEITOS 299 265 34 
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 Programa de Controle do Tabagismo 

 SISCAM – Sistema de Informação do Câncer de Mama 

 Programa de Controle do Câncer de Colo Uterino 

 Programa Saúde da Mulher e da Criança 

 Projeto Sexo Seguro e Saudável 

 Programa de Controle de Endemias (Dengue, Calazar, Chagas, etc.) 

 SISVAN (Sistema de Informação Sobre Vigilância Alimentar e Nutricional) 

 SISPRENATAL 

 SI-CTA 

 SISAGUA 

 

Em consonância com a Lei 8142/90 que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS, o controle social local é feito através do Conselho 

Municipal de Saúde, das Conferências Municipais de Saúde e através do processo 

de planejamento e acompanhamento.  

Foram realizadas 07 (sete) conferências de saúde em Picos, incluindo uma 

Conferência de Saúde Mental. Sobre a Primeira Conferência não constam registros. 

A segunda ocorreu durante os dias 14 e 15 de junho de 1997 com o Tema: ―Sinal 

Verde Para a Municipalização da Saúde‖. A terceira realizou-se no Período de 11 e 

12 de setembro de 1999 com o Tema ―Novo Milênio! Picos na Gestão Plena do 

Sistema Municipal‖. A quarta Conferência Municipal de Saúde de Picos se deu nos 

dias 10 e 11 de novembro de 2001 e o Tema foi ―Saúde Integral com Cidadania e 

Qualidade de Vida". A quinta Conferência Municipal de Saúde de Picos ocorreu nos 

dias 19 a 21 de maio de 2006 discutindo o Tema: ―Regionalização: Processo Para 

Efetivação do SUS na Macrorregião de Picos.‘‘ E com o Tema ‗‘Saúde em Picos: 

Desafios para uma assistência de qualidade‘‘ foi realizada a 6ª Conferência 

Municipal de Saúde, nos dias 14,15 e16 de abril de 2011. 

Em outubro de 2001 ocorreu a Primeira Conferência Municipal de Saúde 

Mental que teve como Tema: ―Cuidar Sim, Excluir Não!‖. Foram discutidos diversos 

assuntos, como a Humanização da Assistência ao Doente Mental; Ética e 

Cidadania; Reabilitação; Direitos; Modelos de Assistência em Saúde Mental pelos 

palestrantes Dr. Alexandre Nogueira Barbosa, Dr.ª Lúcia Cristina dos Santos Rosa 

(professores da UFPI), Dr.ª Janete Falcão (terapeuta), Dr. Pedro Cronemberger 

(psiquiatra), Dr. Cláudio Tadeu F. Maia (advogado) e Dr.ª Amparo Vieira (enfermeira 
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e na época coordenadora da Política Estadual de Saúde Mental, também houve a 

eleição para escolha dos delegados.  

O Modelo de Atenção é avaliado anualmente pelo Ministério da Saúde através 

dos Indicadores Monitoramento e Avaliação Municipal do Pacto Pela Saúde 

subdivididos em Pacto Pela Vida e Pacto de Gestão. A avaliação do Pacto Pela Vida 

é feita pautada em dez prioridades dentre estas a prioridade VIII - Saúde Mental que 

tem como objetivos: I - Ampliar a cobertura de Centros de Atenção Psicossocial – 

CAPS. II – Beneficiar pacientes de longa permanência em hospitais psiquiátricos por 

meio do Programa de Volta para Casa-PVC4. Cabe ressaltar que mesmo diante 

destas prioridades, como já foi dito anteriormente, o município de Picos só dispõe de 

um CAPS-ad e um Hospital – DIA, que segundo a coordenação estadual de saúde 

mental, este último funciona como um modelo de CAPS II e está em processo de 

mudança de nomenclatura, além disso, o município de Picos, ainda não foi  

contemplado com o Programa de Volta para Casa. 

A partir da exposição dos parâmetros da saúde geral citada acima, partiremos 

mais especificamente para a saúde mental local, objeto do nosso estudo.  

 

3.2.3 A Política de Saúde Mental na Cidade de Picos 

 

A atenção à saúde mental no Estado do Piauí, e mais precisamente no 

município de Picos vem acontecendo de forma lenta, embora tenham sido 

planejadas várias ações nas últimas décadas pelas políticas estadual e municipal de 

saúde, ainda assim, percebe-se um certo retardo no processo da Reforma 

Psiquiátrica em curso. Na mesma direção, Passamani (2005) no seu estudo sobre 

‗‘A reforma da Assistência Psiquiátrica no Piauí‘: representações sociais construídas 

pelos gestores e trabalhadores de saúde mental‘, ao referir-se a este momento 

histórico da política de saúde mental no Estado, afirma que diversos projetos da 

ação em saúde mental mantiveram-se engavetados.   

                                                           
4
 O Programa Social de Volta para Casa–PVC,em seu teor, institui ‗‘o auxílio reabilitação psicossocial 

para as pessoas acometidas de transtorno mental, egressas de internação psiquiátrica em Hospitais 
cadastrados no SIH-SUS-Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 
2003)   
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A Psiquiatria em Picos teve início no ano de 1974, com o médico psiquiatra Dr. 

Pedro Cronemberger Neto, que na época desempenhava suas funções no Hospital 

público São Vicente de Paula. Essa instituição só dispunha de 05(cinco) leitos 

destinados à Psiquiatria, destes 03 reservados a clientes do sexo feminino e os 

demais aos do masculino. 

Na década de 80, Dr. Anfrísio Lobão Neto, psiquiatra e também Secretário de 

Saúde do Estado do Piauí, criou o Programa de Saúde Comunitária no estado, 

ocasião em que houve a desativação do Hospital São Vicente de Paula, sendo 

substituído pelo Hospital Regional Justino Luz. 

O Programa de Saúde Comunitária tinha como critério para funcionamento 

adequado, a contratação, além do psiquiatra, de outros profissionais, psicólogo, 

assistente social e auxiliar de terapia ocupacional. O objetivo do programa era 

interiorizar a psiquiatria e descentralizar o serviço da capital, Teresina. Dessa forma 

foram criados núcleos nos municípios de Picos, Floriano e Parnaíba. No programa 

era feito atendimento ambulatorial, o usuário era atendido, recebia um cartão de 

identificação e data de retorno e toda a medicação era fornecida gratuitamente pelo 

Ministério da Saúde. Mais tarde o programa por questões de ordem financeira, foi 

desativado. 

A política de saúde mental em Picos só veio assumir dimensões 

interdisciplinares com a criação do Hospital-Dia em 26 de Junho de 1997. A 

instituição encontra-se localizada à Rua Projetada, s/n, Bairro Parque de Exposição, 

em Picos-PI. Em virtude de sua localização, o HD vem atendendo pacientes de 

diversos municípios (Picos, Itainópolis, Monsenhor Hipólito, Francisco Santos, 

Alagoinha do Piauí etc.), tanto da macrorregião quanto de outros estados mais 

próximos (CE e PE).  
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Figura 4 – Imagem de Picos via satélite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a fundação do Hospital-Dia em 1997 os leitos psiquiátricos, que até então 

eram garantidos aos pacientes em fase aguda, foram descredenciados do Hospital 

Regional Justino Luz. A Política Estadual de Saúde Mental considerou que a 

existência do Hospital-Dia de Picos tornava a internação em Hospital Geral 

desnecessária. Felizmente essas desativações foram breves e contornadas a partir 

de reivindicações dos trabalhadores de saúde mental deste município. Os pacientes 

em crise aguda continuaram a ter garantidos os 03 (leitos) reativados, no Hospital 

Regional Justino Luz.   

O Hospital-Dia de Picos consiste num serviço de semi-internação público 

municipal (SUS), destinado aos pacientes com transtornos mentais, associados a 

prejuízo funcional e social. Conta com uma equipe multidisciplinar, composta por: 01 

Diretora administrativa (Psicóloga), 01 médico psiquiatra, 01 médico clínico, 02 

enfermeiras, 01 psicóloga, 01 assistente social, 01 terapeuta ocupacional, 01 

farmacêutica - bioquímica, 01 pedagoga. Além da equipe multidisciplinar também 

trabalham na instituição outros profissionais como, técnicos e auxiliares de 

enfermagem, educador físico, massoterapeuta, copeira, cozinheira, auxiliar de 

cozinha, servente, vigia, recepcionista, secretária, telefonista, cabeleira 

(colaboradora e ex-paciente da instituição), manicure, pedicure. 

Fonte – Google Earth 
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O Hospital-Dia de Picos segue os mesmos critérios dos demais hospitais desta 

categoria, tendo como proposta técnica abranger atividades diversificadas durante 

cinco (05) dias da semana, de segunda à sexta-feira, em uma carga horária de 08 

horas para cada paciente. Como já foi dito anteriormente o Hospital-Dia funciona 

com proposta semelhante à dos CAPS II.  

Diversas são as atividades desenvolvidas pela equipe multidisciplinar, a saber: 

atendimento individual, grupo operativo5, visitas domiciliares, reuniões com a família, 

atividades físicas diárias, atendimento odontológico e de estética (uma vez ao mês). 

Atividades sociais também são realizadas: missa na última sexta-feira do mês, 

bingos, sessões de cinema, dançoterapia, festas juninas, festa de Natal etc. Todas 

as atividades desenvolvidas pela equipe multidisciplinar são registradas em 

prontuário, em folha única denominada ―Evolução Bio-Psico-Social‖. Cabe ressaltar 

que o atendimento ambulatorial é realizado duas vezes por semana pelo médico 

psiquiatra aos pacientes externos, quanto aos pacientes internados é feita a 

avaliação psiquiátrica pelo mesmo médico uma vez por semana.    

Os pacientes são encaminhados aos PSF pela equipe multidisciplinar do 

Hospital-Dia – a demanda que necessita principalmente de atendimentos médico e 

odontológico. Vale registrar que embora exista o encaminhamento pela equipe do 

Hospital houve relatos por parte dos sujeitos entrevistados (profissionais, usuários e 

familiares) quanto à resistência que as equipes de PSF apresentam no atendimento 

ao paciente mental.                                      

Realiza também procedimentos como curativos, inalações. A coleta de material 

para realização de exames laboratoriais (terceirizados) para análise da função renal 

e hepática de acordo com a necessidade de cada paciente, atualmente é feito sob a 

responsabilidade da farmacêutica - bioquímica que compõe a equipe multidisciplinar 

do Hospital-Dia. Existe uma parceria com o CTA, uma vez por mês é coletado 

material para análise dos marcadores virais (Hepatite, VDRL HIV), antes da coleta 

são desenvolvidas palestras educativas sobre AIDS e a forma de prevenção da 

                                                           
5
 Faz parte das categorias de grupos. Dividem-se em Ensino-Aprendizagem, Institucionais 

Comunitários e Terapêuticos e tem como objetivo propiciar benefícios psicoterápicos, (BRASIL 2002) 
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doença bem como são prestadas informações sobre o exame anti-HIV a todos os 

clientes. 

O Hospital-Dia de Picos funciona com 40 vagas, de segunda a sexta-feira, a 

entrada do usuário se dá às 7 horas da manhã e o seu retorno para casa às 16 

horas, permitindo ao paciente o convívio familiar e comunitário como parte do 

tratamento.  A média de permanência do usuário em tratamento no Hospital Dia é de 

30 (trinta) dias, porém em casos severos e persistentes, esse tempo de 

permanência, após avaliação da equipe, poderá ser prolongado.  

Quanto ao transporte, o hospital dispõe de uma perua-Kombi, adquirido com 

recursos próprios da instituição, em abril de 1997, utilizado para transportar os 

pacientes, e servir nas demais necessidades do hospital.  Tal transporte permite que 

todos os pacientes venham diariamente à instituição. São pegos em casa pela 

manhã e deixados ao final da tarde pelo motorista da instituição. No entanto, cabe 

registrar que alguns pacientes e familiares manifestam resistência a andar no 

transporte do hospital. Nesse sentido outra situação constatada é que a Kombi 

(transporte) é identificada através de adesivos e pinturas caracterizando-a como o 

transporte da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Hospital-Dia de Picos 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Foto Hospital-Dia  

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Picos PI 
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Em sua instalação física o Hospital-Dia possui: um (01) posto de enfermagem, 

salas para atendimentos individuais, sendo um (01) consultório médico, um (01) 

consultório de enfermagem, uma (01) sala para atendimentos da assistente social e 

da psicóloga, uma (01) sala para realização de oficinas e atendimento da terapeuta 

ocupacional, uma (01) sala de TV que também é utilizada para atendimento em 

grupo e descanso, uma (01) enfermaria com seis (06) leitos, uma (01) sala de jogos, 

um (01) refeitório, um (01) pátio aberto para atividades sociais: missa, bingos, 

dança-terapia, festas juninas, etc.  

Diariamente os pacientes ficam divididos entre as atividades realizadas pela 

equipe multiprofissional e as outras atividades ocupacionais e de lazer (música-

terapia, dança-terapia, jogos, TV e etc.), oferecidos pelo serviço. 

O setor de psiquiatria não realiza oficinas terapêuticas, limita-se ao 

atendimento individualizado duas vezes por semana aos clientes externos e uma 

vez aos clientes internos, de Picos e macrorregião, e realização de avaliação 

semanal dos pacientes internados. O serviço social, dentro de suas atribuições, 

realiza estudo socioeconômico de clientes, investigação da situação familiar para 

orientação de procedimentos extensivos aos cuidadores, realiza encontros 

terapêuticos semanalmente, visitas domiciliares com o objetivo de compreender e 

avaliar as relações entre o usuário e sua família. Realiza ainda, acompanhamento 

de usuários faltosos e reuniões para troca de informações sobre a evolução do 

tratamento, esclarecimento de dúvidas e apoio aos cuidadores. 

O serviço de Enfermagem do Hospital-Dia de Picos conta com 02 enfermeiras, 

02 auxiliares de enfermagem, 03 técnicos de enfermagem. Diversas atividades são 

desenvolvidas entre elas: admissão, atendimento individual ao cliente e sua família, 

grupos terapêuticos6, reunião semanal com a família, orientação pós-alta.  

                                                           
6
 Conhecidos também como grupos de auto-ajuda. Promove a saúde física, mental e/ou psicológica 

das pessoas. Pode ser de formação espontânea ou por necessidade. (BRASIL, 2002) 
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A Enfermagem do Hospital-Dia de Picos, é responsável ainda pela higienização 

e aparência física do cliente, estimulando o auto-cuidado através de palestras e 

orientações sobre a importância desses cuidados 

Quanto ao setor de Terapia Ocupacional, são utilizadas diversas atividades 

com o propósito de desenvolver uma reabilitação psicossocial aos portadores de 

transtornos mentais, tais como: Atividades auto-expressivas, Atividades 

ludoterápicas, incluindo jogos em geral. 

Atividades socioterápicas, Atividades de vida diária (AVD‘S) e Atividades 

laborativas. O desenvolvimento dessas atividades permite ao profissional determinar 

os níveis de habilidade, capacidade e limitação ou déficit apresentado pelo paciente. 

Utiliza a arte como recurso terapêutico. Realiza ainda atendimento individual, grupal 

e grupo operativo. 

O serviço de Psicologia do Hospital-Dia de Picos conta com uma psicóloga que 

trabalha desde 1997 com carga horária de 20 horas semanais. As atividades 

realizadas pelo setor são: atendimento individual; grupo terapêutico; atendimento 

aos encaminhamentos, encaminhamentos a outros setores; atendimento aos 

familiares para orientações quando necessárias sobre o paciente e participação na 

reunião técnica. 

O setor de Educação Física desenvolve atividades e realiza exercícios com os 

usuários internados, buscando melhorar o seu bem estar e elevar sua auto-imagem, 

preparando-os para lidar com situações adversas da vida, através das aulas de 

alongamento e preparatória em grupo; exercícios localizados; disputas de equipes 

(jogos recreativos); palestras sobre motivação; qualidade de vida, alimentação, 

benefícios da atividade física, caminhadas ao ar livre, aulas teóricas de 

conhecimento em atividade física. 

Outras atividades como a massoterapia (massagem relaxante com as mãos), 

realizada pelo profissional massoterapêuta e a musicoterapia (execução musical em 

vários ritmos) também são utilizadas, em particular, com a finalidade terapêutica 

anti-stress e relaxamento. 
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A vasta folha de serviços prestados à sociedade desse pólo regional pode ser 

avaliada através da área de abrangência e da quantidade de atendimentos, por 

município. A análise dos atendimentos realizados no segundo semestre de 2010; 

mostra.          

Tabela 1 - Hospital-Dia – Picos: Consolidado por procedência-cidade atendimentos 
de julho a dezembro 2010. 
 

Município Nº Absoluto % 

Picos 89 54,26 

Geminiano, Vera Mendes, São Luis do Piauí e 
São José 

5 (cada) 12,19 

Dom Expedito Lopes, Oeiras, São Julião e Mon 
Senhor Hipólito 

4 (cada) 9,75 

Ipiranga 12 7,31 

Itainópolis 9 5,48 

Bocaina, Santa Cruz e Sussuapara 3 (cada) 5,48 

Aroeiras do Itaim, Alagoinha, Francisco Macedo, 
Fronteiras, Novo Oriente, Santa Rosa, Santo 
Antonio de Lisboa, Valença e Wall Ferraz 

1 (cada) 5,48 

Jaicós 8 4,87 

Francisco Santos 6 3,65 

Acauã e Alegrete 2 (cada) 2,43 

Total de atendimentos no semestre:            164 100 
         Fonte: Banco de dados do Hospital Dia, de Picos - PI – pesquisa direta 

 

Da mesma forma que em Picos há predominância de mulheres (38.348) do que 

homens (35.069)7, também o consolidado por sexo no segundo semestre de 2010 

no Hospital Dia revela uma predominância feminina. 

Tabela 2 - Hospital-Dia – Picos: Consolidado por sexo atendimentos de julho a 

dezembro 2010 

Sexo Nº Absoluto % 

Feminino 93 56,7 

Masculino 71 43,3 

Total 164 100 
Fonte: Banco de dados do Hospital-Dia, de Picos - PI – pesquisa direta 

 

                                                           
7
 A população feminina representa 52,23% dos habitantes de Picos, enquanto os homens 

representam 47,77% dos picoenses.  IBGE 2010 
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Já por faixa etária, obteve-se que a predominância é de pessoas em idade 

produtiva, entre 31 aos 50 anos de idade.  Essa realidade mostra que a inserção 

social e a garantia dos direitos econômicos mediante inserção no mercado de 

trabalho é questão crucial, tanto porque é peculiar a toda pessoa, quanto pelo que 

os mesmos em particular podem contribuir com a sociedade, na medida da 

ampliação gradativa de suas capacidades e habilidades. 

Tabela 3 - Hospital-Dia – Picos: Consolidado por faixa-etária de atendimentos de 
julho a dezembro  
 

Faixa-etária Nº Absoluto % 

De 14 a 30 anos 28 17,08 

De 31 a 50 anos 95 57,92 

De 51 a 75 anos 41 25,00 

Total 164 100 
Fonte: Banco de dados do Hospital-Dia, de Picos - PI – pesquisa direta 

 

Quanto aos diagnósticos, verificou-se que a instituição acolhe pacientes com 

diversos transtornos de moderados a graves, sendo o transtorno afetivo bipolar (fase 

maníaca) o de maior prevalência, seguido pelo episódio depressivo grave. É 

relevante destacar que mesmo o Hospital-Dia não sendo o serviço de referência 

para os usuários de álcool e drogas, os resultado apontaram a síndrome da 

dependência alcoólica como a 5ª maior causa de internação, além desse dado  

houve mais 03 (três) internações por transtorno mental e comportamental, uma 

devido ao uso de álcool (associada a transtorno psicótico) e 02(duas) devido ao uso 

de múltipas drogas e outras substâncias psicoativas, como mostra a tabela abaixo.  

Tabela 4 - Hospital-Dia – Picos: Consolidado por CID-10- classificação internacional 
de doenças atendimentos de julho a dezembro 2010. 

 

Tipo de Transtorno Nº Absoluto % 

F-31.2 –transtorno afetivo bipolar, episódio 
maníaco com sintomas.  

85 44,97 

F-32.2- episódio depressivo sem sintomas 
psicóticos  

30 15,87 

F-20.0-esquizofrenia paranóide  16 8,47 

F-22.9 transtorno delirante persistente não 
especificado  

13 6,88 

F-10.2 transtorno mental e comportamental 
devido ao uso de álcool - síndrome da 

12 6,35 
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dependência alcoólica  

F-32.1 – episódio depressivo moderado 08 4,23 

F-31.5 – transtorno afetivo bipolar,episódio 
depressivo grave com sintomas psicóticos  

07 3,70 

F-23.8 outros transtornos psicóticos agudos e 
transitórios  

05 2,65 

F-33.3- transtorno depressivo recorrente 
episódio grave com sintomas psicóticos  01 (cada) 

3,17 
F-20.5 esquizofrenia residual 

F-10.5 transtorno mental e comportamental 
devido ao uso de álcool com transtorno 
psicótico 

 

 

01 (cada) 3,17 
F-22.1-transtorno delirante 

F-23.0 transtorno psicótico agudo polimorfo sem 
sintomas esquizofrênicos  

F-71.1-retardo mental moderado  

F 06.5- transtorno dissociativo  

02 (cada) 
2,12 

F-19 transtorno mental e comportamental 
devido ao uso de múltiplas drogas e outras 
substâncias psicoativas  

F-29 psicose não orgânica não especificada  03 1,59 

Total de atendimentos no semestre 164 100 
Fonte: Banco de dados do Hospital Dia, de Picos-PI – pesquisa direta 

 

Além do Hospital-Dia, existe em Picos outro serviço substitutivo em saúde 

mental- o CAPS-ad (Centro Atenção Psicossocial-álcool e Drogas. Inaugurado em 

26 de Abril de 2007, localiza-se à Rua Zuza Lino s/n no Bairro Aroeira do Matadouro, 

criado com a missão de oferecer atendimento a pessoas com transtornos 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas, e seus familiares.  

Fundamenta-se no pressuposto de que o cuidado a usuários de drogas exige 

condições que respeitem o indivíduo enquanto pessoa, possibilitando sua 

(re)inclusão social, profissional e familiar, ampliando as ações em saúde mental na 

sua intensidade e diversidade.  

O CAPS-ad desenvolve uma gama de atividades que vão desde o atendimento 

individual até atendimentos em grupo ou oficinas terapêuticas e visitas domiciliares. 

Também oferece condições para o repouso, bem como para a desintoxicação 

ambulatorial de pacientes que necessitam desse tipo de cuidados e que não 

demandem por atenção clínica hospitalar.  
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A equipe multiprofissional que atua é composta por: 01 médico psiquiatra, 

ressalta-se que é o mesmo profissional que atende no Hospital-Dia, 01 médico 

clinico geral, 01 enfermeira-coordenadora, 01 enfermeira assistencial, 01 terapeuta 

ocupacional, 01 assistente social, 01 pedagoga, 01 educador físico, 01 psicólogo, 01 

músico-terapeuta, 02 técnicos de enfermagem. E ainda, um corpo técnico composto 

por: 02 auxiliares administrativas, 01 segurança, 01 atendente, 01 motorista, 01 

copeira, 01 auxiliar de higiene e 02 vigilantes.  

A clientela atendida pelo CAPS-ad é de pessoas com transtornos mentais e 

comportamentais devido ao uso de substâncias psicoativas; homens e mulheres a 

partir de 12 anos de idade pertencentes a área de abrangência e familiares 

cuidadores, etc.  

O tipo de atendimento oferecido aos usuários no CAPS-ad abrange 

atendimentos intensivos: 4 a 8 horas/dia, 3 a 5 vezes por semana. Trata-se de 

atendimentos diários, oferecidos quando a pessoa se encontra com grave sofrimento 

psíquico, em situação de crises ou dificuldades intensa no convívio social e familiar; 

acentuada diminuição da capacidade laborativa (estudo e trabalho), interrompendo 

freqüentemente estas atividades devido ao uso/dependência de substâncias 

psicoativas; pessoas em Síndrome de abstinência leve e moderada que não 

requerem hospitalização; dificuldade de iniciar ou manter voluntariamente 

abstinência ou diminuição do uso de substâncias psicoativas.  

A passagem ao atendimento não-intensivo de 4 a 8 horas /dia, 3 vezes/mês 

depende da evolução de cada paciente. É oferecido quando o usuário não precisa 

de suporte contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades 

na família e/ou no trabalho. Pode ser acompanhado em domicílio. 

Os usuários devem chegar ao serviço através de encaminhamentos dos 

Programas da Secretaria Municipal de Saúde, como por exemplo, PSF, ou por 

qualquer serviço de saúde, principalmente o Hospital Regional Justino Luz, que 

comporta 03 leitos psiquiátricos, como também por demanda espontânea sendo 

acompanhados por seus respectivos responsáveis. Em alguns casos esse 

encaminhamentos podem ser feitos por ordem judicial, pelo Conselho Tutelar e do 
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Complexo do Menor do município, sendo esses obrigados a cumprir o tratamento 

por lei.  

De acordo com a organização do serviço, no acolhimento, o usuário e seus 

familiares são recepcionados por uma Terapeuta de Referência, o qual poderá ser 

qualquer profissional de nível superior, tendo sua internação apenas efetivada após 

a consulta com o médico psiquiatra. O objetivo nesse primeiro contato com o TR é 

compreender a situação, da forma mais abrangente possível, do usuário que procura 

o serviço e iniciar um vínculo terapêutico e de confiança com os profissionais que o 

acompanham. A partir daí será construído, conjuntamente, uma estratégia ou um 

projeto terapêutico para cada individuo.  

A média de ocupação são 37 (trinta e sete) usuários em regime intensivo. A 

duração da permanência dos usuários no atendimento do CAPS-ad depende de 

muitas variáveis, desde o comprometimento psíquico do usuário até o projeto 

terapêutico traçado, e a rede de apoio familiar e social que se pode estabelecer.  

De acordo com funcionários da instituição, as atividades desenvolvidas no 

Caps-ad pela equipe multiprofissional são: acolhimento de usuários de álcool e 

outras drogas e seus familiares; atendimento individual; atendimento em grupo; 

visitas domiciliares; atividades sócio-terapêuticas; oficinas terapêuticas; tratamento 

medicamentoso; acompanhamento clínico, tanto no centro como em hospitais 

psiquiátricos; imunização dos usuários; atendimento individual a família; atendimento 

psicoterápico; oficinas de alfabetização; desintoxicação ambulatorial: palestras 

educativas; apoio religioso e espiritual.  

O CAPS-ad tem como colaboradores na sua programação a participação dos  

grupos Alcoólicos Anônimos (AA) que colaboram com reuniões e palestras 

educativas quinzenalmente; renovação carismática católica que ministra encontros 

religiosos semanalmente; grupos evangélicos que também visitam; membros da 

fazenda esperança que realizam troca de experiências com os usuários; o SHALOM, 

grupo religioso que visita quinzenalmente. Também dispõem de serviços de 

cabeleireiro, realizam em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

produção de projetos de horticultura, a Secretaria Municipal de Esporte incentiva 

diversas modalidades; a Secretaria Municipal de Cultura promove apresentações 
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culturais em eventos sociais e datas comemorativas no CAPS-ad; a Casa Brasil 

oferece curso de informática; a  Faculdade R.Sá desenvolve estágios de alunos do 

curso de serviço social acompanhados e orientados pela docente da disciplina; as 

Universidades Federal e Estadual do Piauí também encaminham estagiários de 

enfermagem acompanhados e orientados pela docente da disciplina.  

Os encaminhamentos para os serviços terceirizados são realizados por 

profissional apto sendo o acompanhamento nutricional; acompanhamento vacinal 

através da coordenação de imunização do município de Picos; exames laboratoriais;  

acompanhamento do CTA (centro de testagem e aconselhamento); clínicas 

laboratoriais ,serviços de fisioterapia e serviço odontológico.  

Atualmente as principais dificuldades do CAPS-ad de Picos, segundo a 

coordenadora Samara Alves (informação verbal) estão relacionadas ao preconceito, 

estigma que na sua opinião ainda é muito forte; ao desestímulo por parte da gestão 

e da sociedade com a causa da saúde mental;  a inexistência da política de saúde 

mental dentro da atenção básica municipal; a localização do CAPS dificulta o 

deslocamento dos usuários a outros serviços de saúde; a estrutura física interna 

inadequada; o transporte da instituição só comporta 08(oito) usuários,além de ser 

antigo e  apresentar vários problemas de manutenção; a baixa freqüência da família 

na participação das atividades oferecidas pelo serviço. Destacou como prioridade a 

criação de uma coordenação municipal de saúde mental.  Acrescentou ainda que o 

projeto de implementação do CAPS-ad em Picos para CAPS-ad Regional III, foi 

aprovado na Bipartite e no colegiado de gestão em novembro de 2010. 

Os detalhamentos acerca da pesquisa sobre a participação da família no 

processo de ressocialização do portador de transtorno mental em Picos – PI será 

enfocado a seguir, na metodologia da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

O PROCESSO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA EM PICOS  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Entendendo a reforma psiquiátrica como um processo contínuo e em franco 

desenvolvimento em caráter construtivo a partir da ação dos sujeitos sociais na 

discussão de suas demandas e na busca de soluções para as mesmas, em Picos, 

ela avança de acordo com as condições estruturais e as nuances políticas que 

envolvem administração e controle social. Este capítulo referencia essa análise da 

política de saúde mental no Município citado, a partir da experiência de campo 

realizada pela pesquisadora com trabalhadores, usuários e familiares atendidos no 

Hospital-Dia. 

 

4.1 Metodologia da pesquisa 
 
 

Esta pesquisa realizada no hospital-Dia de Picos – PI teve como objetivo 

analisar a participação da família no processo de ressocialização da pessoa com 

transtorno mental, focalizando os usuários do Hospital-Dia em Picos. Nos objetivos 

específicos buscou-se: caracterizar a população usuária do Hospital-Dia; identificar 

as necessidades ou demandas relacionadas à PTM; identificar as necessidades ou 

demandas relacionadas à família da PTM; identificar as necessidades ou demandas 

relacionadas ao Hospital-Dia no cuidado com a PTM; analisar as respostas dos 

serviços à demanda dos familiares/usuários; caracterizar a relação equipe 

multidisciplinar, família e pessoa com transtorno mental. Trabalhou-se com um 

enfoque predominantemente do tipo qualitativo. 

O universo da pesquisa foi composto por pessoas com transtorno mental 

atendidas no Hospital-Dia de Picos e seus familiares e profissionais atuantes na 

saúde mental. A coleta de dados foi desenvolvida por meio de levantamento 

bibliográfico e documental (relatórios, planos de trabalho e relatórios de avaliação, 

etc.) e entrevistas semi-estruturadas. 

As entrevistas semi-estruturadas, em particular, têm atraído interesse, sendo 

amplamente utilizadas. Tal interesse está vinculado à expectativa de que é mais 

provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma 
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situação de entrevista com um planejamento relativamente aberto do que uma 

entrevista padronizada ou em um questionário. (FLICK; 1992, p. 89) 

Considera-se que a necessidade de atuar sobre essa realidade é o que conduz 

ao conhecimento, bem como que, ―para intervir, é preciso conhecer, para o que há 

de se ter procedimentos adequados‖. (GUERRA, 2009, p.705). 

Considerando isso e tendo como base os objetivos de estudo, optou-se por 

desenvolver uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório, na 

perspectiva de conhecer a relação família, paciente e sistema de saúde no processo 

de ressocialização, buscando verificar se esse elo realmente se constitui interativo e 

produtivo dentro da proposta do sistema aberto. 

Também foi feita uma análise de planos e relatórios de trabalho dos 

profissionais, fichas individuais, prontuários dos pacientes, buscando identificar que 

atividades são realizadas pelos trabalhadores com as famílias, como se processam 

essas atividades, se são de caráter educativo, informativo, ou outro tipo. 

Além disso, procedeu-se a um levantamento nos planos e relatórios 

institucionais, buscando identificar quais e quantas são as atividades realizadas com 

a PTM, da mesma forma sobre as atividades desenvolvidas com os familiares, bem 

como identificar se a instituição atende às necessidades da PTM, quanto à questão 

de transporte para deslocamento do paciente casa –Hospital-Dia – casa, na garantia 

da medicação tanto na instituição como no domicilio e no pós-alta, alimentação, 

materiais utilizados nas oficinas, etc., e na garantia de encaminhamento dos 

usuários a outros serviços. 

O levantamento dos dados foi feito no Hospital-Dia, no mês de Agosto de 2010, 

com pessoas com transtorno mental, familiares e trabalhadores de saúde mental: 

cada sujeito foi convidado a participar da pesquisa de forma livre e consciente, 

assegurando-lhe o caráter sigiloso dos dados coletados de forma a favorecer uma 

maior confiabilidade e riqueza de dados nas respostas obtidas.  

Considerando o levantamento de dados referente à taxa de ocupação mensal 

do Hospital-Dia foram selecionados cinco (05) usuários, e 05 familiares/cuidadores 

sendo um familiar/cuidador para cada PTM selecionada, e todos os profissionais de 

nível superior que compõe a equipe multidisciplinar do Hospita-Dia, totalizando o 
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número de nove (09) técnicos. A escolha das pessoas com transtorno mental 

respeitou a indicação da equipe, em relação à condição do sujeito estar fora de 

momento de crise e que estivesse em condição de participar. Os critérios de 

inclusão dos usuários para participação no estudo foram: (1) aqueles pacientes com 

mais de uma internação psiquiátrica; (2) aqueles pacientes que estivessem fora de 

momento de crise e em condições de participar; (3) aqueles pacientes 

moradores/procedentes do município de Picos. 

Os critérios estabelecidos para a entrevista ao familiar da pessoa com 

transtorno mental foi que essa pessoa fosse o familiar/cuidador, principal 

responsável pelo tratamento e acompanhamento da PTM. 

Quanto à escolha dos profissionais trabalhadores, optou-se por entrevistar a 

totalidade, considerando que só existem, nove (09) profissionais de nível superior e 

por se entender que são estes profissionais (indivíduos sociais) que tem uma 

vinculação mais significativa com o problema a ser investigado. 

O projeto de estudo foi previamente encaminhado ao comitê de ética da 

Faculdade NOVAFAPI e obedeceu aos critérios da ética em pesquisa envolvendo 

seres humanos, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS)196/96. 

A coleta de dados foi realizada mediante agendamento, sendo a sala de 

atendimento individual o local escolhido para a realização das entrevistas com os 

profissionais e as pessoas com transtorno mental. Para as entrevistas com os 

familiares/cuidadores, cada um teve a liberdade de marcar o horário e o local e 

todos optaram pelo ambiente doméstico. 

Para coletar os dados da entrevista foi utilizado um gravador mediante 

anuência dos entrevistados, além do que, garantido sigilo e anonimato para 

resguardar os sujeitos envolvidos, os registros de voz estão armazenados em local 

seguro definido pela pesquisadora, sob sua responsabilidade. 

Os dados coletados através das entrevistas foram articulados seguindo três 

eixos: 1) necessidades, demandas e dificuldades das pessoas com transtornos 

mentais e familiares em relação à saúde, 2) envolvimento dos familiares das PTM‘s 

nesse processo, 3) ações dos profissionais do Hospital-Dia para contribuir com 

envolvimento da família do PTM. 
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Esses dados foram analisados à luz das discussões sobre a participação da 

família na ressocialização/reabilitação da pessoa com transtorno mental segundo a 

proposta da Reforma Psiquiátrica, procurando identificar se a mesma tem as 

condições necessárias para apoiar seu familiar (PTM) e o que pode mudar para ter 

efetividade no acompanhamento familiar e do Hospital-Dia aos usuários dos 

Serviços de Saúde Mental em Picos. 

Considerando os aspectos éticos da Resolução citada que trata dos riscos e da 

eticidade da pesquisa, acredita-se que a pesquisa teve como benefícios: indicações 

sobre a possibilidade de estruturação para um melhor atendimento no serviço de 

saúde mental local; disponibilizar à sociedade, em especial aos sujeitos sociais 

envolvidos mais diretamente com a causa da superação do modelo manicomial e 

conseqüente aprimoramento contínuo do sistema aberto e despertar o interesse por 

novos trabalhos sobre essa problemática, que possam oferecer respostas ou pelo 

menos sensibilizar a sociedade acerca da causa. 

 

4.2 A proposta do Hospital-Dia de Picos 
 

O Hospital-Dia de Picos consiste num serviço de semi-internação público 

municipal (SUS), destinado aos pacientes com transtornos psiquiátricos, com horário 

de funcionamento de 8 às 16 horas, com ocupação mensal em média de 37 

usuários. Foi fundado no dia 26 de julho de 1997 e possui uma equipe 

multidisciplinar composta por um gestor, assistente social, auxiliares, enfermeiras, 

médico, psicólogo e terapeuta ocupacional. 

Neste sentido, verifica-se que a instituição tem procurado incorporar a proposta 

do sistema aberto ou antimanicomial, tratando as pessoas com transtornos mentais 

de uma maneira não segregativa. Essa realidade encontra amparo teórico em 

Amarante (2003) ao enfocar que não existe um marco para a reforma, ela deve ser 

contínua, uma vez que desafia paradigmas culturais e questões estruturais do 

sistema a partir da inclusão da família como sujeito ativo da proposta. 

A população usuária deve ser respeitada nas suas limitações, como qualquer 

ser humano, porém com a observância de que também se trata de pessoas com 
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capacidades, que podem ter suas habilidades trabalhadas, melhoradas para a 

ressocialização, como parte da reabilitação que pode ser total ou parcial, conforme 

se verá a seguir. 

 

4.3 A relação usuário, família e profissionais, sob a ótica da pessoa com 
transtorno mental 
 

Os usuários entrevistados, quanto à faixa etária, dois têm até 40 anos e os 

demais estão acima de 40 anos. A religião desses usuários é de católicos e 

evangélicos, enquanto há predominância de católicos na cidade de Picos, o que 

pode ser explicado pela identidade religiosa da maioria da população picoense.  

Entre os 5 (cinco) usuários entrevistados havia três homens e em relação ao estado 

civil, apenas 1 (um) usuário é casado ou mantêm união estável. Quanto à renda, a 

amostra pesquisada revela pessoas de baixíssimo poder aquisitivo, sem renda ou 

com renda até um salário mínimo.  

Essa realidade requer da equipe multidisciplinar uma atuação focada nas 

necessidades particulares, de acordo com o caso e a situação, vez que inclui 

vulnerabilidade social, a começar pelos aspectos financeiros, agravados 

sensivelmente pelo estado clínico e as demandas de cuidados na família.  

Os usuários pesquisados iniciaram os transtornos há mais de dez anos e já 

passaram por outras internações. Eles procuraram a instituição em período de crise 

e permaneceram em tratamento com ajuda de familiares e sob indicação médica, 

frequentando a instituição todos os dias, de segunda a sexta-feira. 

Os entrevistados consideram que as atividades do HD ajudam no processo de 

reabilitação, conforme pode ser constatado nas falas: 

 

Ajuda, eles faz as atividade com nós. (PTM 1); Ajuda, melhor que ficar 
sozinha em casa, minhas filhas trabalham e não olham para mim não. (PTM 
3); ajuda, porque todo mundo trabalha e não tem quem fica com eu. (PTM 
4) 

 

O cerne das respostas fornecidas pelos usuários credencia à instituição certo 

nível de confiança e otimismo da parte das PTM, notadamente quanto à imagem 
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construída pelas mesmas. Essa constatação referencia que a relação 

profissional/paciente vem aos poucos sendo construída nos aspectos humanitários 

requeridos para a reabilitação, as falas referenciam uma prática hospitalar 

reformada, voltada para suprir a falta de cuidadores, já que os familiares  trabalham 

fora e não dispõem de tempo suficiente voltado ao seu familiar PTM, entretanto essa 

não é exatamente a proposta do Hospital-Dia, concernente aos pressupostos da 

reforma psiquiátrica 

Perguntou-se aos usuários se as famílias comparecem às atividades 

promovidas pelo HD e obteve-se: 

 

Ela é chamada para as reuniões, mas ela não vem mais, não sabe de nada, 
ela quebrou o pé. (PTM 1); São, eles chama meu filho e pede pra ele não 
me bater, porque aqui e acolá, ele quer bater em mim, ele usa droga. (PTM 
3);  Só para assistir as missa e também pras reunião. (PTM 5) 

 

Conforme as respostas acima, a instituição convoca as famílias para as missas 

mensais o que não garante a construção e manutenção de vínculos orgânicos com a 

maioria das famílias. Assim, a qualidade dessa relação não garante a participação 

da família na ressocialização da PTM, vez que se trata de participação esporádica 

na missa e em algumas reuniões. 

Quanto ao comparecimento dos familiares ao Hospital-Dia, responderam: 

Minha mãe (PTM 1); Quem mais comparece é  meu  esposo. (PTM 3); É a 
irmã, num tenho mais pai nem mãe, só minha irmã. (PTM 4); É  meu írmão. 
(PTM 5) 

 

Registrou-se, de acordo com as declarações do usuário, que o principal 

cuidador está entre a família nuclear. É uma questão de quem se torna referência na 

confiança da pessoa com transtorno mental e também da necessidade em face da 

conjuntura familiar.  

Todos os entrevistados responderam afirmativamente serem ouvidos em suas 

queixas, como mostram as falas. 
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Diz pra eu ficar quieta, não sei o que eu tenho;. (PTM 1); é a assistente 
social e a enfermeira, os outros pergunta como eu tou, dizem pra eu ficar 
quieta, não fazer agressividade. (PTM 3);a enfermeira,.a terapeuta 
ocupacional, a recepcionista e a auxiliar de enfermagem. (PTM 4);  

 

Fica evidenciado que os usuários são ouvidos e dentro da instituição 

referenciam profissionais específicos. Ressalte-se que há no conteúdo das 

declarações dos sujeitos 1 e 3  sinais de que os usuários são repreendidos. 

Questiona-se, como cumprir uma proposta de torná-los sujeitos de um processo de 

ressocialização, quando lhes é solicitado que fiquem quietos. 

Apresentaram sugestões sobre as demandas e como poderiam ser melhor 

atendidas, as principais sugestões foram: 

Melhorar a limpeza do hospital e minha. (PTM 1); queria trabalhar, queria 
limpar minha casa, ir para a roça, meu pai morreu e aí venderam as coisa lá 
e eu nem sabia e agora querem vender a casa que eu moro, que é do meu 
pai. (PTM 3); eu só queria trabalhar, limpar a casa... (PTM 2); fico sem 
dormir, tenho medo, escuto voz me chamando: fulano vem cá, não conheço 
a pessoa que me chama, preciso de solução. (PTM 4); Aqui tudo é bom. 
(PTM 5) 

 

De acordo com as respostas acima, o usuário 1 sugere melhorias nos aspectos 

higiênicos, os 2 e 3 são precisos ao enfocarem que desejam a plenitude de sua vida, 

apontando trabalho e renda como pré-requisitos primários à inserção social, o 

usuário 4 demonstra inquietude com o quadro clinico, ao passo que o usuário 5 não 

tem sugestões sobre a melhoria do atendimento pois está satisfeito. Indicar renda e 

trabalho como o que é necessário para sua vida mostra que querem retomar suas 

vidas, no que há uma congruência com os ideais da Reforma Psiquiátrica. 

Sobre o relacionamento familiar, os usuários se reportaram nos seguintes 

termos:  

Fico revoltada, doida, peço a mãe pra me soltar. (PTM 1); É bom. (PTM 2); 
Eu me sinto infeliz, só, minhas filhas não podem ir na minha casa. (PTM 3); 
Não sou feliz... (PTM 4); Eu me sinto bem. (PTM 5) 

 

Constatou-se que há usuários que apresentaram queixas em relação ao 

convívio familiar, referem infelicidade quanto ao tratamento na família. Ainda se 

observa uma situação em que a família prende seu membro com transtorno mental, 



78 

 

o que não é próprio do tratamento adequado, mas era comum antes da Reforma 

Psiquiátrica. 

 Os usuários entrevistados responderam não desenvolver atividade de rotina 

em casa, não participam das tarefas diárias.  

 

Eu compro pão, assisto televisão e fico deitado. (PTM 1); Fico só rezando o 
terço da misericórdia. (PTM 2); rezo. (PTM 3); como e durmo. (PTM 4); 
ajudo não, só lavo meu quarto quando eu quero. Meu quarto ta só o oco, 
quebrado e antigo. (PTM 5) 

 

Percebe-se que não há participação da pessoa com transtorno mental nas 

atividades domésticas, alguns referiram sentir fraqueza e justificaram a ‗‘falta de 

coragem‘‘ pelo uso da medicação, outros que não recebem estímulos em casa para 

a realização de alguma tarefa. 

Em relação ao convívio da pessoa com transtorno mental com a vizinhança, 

apenas uma dessas entrevistas referiu que convive bem com os vizinhos: 

convivo bem, gosto deles e eles me respeita, converso sobre a escola e na 
escola os professor me trata bem.(PTM 4) 

As demais referiram um certo desânimo frente ao preconceito           

a vizinhança tem medo de mim. Antes, eu conversava com o povo, mas 
agora eles tem medo de mim, aí eu me incomodo, só converso com uma 
colega mesmo quando vai lá em casa. (PTM 3); converso não, o povo tem 
medo e eu me zango logo... (PTM 4);  

As pessoas com transtornos mentais atendidas na instituição gostam de estar 

no Hospital-Dia, mas o convívio familiar e social como um todo é um desafio 

iminente posto à reabilitação em face da dificuldade da família lidar com essa 

situação.  

Constatou-se que existem avanços, mas a consolidação que culmine com a 

ressocialização do beneficiário caminha a passos lentos. A pessoa com transtorno 

mental se sente isolada pela família, não tem facilidade de convivência com a 

vizinhança. Uma alteração nesse relacionamento exigiria mudanças culturais nas 

famílias, nas comunidades. Essa mesma relação como processo construtivo, entre o 
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tripé (usuário, família e profissionais) será enfocada a seguir sob o olhar dos 

familiares. 

 

4.4 Caracterização da relação paciente, família e equipe profissional sob o foco 
dos cuidadores 

 

Observa-se, de acordo com o perfil do cuidador apresentado no gráfico 2, que 

o parentesco é um dos fatores que preponderam para esta relação. Essa é uma 

tarefa que, com amparo em Lucia Rosa (2003), ainda recai significativamente sobre 

as mulheres, notadamente a irmã, a mãe, fator este sensivelmente agravado pela 

idade, pois dos cinco cuidadores-familiares entrevistados, três (03) estão na faixa de 

mais de 50 anos.    

Gráfico 2 - Perfil dos cuidadores por grau de parentesco, idade, escolaridade e 
sexo 

No intuito de avaliar a auto-imagem do cuidador, perguntou-se por que foram 

escolhidos como cuidadores. As respostas foram: 

Eu tenho outra filha, mas tem sua casa, marido, filho, trabalha. Ela sempre 
vem aqui, mas não pode ficar muito tempo. Sou só, mais ela‖. (CUIDADOR 
1) 

 

Neste caso, constata-se que não é opção, é necessidade, falta de pessoas da 

família para dividir a tarefa. Essa realidade também fica evidenciada nas demais 

falas: 

A cuidadora 2 referencia que se tornou responsável pelos cuidados com o 

irmão a pedido dos pais. No final da fala a mesma expressa a insatisfação com a 

tradição do cuidado que recai sobre a mulher, quando justifica que o outro irmão não 

cuida porque é homem. Observe-se: 

Meu pai antes de morrer pediu pra eu cuidar dele. Ele achava que eu era a 
única que podia cuidar dele. Eu tenho uma irmã, mas ela mora no Pará e 
outro irmão que mora aqui em Picos. É homem e não tem condição de 
cuidar dele. Ele precisa trabalhar fora e eu só trabalho em casa 
(CUIDADOR 2) 

O cuidador 3, a seguir, denota em sua fala um respeito especial pela PTM, 

enfocando seus deveres de cônjuge, o que, embora sendo o normal, nem sempre 
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acontece, pois geralmente uma das primeiras consequências do transtorno mental é 

o estremecimento ou separação das relações conjugais:  

Desde que eu casei com ela tenho responsabilidade por ela. Só moro eu e 
ela aqui, meus filhos tão tudo casado, tem suas casas, só tem eu para 
cuidar dela. (CUIDADOR 3) 

 

Neste caso, mais uma vez, constata-se que não é opção, é necessidade, falta 

de pessoas da família para dividir a tarefa. Essa realidade também fica evidenciada 

nas demais falas: 

Mãe é doente, não tem condição de cuidar dele. Tem problema de pressão 
e de coração, é muito estressada, ela não entende ele e ele não entende 
mãe. Há muito tempo que eu cuido dele. Eu tenho Pai, Mãe, dois irmãos, 
um mora em São Paulo e uma irmã. Eles conversam com ele, mas não se 
entendem. Só quem leva ele para o médico sou eu, eles dizem que só eu 
entendo ele, converso com ele e tudo é comigo mesmo. (CUIDADOR 4) 

 

As declarações do cuidador 5 apresentam afinidade com o depoimento do 

cuidador 1, ou sejam, ambos alegaram falta de outros membros da família com 

quem possam dividir as tarefas:  

Quando minha mãe faleceu, ele passou para minha intervenção. Sou tutor 
responsável. Os outros irmãos não querem cuidar e nem meu Pai. A única 
que recebe ele é uma de minhas tias. (CUIDADOR 5) 

 

Constatou-se que cuidar não é uma opção e sim uma imposição, definida 

primordialmente pela estrutura familiar. A crise de que fala Lúcia Rosa(2003), acerca 

da desarrumação da estrutura familiar pela imposição das adaptações que precisam 

ser feitas, fica assim caracterizada no depoimento do cuidador. No caso, a fala 

referencia também a dispersão da família. 

Perguntou-se o que os cuidadores sabiam sobre o transtorno mental em 

questão, no intuito de obter do mesmo a caracterização do apoio da equipe de 

saúde em relação aos esclarecimentos básicos para melhor cumprir o seu papel 

junto à PTM, responderam: 

 

O problema dela começou de 11 pra 12 anos, de menina pra moça. Ela 
estudava, fazia o 3º ano primário e teve a primeira crise no colégio, dando 
trabalho aos professores, ela aquela coisa, querendo bater nos alunos e foi 
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indo o professor um dia mandou me chamar e disse que ela não tinha mais 
condição de estudar. Ela tinha que sair, ficava só chorando, não queria 
fazer o dever, não queria nada. (CUIDADOR 1) 

 

A fala do cuidador 1 referencia a rejeição, ou no mínimo o despreparo do 

sistema de ensino para lidar com a pessoa com transtorno mental, que se afastou da 

escola por conta disso, perdendo o vínculo com a educação formal, principal 

referência para um adolescente depois da família. Não demonstra conhecer o 

problema que acomete sua familiar.   

O familiar 2 limita-se a reconhecer que a pessoa tem um transtorno mental, 

mas não especifica detalhes. Sua fala toma o caminho de um desabafo acerca da 

irredutibilidade da conduta dos familiares no tocante à repartição das tarefas, 

independente do esclarecimento solicitado. 

 

Só essa parte da mentalidade mesmo, de nervo que é desde os 17,18 anos 
que ele ficou assim, tem esse problema, se houve alguma coisa ninguém 
sabe. Melhor quando mãe era viva na época, ela levou ele para o doutor, 
ele disse que ia tratar ele. Já passou tempo e ele ainda não ficou bom. Já 
teve tempo que tinha crise passageira, demorava uns 15 dias, mas ele 
trabalhava, estudava e ajudava mãe na lanchonete. Afetou mais depois que 
mãe morreu, ele se impressionou e foi ficando mais agravado, daí para cá é 
uma crise atrás da outra. (CUIDADOR 2) 

 

Na fala acima, o familiar referencia o histórico do paciente de modo mais 

detalhado, mas não menciona a orientação profissional à família, nem especifica o 

problema mental vivenciado por seu familiar. 

O familiar 3 narra as informações elementares sobre o quadro clínico do 

paciente, enfocando o tipo de doença. Em seguida, percebe-se uma 

supervalorização dos procedimentos farmacológicos, como principal alternativa ao 

controle. 

 

O problema que ela tem e que já me orientaram é que ela é doente mental. 
Sei nem explicar direito, porque desde 87, nós morava em Teresina e tanto 
os médicos de lá como os de cá disseram que é problema nervoso, 
depressão e que tem que ficar tomando remédio a vida toda. (CUIDADOR 
3) 
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Com amparo em Amarante (2007), constatou-se que apesar dos esforços para 

desconstruir a cultura de uma psi baseada na clínica, ela ainda persiste e nesse 

momento evolutivo da Reforma Psiquiátrica é preciso que cada sujeito social que 

nela acredite esteja mais que nunca, vigilante sobre si para ao invés de ressignificar 

a relação, os sujeitos, incluindo a si mesmo, não ressignificar a clínica renovando 

velhos princípios com novas roupagens.  

 

Todos eles sabem que ele tem um problema mental, mas não querem 
aceitar, é como se fosse uma doença contagiosa. Existe briga lá em casa 
pela falta de compreensão. Nós somos oito irmãos, mas aqui só mora dois e 
meu pai, que também não liga para ele. (CUIDADOR 5) 

 

Observou-se que há no conteúdo das declarações a percepção de que o 

quadro clínico do paciente torna-se com o passar do tempo mais grave, bem como, 

não se caracterizou nos enunciados apoio profissional que viesse ajudar a família a 

superar as dificuldades encontradas com o paciente e com a adaptação, de modo 

geral, todas as referências de ajuda profissional nesse bloco de respostas 

referenciam a figura do médico. 

A orientação que passaram é que é uma depressão e que não tem 
cura é para o resto da vida. Só que eu levei ele numa clínica e a 
médica disse que é baixa auto-estima e que ele não pode trabalhar, 
se não pode se preocupar e adoecer, mas também não pode ficar 
parado muito tempo porque adoece. Nunca souberam explicar pra 
mim outra coisa, há mais de quatro anos que ele toma a medicação, 
acho que o inicio foi em São Paulo, ele morava com meu irmão, 
trabalhava muito queria comprar uma moto até que eu disse a mãe 
que se eu soubesse que ele melhorava nós ia fazer um jeito de 
comprar essa moto, mas também nós tem medo, ele toma remédio. 
(CUIDADOR 4) 

 

Os familiares reconhecem que as pessoas com transtorno mental foram 

internadas em hospital psiquiátrico diversas vezes, confirmando a permanência da 

cultura hospitalocêntrica na realidade local: 

 

Duas vezes em Teresina, lá eu acho que eles quiseram me enganar, 
disseram que ela podia melhorar ou piorar, mas eu não vejo nada de 
melhora, nem medicamento deram a ela, só mesmo dois comprimidos e ela 
fez foi piorar. Eu acho que eles não quiseram foi me desenganar, porque a 
condição dela foi piorar. Já caindo pra idade, ela só tem 25 anos e só tem 
piorado. Aqui não conto as vezes que ela foi internada.  (CUIDADOR 1) 
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A fala acima denuncia a falta de referência profissional e um vínculo de 

confiança e cooperação evidentemente estremecido. O enunciado pelo cuidador 4 

também ratifica essa posição. Inclusive mostra uma compreensão do HD como um 

hospital psiquiátrico tradicional. 

 

Já fui duas vez com ele em Teresina num psiquiatra, mas é a mesma 
medicação. Lá não foi internado, mas aqui no Hospital – Dia é mais ou 
menos duas vez por ano ele vai internado. (CUIDADOR 4). 

 

Há uma progressão da doença, conforme especificado nas falas:  

Já perdi as conta do tanto que foi internada. (CUIDADOR 3); No Meduna, 
Areolino de Abreu, primeira internação 30 dias, segunda intervenção 3 
meses em Teresina. Quando voltou do Areolino, ninguém dizia que ele tinha 
nada. (CUIDADOR 5). 

 

Nesse Bloco de falas constata-se certa resignação do cuidador com a evolução 

da doença, à exceção do familiar 1 que se queixa de deslealdade do médico em 

relação às perspectivas de melhora em expectativa. 

A visão do cuidador sobre o tratamento no Hospital- Dia de Picos é marcada 

em parte pela insatisfação com os métodos usados, assim como com os resultados 

terapêuticos e socais, conforme pode ser observado na fala a seguir. 

 

Quando ela está lá, fica um pouco melhor. Na hora, lá eles acha que ela tá 
bem. Elas acha que ela não dá trabalho, mas só eu é que convivo com ela é 
que sei. Quando ela tá agressiva preciso de dois três homens pra segurar a 
força. Essa semana mesmo ela pegou três copos de vidro, escondeu nos 
panos de cama pra jogar em mim e dizia eu vou jogar em tu, veia, eu vou te 
matar, tu é uma doida. (CUIDADOR 1) 

 

Pelo conteúdo da fala acima percebe-se que existe tanto resistência da parte 

do cuidador, quanto desassistência do núcleo familiar pela equipe de profissionais. 

O indício de crise no núcleo familiar fica bastante caracterizado em face das 

dificuldades apresentadas na fala.1 

Já o familiar 2 elogia o trabalho multidisciplinar do Hospital-Dia:  
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O atendimento lá é bem evoluído, tem a alimentação, tem a medicação, não 
tenho que reclamar não. (CUIDADOR 2) 

 

O familiar 3 ratifica essa linha de raciocínio, focando os resultados.  

Eu não acompanho lá dentro, só participo da reunião, mas eu digo que é 
especial, porque quando ela vai pra lá volta bem, eu digo que tratam bem. 
(CUIDADOR 3) 

 

Os cuidadores 4  e 5 também se mantêm com referências semelhantes: 

Acho bom porque eles cuidam direitinho, tratam direito, ele não é um 
paciente agressivo, ele tem esse problema mental, mas nunca fez nenhuma 
agressividade... É impressionante. (CUIDADOR 4); Ele aparenta ficar 
satisfeito no Hospital Dia, se alimenta, chega de lá limpo, barbeado‖. 
(CUIDADOR 5) 

 

Constatou-se em conformidade com esse bloco de falas que os cuidadores 

aprovam o tratamento recebido pelos usuários no Hospital-Dia, à exceção do 

primeiro sujeito de pesquisa que demonstrou insatisfação com o quadro clínico do 

paciente. Segundo esse grupo de entrevistados, as atividades para quais as famílias 

são chamadas são: reuniões às sextas-feiras e missa no final do mês. 

 

Chama a gente lá pra dizer como é que dá a medicação, como tratar ele. É 
difícil conviver com uma pessoa assim, eu só peço a Deus que me ajude. 
(CUIDADOR 4); Só pede pra pegar o remédio, pra missa e pra reunião pra 
mim tem muita estagiária, deveriam visitar as famílias. (CUIDADOR 5) 

 

Percebe-se que a assistência às famílias tem campo para ser melhorada, a 

partir das próprias sugestões do cuidador. Não há uma sistemática de visita 

domiciliar como afirmam os entrevistados: 

Se vieram uma vez foi muito e faz tempo. Nunca mais. (CUIDADOR 1); Não 
sobre a parte de minha casa, nunca vieram(CUIDADOR 2); Não, veio um 
pessoal, tava estagiando, mas o pessoal do Hospital, não. (CUIDADOR 4); 
Não nunca vieram, nem visita de agente de saúde. (CUIDADOR 5) 

 

O apoio às famílias por parte dos serviços integrados do Hospital-Dia 

demonstra nesse sentido extrema fragilidade, vez que não existe visita domiciliar e o 
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próprio agente de saúde, que deveria se constituir em elo entre o sistema e a 

comunidade, também é ausente. 

Sobre as principais dificuldades para as quais demandam ajuda profissional, as 

famílias responderam: 

É difícil, se eu for relatar isso eu vou longe, porque só sabe eu e Deus o que 
eu venho passando, porque não é fácil lutar 24 horas com uma pessoa com 
um problema desse. Imagine tem noite que ela não quer nem tomar o 
remédio. É preciso chamar umas pessoas que ela gosta, pra poder tomar o 
remédio. Eu não posso sair, eu não vou sair e deixar ela acabando a casa e 
morrendo de chorar. As crises dela agora é quase seguida uma da outra. 
(CUIDADOR 1) 

 

O familiar 2 também relata dificuldades com a medicação e com o humor da 

PTM:  

Não sei nem explicar não. A medicação, o paciente não pode tomar só. Tem 
que tá todos os dias conversando com ele, explicando porque ele fica triste, 
dizer que ele tem que se conformar. (CUIDADOR 4) 

 

Os cuidados diários são também difíceis para o familiar 3, que aponta na 

ocasião, aspectos de ordem financeira que além do quadro clínico do paciente, traz 

problemas de difícil solução para ele na condição de cuidador: 

 

A dificuldade maior que eu tenho com ela é na hora de dá banho, pra cuidar 
e a situação financeira, como agora mesmo, ela vê meu sofrimento e minha 
dificuldade, os filhos são pobre também. Essa casa é de herança do pai 
dela e agora os outros irmãos que também têm problema querem tomar a 
casa e resolver do jeito deles e aí descontrola tudo. Nós não temos 
condição nem de pagar, nem de comprar. Se vender a casa nós vamos 
fazer o que? A preocupação dela é essa e minha também. (CUIDADOR 3) 

 

A incompatibilidade de cuidado da PTM e as demais atividades da vida diária 

foi apontada pelos familiar  4 e 5:  

A dificuldade é que eu tenho que dá assistência, às vezes tenho minhas 
coisas pra resolver e não posso... tenho que ficar com ele. Às vezes ele faz 
as necessidades na roupa e eu tenho que lavar é muito trabalhoso.‖ 
(CUIDADOR 2); Ele não faz nada, não tem atividade nenhuma, mas tem 
que ter aquele cuidado. Eu não tenho lazer, não posso sair, visitar um 
amigo, isso acarreta um grau psicológico na gente que é muito grande. 
(CUIDADOR 5) 
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Nessas declarações, os familiares colocam o tempo de cuidar, a 

compatibilização da missão de cuidador com as demais atividades da vida diária 

como o foco principal de suas demandas. Lúcia Rosa (2003) enfatiza essa 

sobrecarga do cuidador dentro da política doméstica como um dos fatores cruciais 

postos à família e à intervenção da equipe de saúde mental. 

Denota esse raciocínio também o fato de os familiares confirmarem que a 

rotina mudou depois do adoecimento mental de um membro da família; que houve, e 

há, jogo de culpa entre os membros, atritos por causa de tarefas ligadas ao cuidado 

com a casa e com a PTM, dificuldades financeiras, desemprego, estresse, 

problemas com vizinhos, foram os principais relatos. 

Perguntou-se então se existe intervenção do sistema de saúde mental voltada 

para as políticas de educação, assistência social entre outras em caráter 

multidisciplinar com o objetivo de apoiar famílias que tenham membros que sejam 

PTM e as respostas informam que não existem serviços efetivos nessas áreas, 

apenas referências de direito que não acontecem de fato. Eles contam apenas com 

orientações básicas e aconselhamento durante as reuniões semanais dentro do 

Hospital-Dia. 

Perguntou-se então se o relacionamento entre a PTM e o cuidador contribui 

para a ressocialização, disseram que há esforço de ambas as partes nesse sentido, 

mas os desafios são muitos para isso, o primeiro é a superação do preconceito. 

Tendo como elemento de análise as declarações da família, a contribuição 

desse grupo de entrevistados para com a ressocialização da pessoa com transtorno 

mental é restrita, uma vez que o apoio da política de saúde mental no município de 

Picos é limitado. Faltam informações mais detalhadas do problema de saúde 

vivenciado pelo PTM, falta orientação sobre a forma de agir com o familiar adoecido, 

falta apoio do Estado à família, que fica sobrecarregada com o cuidado à pessoa 

com transtorno, com o acréscimo de gastos, com a dificuldade de realizar as tarefas 

diárias sem ajuda para cuidar de seu familiar com problema de saúde.  

Particularmente em relação ao Hospital-Dia, verificou-se que o vinculo com a 

família do usuário se restringe a um calendário de reuniões e esporadicamente 

missas e comemorações em datas específicas. 
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As visitas domiciliares poderiam contribuir para que a equipe profissional 

conhecesse mais as condições de vida dos usuários e pudesse contribuir mais com 

a família no cuidado diário. Projetos de qualificação de mão de obra e inserção no 

mercado de trabalho para as pessoas com transtorno mental são uma necessidade 

e precisam ser definidos com maior objetividade, no sentido de colaborar com a 

ressocialização da PTM. Veja-se a seguir a caracterização dessas relações sob o 

olhar da equipe de saúde. 

 

4.5 Necessidades, demandas das Pessoas com Transtorno Mental e as 
respostas dos serviços  

 

Foram entrevistados os nove profissionais que compõem a equipe 

multidisciplinar do Hospital-Dia. A diretora presta serviço àquela comunidade há sete 

anos. Sobre  a proposta da instituição, disse: 

Inserir o paciente, uma vez que ele está acometido desses transtornos por 
uma determinada causa, uma vez que os estigmas que a gente vive, uma 
vez doente mental, doente mental para sempre, mas para mim, isso é mais 
pro - forma, pelo menos era pra ser, porque o paciente como ser humano é 
igual a nós na sua totalidade, uma pessoa com dois braços, duas pernas, 
uma vida. Para ser reinserido é preciso que a família entenda isso, ele não 
precisa ficar trancado, a gente busca essa reinserção o tempo todo, na 
família, aqui e na sociedade. 

 

A responsabilidade pela reinserção social da PTM parece recair na família, 

como se só a ela coubesse fazer isso. Não se considera que as famílias atendidas 

no HD desconhecem características básicas das doenças que precisam enfrentar, 

nem que não participaram do movimento de Reforma psiquiátrica, nem que o 

transtorno mental é mais um problema na vida de pessoas com baixos rendimentos, 

baixa escolaridade.  

Sobre a estrutura do Hospital-Dia, apesar de ser considerada adequada, 

apresenta restrições: 

Poderia ser melhor, nós já fizemos a proposta e encaminhamos à secretaria 
municipal de saúde solicitando espaço, mas de inicio já temos algo e 
acrescido de uma equipe multidisciplinar já conhecida por todos. Aqui é uma 
casa que o usuário se sente livre e a tratam como se fosse a casa deles. 
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Sobre a caracterização da clientela atendida pela instituição, um profissional se 

reportou nos seguintes termos, enfocando a intensidade da demanda:  

Aqui nosso público maior é da microrregião, eu não sei de onde vem tanto 
estigma, mas a verdade é que se freqüentar a instituição é doido, não 
querem andar de Kombi, é preciso a gente fazer visita quando faltam, nosso 
público maior são os depressivos e os TAB (transtorno afetivo bipolar), TOC 
(transtorno obsessivo compulsivo) tem bastante agora, esquizofrenia ano 
passado teve bastante.(PROFISSIONAL 1) 

 

Chama a atenção na fala anterior, particularmente o problema do transporte, 

quando o profissional relata as dificuldades nos termos: ―não querem andar de 

Kombi‖. Esclarece-se que o veículo é timbrado com letreiro grande e vermelho, 

sendo que essa situação é constrangedora para os usuários. Em face do que, 

constata-se que dos mesmos ―é solicitado‖ que se adequem à política do hospital e 

não ao contrário, uma vez que a instituição é que deveria ceder nesse caso, 

retirando a logomarca da porta do veículo. Por sua vez, fica também caracterizado 

que a cultura manicomial permanece não apenas no modo de pensar da sociedade, 

ainda persiste nas instituições de saúde mental em pleno curso histórico da reforma 

psiquiátrica. 

Sobre as atividades realizadas com os familiares, um profissional afirmou que o 

Hospital-Dia é sempre aberto para as famílias participarem de consulta psiquiátrica 

com os usuários, reunião semanal e missa mensal, disse que a equipe está sempre 

à disposição da família, ―manda cartinha, avalia e busca‖, quando necessário. Toda 

a equipe ouve as queixas e dá o encaminhamento necessário a cada caso. 

Perguntou-se sobre a cooperação intersetorial entre a política de saúde mental 

e as demais políticas sociais, o profissional respondeu nos seguintes termos: 

Ninguém está 100%, mas vejo que existem ainda muitas falhas nisso, 
inclusive nós temos a pedagoga, que é importantíssimo, mas muitos não 
querem participar, porque não sabem ler. (PROFISSIONAL 1) 

 

Além de não ter respondido com precisão à pergunta, questiona-se, nesse 

caso se não seria essa também uma das funções da pedagoga, ou seja, alfabetizar, 

através de um método adequado ao perfil das pessoas atendidas na instituição, 
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através das oficinas de alfabetização8.  Detecta-se portanto, a necessidade de um 

trabalho interdisciplinar que leve os usuários a acreditarem no seu potencial de 

aprendizagem e, a partir daí, implementar projetos voltados para a escolarização, 

mediante alfabetização na própria instituição, bem como, visando à inserção e ao 

acompanhamento desses alunos no sistema regular de ensino. 

Quanto à participação da família no processo de ressocialização, um 

profissional avalia que a família não adota as orientações que recebe da equipe e os 

encaminhamentos multidisciplinares falham, até o momento não surtiram o efeito 

esperado em termos de ressocialização:  

 

De 100, acredito que apenas 10% seguem as orientações que recebem. A 
maioria volta é para dentro de um quarto mesmo. A gente tem encaminhado 
para APAE, NASF, casa da cultura, mas esses espaços ainda não se 
abriram adequadamente para nossa clientela, é uma pena, pois aqui 
recebemos artistas, músicos, pintores, gente com potencial que é preciso 
sensibilizar a família para compreender que potencial eles têm. 
(PROFISSIONAL 1 ) 

 

Se apenas esse ínfimo percentual segue as orientações profissionais, 

questiona-se a confiança estabelecida entre as partes mediante as relações tecidas 

entre as mesmas. É preciso refletir se as orientações da equipe são compreendidas 

pela PTM e pelos familiares, se essas orientações são viáveis para a família. 

Perguntou-se que tipo de apoio as famílias recebem e este profissional 

respondeu que o trabalho de esclarecimento acontece nas reuniões e admitiu que 

―não existe projeto terapêutico construído em parceria com a família. Não trabalha, é 

mais solto mesmo‖. (PROFISSIONAL 1). O fato de não ter projeto terapêutico é 

importante de considerar, pois expressa a não individualização do tratamento, 

exigência da nova orientação vinculada à reforma Psiquiátrica.   

                                                           
8 Contribui para que os usuários que não tiveram acesso ou que não puderam permanecer na escola passam 

exercitar a escrita e a leitura como um recurso importante na (re) construção da cidadania (BRASIL, Ministério da 
Saúde, 2004). 
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Sobre o sistema aberto, tendo como foco a ressocialização com a participação 

da família, considerou-se que os grandes desafios são a falta de incentivo dos 

governantes e o estigma da sociedade às categorias socialmente vulneráveis. 

 

É muito importante, sou totalmente a favor das pessoas se sentirem gente 
(...) mas a saúde mental está engatinhando nisso e isso é um absurdo. 
(PROFISSIONAL 1) 

 

Apesar da mudança do foco manicomial, a figura do médico psiquiatra ainda é 

referencial nos trabalhos da instituição. Entrevistou-se um profissional que trabalha 

na instituição desde 1997. De início, ele ressalta a importância da presença da 

família, entretanto, percebe-se nas colocações uma responsabilização do núcleo 

familiar em relação aos cuidados com a PTM. A família, como vimos nos 

depoimentos dos entrevistados, sente-se só para cuidar de seu membro adoecido, e 

o apoio que recebe do estado e dos profissionais de saúde tem grandes limites. 

 

A família precisa sentir que o paciente é dela, não é do estado, nem do 
município, nem do médico. (PROFISSIONAL 2) 

 

O profissional ressalta que uma estrutura física adequada do HD é importante 

para realizar um bom trabalho de apoio. Nesse sentido, disse que o prédio foi 

reformado a partir de suas próprias sugestões para atender a pacientes de Picos e 

região, com transtornos mentais diversos, seja na fase aguda ou não. 

Sobre as atividades desenvolvidas, o entrevistado afirmou que o cerne do 

tratamento se constitui em terapia ocupacional, dado que é a rotina de casa que 

estressa os PTM. As reuniões com as famílias também são de suma importância, no 

sentido de prestar os esclarecimentos necessários para que possam melhor cumprir 

a missão de cuidadores.  

O profissional admitiu que a instituição precisa estender seu trabalho para além 

dos próprios muros, uma vez que as tentativas de parcerias com núcleos de outras 

políticas públicas que poderiam melhorar a qualidade de vida do usuário do Hospital-

Dia são ainda reduzidas. 
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Disse que a família precisa participar mais, pois sua presença é fundamental 

para o funcionamento da instituição, e que o Serviço Social é a principal referência 

no trabalho familiar. 

Perguntado sobre a sua participação na construção do projeto terapêutico9 com 

a família, justificou: 

Sou sozinho, não tenho tempo para isso, trabalho no CAPS-ad, no 
consultório e no Hospital Regional Justino luz, alem do Hospital-Dia. Para 
você ter uma idéia, em 33 anos de psiquiatria no estado, nunca tirei férias. 
Ano passado apresentei um problema cardíaco e me afastei seis meses de 
licença do estado e os pacientes ficaram jogados porque o hospital não quis 
pegar outro profissional. (PROFISSIONAL 2) 

 

Com isso, deixa clara a inexistência de projeto terapêutico. Sua referência à 

importância da família para recuperação da PTM não vem acompanhada de um 

trabalho consistente com as famílias. Assim, torna-se mais difícil desenvolver uma 

ação voltada à ressocialização. 

O entrevistado avalia o sistema aberto como ―excelente‖, ressaltando a 

participação da família, bem como porque os Hospitais-Dia funcionam bem. Mas 

ressalva: ―agora, os CAPS são uma negação‖. Ele justifica que o problema dos 

CAPS é a falta de afinidade dos profissionais com o trabalho de saúde mental. 

Politicamente, os CAPS estão sendo dirigidos por ginecologistas, ortopedistas, 

menos por pessoas que compõem a equipe de saúde mental, acusa o entrevistado, 

citando que Picos não é uma particularidade, diante do fracasso dessas instituições, 

registrado em outras cidades do estado, como Oeiras, Paulistana e Simplício 

Mendes. 

Na fala desse profissional ficou caracterizada a reação aos CAPS, como 

principal referência do sistema aberto. Ressalte-se que não é por acaso que alguns 

profissionais falam como um lamento, sensações tensas e polares frente às 

dificuldades vivenciadas por alguns CAPSs  para gerenciar os fluxos das demandas 

com a rede - por conta de variados problemas. Entretanto, há os que acreditam que 

                                                           
9
  É o conjunto de propostas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado 

da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. (BRASIL 
2004) 
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o CAPS pode ser um lugar de construção da promoção de qualidade de vida 

possível para os sujeitos portadores de transtornos mentais. 

O CAPS surgiu para viabilizar uma rede substitutiva do hospital psiquiátrico no 

país. Ao prestar assistência clínica diária, promove a inserção social, dá suporte à 

atenção mental na rede básica evitando internações, além de funcionarem como 

articuladores da rede municipal e da política de saúde mental em um determinado 

território, cabendo-lhes acolhimento e atenção aos indivíduos com transtornos 

mentais graves e persistentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Assim, concordamos 

com a idéia de que os CAPS bem administrados são instituições que têm registrado 

sucesso em sua trajetória de ressocialização dos usuários. O profissional 

entrevistado, ao afirmar que os CAPS não cumprem seu papel, está questionando 

também a própria Reforma Psiquiátrica que tem nos espaços não manicomiais, sua 

estrutura por excelência. 

O profissional afirmou que o maior desafio do Hospital-Dia é o fortalecimento 

do elo entre a instituição, o usuário e a família, conforme já anteriormente 

confirmado.  

Eu procuro repassar, mas não chego a todos, acho que a equipe é pequena 
para tão grande missão, outra falha é na política de medicamento, o 
paciente só tem direito quando está internado se não compra entra em 
crise. (PROFISSIONAL 2) 

 

Verifica-se portanto, uma quebra no uso contínuo de substâncias que não 

podem ser interrompidas. Esta afirmação contrapõe-se à Portaria 1077/99-MS em 

suas diretrizes, prioridades e responsabilidades da assistência farmacêutica para 

gestores do SUS. Sendo destinado para o estado do Piauí R$ (372.582,84) de 

repasse federal e (93.145,78) de contrapartida estadual. Nas sugestões 

apresentadas por ele está a de que é preciso treinar e estabelecer esse elo desde o 

agente comunitário de saúde aos pressupostos políticos estabelecidos em nível 

ministerial.  

Sobre a proposta do Hospital-Dia no que tange ao serviço de psicologia, ouviu-

se mais um colaborador com a pesquisa, ressaltando que é tratar a crise no 
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momento e também dar condições emocionais para que o paciente saia bem, para 

que ele tenha condições de um convívio social e familiar.  Mas enfatiza que: 

Muitas vezes isso não é possível pelo tempo que a gente disponibiliza para 
eles. Porque nós temos os atendimentos individuais e em grupo. Então eu 
participo do atendimento individual com o paciente e do grupo, das reuniões 
com os familiares. Precisa também de um atendimento ambulatorial. Ainda 
precisa ter muita coisa, a questão do local de trabalho falta salas. Já teve 
mais adequado sabe? A minha sala é a mesma sala da assistente social. 
poderia ter uma praça porque até já foi solicitada à prefeitura e que essa 
praça fizesse parte do Hospital, para eles fazerem caminhada, conversar... 
para eles terem outro meio de estarem melhor em liberdade. 
(PROFISSIONAL 3) 

 

O entrevistado justifica as reivindicações enfatizando que a clientela é bastante 

necessitada, na maioria, pobres. Perguntada sobre o atendimento aos familiares, 

respondeu:  

Eu acho que os familiares precisam de muito apoio porque eles são muito 
sofridos, né? Seus municípios, na questão de lidar com o sofrimento, são 
despreparados para cuidar, lidar com o sofrimento psíquico, de uma 
população muito fragilizada. (PROFISSIONAL 3) 

 

Segundo o mesmo, os cuidados com os pacientes só têm sentido se 

extensivos aos familiares, diante das necessidades de cuidados no lar, como 

orientar sobre a medicação, observar se estão tomando, não deixar faltar 

medicação, enfim, ter uma percepção mais aguçada, se o comportamento deste 

paciente mudou, observar isso para que possa recorrer ao médico ou à instituição 

desse paciente. É por isso que são importantes os contatos com acompanhantes. 

Ele ressaltou a importância da equipe multidisciplinar no trabalho do Hospital-

Dia e o quanto a assistente social dinamizou as reuniões com a família, mas enfocou 

deficiências no elo com os P.S.F, pela falta de informação e acolhimento à PTM. 

Segundo o entrevistado, a família participa mas poderiam ser melhor 

aproveitadas suas sugestões, embora os resultados parciais do trabalho  de  alguns 

anos revelem que hoje esse paciente é mais bem aceito na comunidade e na família 

que participa desse processo: 
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Tem melhorado, mas ainda tem muito o que caminhar, a teoria realmente é 
muito bonita, mas a prática ainda é bem deficiente. (PROFISSIONAL 3) 

 

Ele enfoca como pontos cruciais a questão da socialização,  

Como ele tá retomando sua vida, onde ele mora, os vizinhos, aqui dentro 
será que nós estamos atingindo nossas metas? Tem muita coisa a ser 
pensada, diante da discriminação, dificuldade financeira, medicamento, 
envolvimento da comunidade. Eu acho que tudo é difícil. (PROFISSIONAL 
3) 

O entrevistado sente a quebra do processo de assistência ao paciente e à 

família a partir do momento em que deixam a instituição, denunciando que falta 

atividade, trabalho: 

 

Eles sonham com um trabalho, com vida própria para que possam ter 
estímulos. Eles sentem essa necessidade de trabalhar, sentir-se útil, abrir 
uma porta, organizar o local para outro sentar. ‗Dr.ª, arruma um emprego 
pra mim‘, eles pedem muito. (PROFISSIONAL 3) 

 

Outro profissional entrevistado confirma a proposta da instituição:  

...é uma visão holística, porque com uma equipe multiprofissional a gente vê 
todo fator, psíquico, físico e social. Então, assim,a gente vê,faz com que 
reinsira ele, vê a questão psicomental, psicológica que também faz parte, os 

conflitos da família, então eu acho uma visão holística. (PROFISSIONAL 4) 

Esse profissional enfoca os desafios postos em face do perfil da clientela:  

Paciente de classe social baixa que não teve oportunidades de estudar, 
geralmente analfabetos, a maioria do interior do município, que não 
conhece realmente o problema, não sabe o que é saúde mental. 
(PROFISSIONAL 4) 

A falta de articulação entre os serviços públicos foi também evidenciada como 

um problema pertinente aos quadros do Hospital-Dia, desde que se tenha como 

meta a ressocialização: 

Quando eu entrei aqui bati na tecla eu queria suporte, que a gente fizesse 
parceria com outros serviços para inserir os pacientes após o tratamento, 
tipo SEBRAE, Casa Brasil, que eu acho importante pós-internação e ainda 
não consegui. Tem uma dificuldade porque não tem quem nos dê suporte. 
Eu quis inserir três pacientes num curso de flores, só que a inscrição tinha 
que sair do meu bolso, então tudo é muito complicado. Aí tudo se resume 
no trabalho feito no Hospital, nos dias em que estão internados em 
tratamento. (PROFISSIONAL 4) 
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O discurso mostra que há preocupação com a inserção social, mas as medidas 

até então adotadas não conseguiram, até o momento, contemplar esse objetivo. A 

participação da família nesse processo é ainda restrita, isso também é reconhecido: 

Quase nada, assim eu não vejo uma participação, eles (os familiares) 
participam aqui do tratamento, pela questão da medicação quando vem na 
sexta-feira. Até também pela questão de falta de conhecimento, não 
conhecem o que é Saúde Mental, nos meus grupos, ontem mesmo eu 
perguntei aos pacientes se eles sabiam o que é seu problema, o que é 
Saúde Mental, a única coisa que eles dizem é que ‗é problema de nervo, o 
nervo caiu‘. Eu falo superficial, já planejei uma cartilha com 
esclarecimentos, mas até isso é complicado é como se eu tivesse entrando 
em outra área, assim, sabe é complicado eu não posso estar mexendo com 
tudo.  Não sabem o que é uma esquizofrenia, não sabem o que é uma 
depressão, o que é um bipolar, um TOC, os sintomas eles não tem 
conhecimento dos próprios sintomas que é o que faz o diagnóstico da 
patologia. (PROFISSIONAL 4) 

 

Falta portanto um projeto terapêutico que inclua em suas metas os 

esclarecimentos a que usuários e familiares têm direito, uma vez que as demandas 

e necessidades de esclarecimento e orientação profissional não são atendidas pelos 

serviços do Hospital-Dia.  

A proposta do Hospital-Dia foi relatada por mais dois profissionais 

entrevistados, enfocando o objetivo final que é devolver o paciente à sociedade. Eles 

evidenciaram a necessidade de uma equipe multidisciplinar, pois o perfil da clientela 

do Hospital-Dia é considerado por estes profissionais ―bem eclética.‖ 

(PROFISSIONAL 5) 

Além das diferenças de renda, escolaridade, cultura, tem a questão própria dos 

diagnósticos, desconhecidos em suas expressões tanto pelo PTM quanto pelos 

familiares:  

O mais comum é o afetivo bipolar na fase maníaca, temos poucos casos de 
esquizofrenia, poucos casos de depressão, poucos casos de outros tipos de 
transtornos. (PROFISSIONAL 6) 

 

Quanto aos trabalhos com as famílias esses entrevistados mostraram 

preocupação nos seguintes termos: 
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Infelizmente a família quando interna o paciente quer deixar na 
responsabilidade da instituição e isso não pode acontecer, já que o 
Hospital-Dia não funciona em horário integral e também esse não é o nosso 
objetivo tirar a pessoa do seu convívio, é tratar a pessoa no seu convívio. 
Ou porque a família está cansada, ou por não acreditar no tratamento ou 
por não acreditar no paciente ou por não querer aquele problema, acaba 
transferindo para a instituição. (PROFISSIONAL 6) 

 

A forma do profissional entender a família expõe uma forma preconceituosa de 

olhar a família, sem considerar a realidade em que vivem as pessoas de baixa 

renda, sem contar com a família extensa, sem contar com emprego bem 

remunerado e recursos financeiros suficientes para garantir boas condições de vida, 

sem condições de poder contar com pessoal qualificado para dar suporte em casa à 

PTM. Esse profissional admitiu que as visitas em domicílio são esporádicas. Quando 

necessário, esse contato se dá mais por convocação que por deslocamento da 

equipe. Assim, a equipe não se aproxima da realidade específica do usuário do 

Hospital-Dia, e critica a família em suas dificuldades de lidar com seu familiar 

adoecido. Destaca-se também que como a medicação não é garantida pelo hospital 

quando o usuário tem alta, a falta de medicação contínua pode gerar recaída do 

quadro de transtorno mental, tornando difícil a vida em casa. 

A minoria das famílias tem uma participação ativa, preocupando-se com a 

educação, o convívio na escola, no mercado de trabalho, para que a PTM volte a ter 

uma vida ativa. A maioria das famílias não consegue, com a ajuda da política de 

saúde mental, devolver o paciente para o meio social. Mas pode-se considerar como 

responsabilidade da família a inserção da pessoa no mercado de trabalho? Nesses 

tempos de desemprego, de crescimento da precarização do trabalho em que não há 

trabalho formal, muitas vezes até para quem tem qualificação profissional, é 

praticamente impossível a inserção no mercado de quem tem limitações como uma 

doença que pode afetar sua capacidade de raciocínio, de relacionamento, a 

presença diária no ambiente de trabalho, entre outros comprometimentos. 

 

A família não tem essa desenvoltura de reinserí-lo no meio social. Porque 
eu acredito que é a pessoa em sí que tem que buscar a forma, ela é o 
agente transformador da sua vida, porém pela questão do diagnóstico a 
pessoa não tem força de buscar, de correr atrás, aí se torna um ciclo 
vicioso, volta para o seio da família como não é reinserido, volta para a 
instituição. (PROFISSIONAL 6) 
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Esse profissional se reconhece como suporte às demandas da família, na 

ciência de sua limitada capacidade, segundo avaliação própria: 

Tem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, tinha uma PTM com 
muita vontade de estudar e a família não tinha como buscar a escola, dizia 
que a escola não ia aceitar. Fizemos contato com a escola mais próxima da 
casa dela, tentamos conversar com a diretora, com os professores e 
fizemos a matrícula, já que ela queria e foi detectado pela pedagoga daqui 
do hospital essa habilidade nela. Mas o que se vê é muita resistência. Até 
na questão religiosa, tivemos um caso de uma paciente em que o pastor de 
sua igreja rejeitou a presença dela na igreja, com medo dela causar algum 
problema lá dentro. Os medos que tem no meio social a gente tenta 
trabalhar, tivemos que chamar esse pastor e conversar com ele. 
(PROFISSIONAL 5 ) 

 

Outro entrevistado apontou as resistências tanto da equipe, quanto do usuário 

e da família como os principais desafios postos ao desenvolvimento do projeto 

terapêutico da instituição, pois embora todos acreditem no sistema aberto como 

saída do regime antimanicomial, há elementos culturais que são ainda resistentes ao 

desenvolvimento do trabalho em equipe. Veja-se a declaração abaixo, onde ele 

afirma e nega ao mesmo tempo as vantagens do atual sistema: 

 

Eu acredito que o processo aberto é uma faca de dois gumes, porque à 
medida que tenta inserir por vezes o paciente fica desassistido, 
principalmente o de dependência química em que os serviços só funcionam 
diurno, no noturno não tem assistência. Já se tem dito que vem para Picos o 
CAPS-3. Em termos de repasse financeiro o Hospital-Dia recebe em cima 
de AIH-Autorização de Internação Hospitalar. O valor repassado é, maior, 
como o CAPS o repasse é em APAC, valor é menor, daí porque existe uma 
resistência em não mudar de nomenclatura, já que o Hospital-Dia  funciona 
como um CAPS 2 a adequação seria muito pouca. (PROFISSIONAL 6) 

 

Questiona-se, de antemão, qual a razão dessa resistência, pois além de ser 

uma instituição pública, que não visa a fins lucrativos, o foco deve ser o paciente e 

não o subsídio que ele gera com o tipo de procedimento adotado. Eles justificam 

que com o Hospital-Dia, a equipe é mais integrada e possibilita uma melhor 

assistência ao usuário e à família, mesmo assim, diagnosticam casos em que a 

equipe não consegue sensibilizar a família a reorganizar as tarefas domésticas, para 

não sobrecarregar o cuidador:  
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Há desgaste que essa família tem de anos de cuidado com esse paciente, 
não só psicológica, emocional, mas, também fisicamente; tem familiares 
que desenvolvem doenças psiquiátricas, transtornos depressivos, 
hipertensão pelo cuidado excessivo de longos anos. E sempre tem um 
cuidador mais desgastado, às vezes tem 10 pessoas em casa, mas só  um 
cuida, não tem uma divisão. (PROFISSIONAL 6) 

 

Outro profissional que atua há seis anos na área de saúde mental, confirma 

que o objetivo do Hospital-Dia é a ressocialização, enfocando o papel da equipe 

multidisciplinar nessa caminhada com o paciente e a família: 

 

T.O ( Terapia Ocupaciona), a Assistência Social, a Psicologia,  a  Equipe 
Multidisciplinar usa o que pode  para reinserí-lo na família e na comunidade, 
mas infelizmente a gente não disponibiliza de parceiros, que era 
interessante que a gente tivesse parceiros, empresas que pudesse oferecer 
um meio de levar esse paciente pra ver o que pode ser feito mas, tem toda 
essa questão, esse tabu, preconceito. Agora mesmo na reunião tinha um 
acompanhante, um filho dizendo que passou no vestibular e ia fazer uma 
comemoração, mas não queria a presença da mãe por ser portadora de 
transtorno mental, tinha vergonha, é impressionante o trato, a forma de 
tratamento que essas pessoas ainda recebem. (PROFISSIONAL 8) 

 

O preconceito é algo a ser superado, como o principal desafio posto à equipe 

em razão das reações da sociedade e da família, conforme pode ser observado na 

fala acima. Trabalhar esses estigmas demanda capacitação da equipe e a 

bioquímica também se reporta sobre isso: 

 

Tem muita coisa que não sai do papel. Antigamente o profissional para vir 
para cá recebia um treinamento para trabalhar aqui, hoje em dia não, o 
profissional sai e entra outro, agora mesmo nós estamos com  um problema 
por conta disso, o educador físico, ele não está apto para trabalhar com 
Saúde Mental, porque tem medo, receio e as atividades ficam limitadas. 
(PROFISSIONAL 8) 

 

Essa entrevistada ratifica que a única assistência que a família recebe é 

através das reuniões, alguns esclarecimentos sobre a medicação, higiene, assuntos 

pertinentes à rotina familiar, sem maiores intervenções. Ou seja, a família não tem a 

orientação adequada e necessária para entender o transtorno mental, como afeta 

seu parente, como deve lidar com ele.Quanto à assistência ao paciente nas demais 

instituições do sistema de saúde, praticamente inexiste: 
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Nós encaminhamos pacientes do Hospital-Dia para o dentista daqui do 
parque de exposição e ele não quer atender. A gente quis fazer um trabalho 
de campo, como não cabe todos na  kombi do Hospital  a gente solicitou um 
ônibus da Secretaria de Educação e não emprestaram por medo dos 
pacientes quebrarem o ônibus.Hoje quem trabalha na Saúde Mental está 
tão isolado, o NASF era para estar inserindo, ter todas as referências e não 
tem, quem tem todas essas referências é o Hospital-Dia. Se você for para 
um PSF e perguntar quem é o paciente que tem transtorno mental eles não 
sabem dizer. (PROFISSIONAL 8) 

 

A profissional denuncia o descaso e falta de compromisso de setores da saúde 

pública com o paciente com transtorno mental, leia-se: 

 
Um caso gravíssimo aconteceu de uma paciente internada aqui e chegou 
na Secretaria de Saúde com cinco receituários azul para pegar medicação, 
eu estranhei porque ela estava internada aqui no Hospital e quis saber, e 
descobri que a Doutora foi logo assinando os receituários, para se livrar 
dela. É muito complicado, muito complicado, mesmo. As queixas são 
trazidas sim. O Hospital faz ofícios, requerimentos. Para que se encontre 
alguma justificativa, mas encontramos é o silêncio como resposta. 
(PROFISSIONAL 8) 

 

A informante em suas respostas detalha ainda a falta de uma política 

multilateral entre instituições empresariais e o Hospital-Dia no sentido de promover 

inserção através do mercado de trabalho: 

 
Algumas pessoas têm muita vontade de encontrar a luz no fim do túnel, 
procuram ajuda, dizem ‗Eu queria que meu filho, que minha filha, ele 
trabalha tão bem com marcenaria. (...)‘ Não tem colaboradores, empresas 
para estar encaminhando para lá essas pessoas que têm aptidões, são 
marceneiros, costureiras. A sociedade como um todo não despertou ainda 
essa necessidade do paciente com transtorno mental no âmbito social e 
estigmatiza. Eles falam assim, depois que entra no Hospital Dia, sou tido 
como louco, não tem como arrumar trabalho, no colégio ninguém aceita. 
(PROFISSIONAL 8) 
 

 

Percebe-se nas respostas que a ressocialização é um desafio a ser resolvido 

no âmbito da família e principalmente no tocante à equipe profissional. A proposta 

está teoricamente consolidada, mas na prática, ainda se encontra a uma significativa 

distância de sua concretização. Os problemas do sistema aberto em Picos foram 

também abordados pela pedagoga do Hospital-Dia, que atua há quatro anos na 

saúde mental. 
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Essa profissional disse que a instituição usa a estrutura que tem para cumprir a 

proposta de inserir a PTM na sociedade, no caso dela, procurando ofertar educação 

de qualidade, nos aspectos técnicos e humanos necessários a um crescimento 

holístico, cujo método predominante é o diálogo e as manifestações da expressão 

através da palavra falada e escrita, gravuras, música, dança, eles expressam 

sentimentos e adquirem habilidades que podem ser úteis na vida diária. 

Por último, entrevistou-se o nono colaborador com a pesquisa, que já atua na 

assistência à PTM há 11 anos, e confirma seus esforços na reinserção do PTM na 

sociedade e no convívio familiar. Segundo esse profissional, seus esforços são para 

assegurar os direitos sociais do usuário e dos cuidadores. Por se tratar na grande 

maioria de pacientes de baixa renda, ele encaminha para benefícios previdenciários, 

bolsa-família, ouve queixas e encaminha ao membro da equipe a quem melhor se 

destine a reivindicação, apenas para ilustrar, revelando que o serviço social é a 

ponte entre o sistema e a família. 

Esse profissional afirmou que há bastante obstáculo no acompanhamento 

sistemático às famílias, porque há rejeição e muito preconceito, reconhecendo que é 

preciso melhorar o apoio à família, pelas dificuldades próprias do cuidar e pela 

concentração de tarefas que é gritante. 

Os dados coletados nesse item revelaram que o Hospital-Dia não trabalha com 

um projeto terapêutico que vise concretamente subsidiar as necessidades de 

cuidados em saúde multidisciplinar seja sob o foco do paciente, sujeito de sua 

própria reabilitação total ou parcial, seja da família a quem competem os cuidados 

referencialmente no sistema aberto. Logo a participação da família no processo de 

ressocialização torna-se potencialmente agravada em face dessa ausência do 

projeto que sistematize ações de apoio ao núcleo familiar. 

Teoricamente, confirma-se com amparo nas experiências de pesquisa da Drª 

Lúcia Rosa (2003) que a cultura hospitalocêntrica está sendo desconstruída a 

passos largos, porém, em descompasso com os avanços de assistência ao núcleo 

familiar e das condições oferecidas pela política de saúde em caráter interdisciplinar 

de rede que possibilite à família cumprir sua função de cuidadora e potencialmente 

ressocializadora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Em resposta aos objetivos almejados, encontrou-se que a população usuária 

do Hospital-Dia, em Picos, onde se realizou a pesquisa, é formada por uma clientela 

diversificada quanto à faixa etária e procedência. A instituição atende a pessoas, na 

grande maioria, provenientes de classes populares de baixa renda. Por meio de sua 

equipe multidisciplinar, o Hospital-Dia presta atendimento desde indivíduos jovens à 

terceira idade, oferecendo atendimento psiquiátrico, de enfermagem, psicológico, 

social, pedagógico, ocupacional, entre outros. 

As principais demandas identificadas em relação à PTM consistem na 

utilização dos serviços integrais de saúde por meio de atendimento nos NASF – 

Núcleos de Assistência Sócio-Familiar e ESF – Estratégia de Saúde da Família, vez 

que se constatou que a atenção básica e a Saúde Mental têm uma relação muito 

precária, também conforme as falas dos informantes não existem dispensação da 

medicação e nem preparo e aceitação da equipe desses serviços para atendimento 

especializado a essa clientela. 

A mesma realidade se aplica também ao sistema de ensino, área em que 

poucos informantes afirmaram contar com acolhimento que possibilite ingresso, 

permanência e sucesso nas atividades educacionais. Entretanto, o que foi 

reivindicado com maior ênfase pelos usuários foi a plenitude de suas vidas, inclui-se 

a inserção em atividades produtivas por meio de ingresso e permanência no 

mercado de trabalho, o que ainda não acontece principalmente pelo forte estigma, 

preconceito, de que são vítimas as PTM, a sociedade não acredita, nem reconhece 

o potencial da pessoa com transtorno mental. Agravada pela falta de parcerias tanto  

públicas, como privadas. Essa mudança de mentalidade requer prioritariamente do 

Estado a oferta de políticas e dispositivos, que atendam às demandas integrais da 

reinserção social dessa população específica. Nesse sentido o caso em estudo, 

requer, ainda esforços múltiplos da equipe profissional do Hospital-Dia, da família e 

da própria pessoa com transtorno mental, na transformação da realidade. 

Com relação às necessidades ou demandas relacionadas à família da PTM, 

constatou-se que as dinâmicas familiares são afetadas pela presença de um 

transtorno mental familiar, a tensão sobre o início da próxima crise, a instabilidade 



102 

 

emocional, o desgaste diário gerado pelas atividades do cuidado, a questão 

financeira, consequentemente todos esses fatores provocam também prejuízos a 

sua saúde mental, verificamos que não há acompanhamento do núcleo familiar por 

meio de visitas. O contato do Hospital-Dia com a família se dá através de reuniões 

semanais centradas na pessoa do cuidador com o objetivo de ouvir sugestões e 

orientar sobre o uso da medicação.  

Já em relação às necessidades ou demandas relacionadas ao Hospital-Dia no 

cuidado com a PTM, verificou-se que a equipe é insuficiente e necessita de 

capacitação contínua para prestar atendimento na qualidade requerida pelas 

mudanças na política de saúde mental. Ademais, o espaço precisa ser melhorado no 

sentido de acomodar os sujeitos sociais que dele necessitam, preferencialmente 

pátio, praça e salões com auditório para atividades artístico-culturais que possam 

também com dignidade e conforto atender às famílias e atrair parceiros. 

As respostas dos serviços à demanda dos familiares/usuários demonstraram:  

A falta de interação das equipes de saúde mental, inclui-se também as equipes 

de Saúde da Família e NASF com a PTM e sua família, ressalta-se que esta última 

ainda não foi percebida na prática por tais serviços como parceira no processo de 

cuidado e de socialização. 

Os profissionais dos serviços esperam que as pessoas com transtornos 

mentais se recuperem, possam assumir as atividades da vida, especialmente o 

trabalho, mas essas PTM não encontram suficiente apoio e orientações no Hospital 

Dia; a ineficiência dos serviços substitutivos na restrição das ações desenvolvidas 

com familiares( não é garantida a necessária informação à família, inclusive no que 

se refere ao desconhecimento da doença); insuficiência de serviços públicos de 

apoio à PTM ocasionando a sobrecarga de responsabilidades na família; número 

insuficiente de profissionais na instituição principalmente no que se refere a algumas 

categorias, com apenas 01(um) psicólogo,01(um) médico,01 (um) assistente social.  

São questões que requerem urgência na efetivação e ampliação destes serviços. A 

relação equipe multidisciplinar, família e pessoa com transtorno mental precisa ser 

repensada de modo que os pressupostos da Reforma Psiquiátrica possam avançar 

de modo mais consistente, estabelecendo um vínculo de confiança e respeito entre 

as partes, de modo a refletir na eficácia. 
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Finalmente, entende-se que a concretização dessas medidas depende da 

implantação pelo Hospital-Dia de um projeto terapêutico singular, focando não 

somente as demandas, necessidades do indivíduo, mas de grupos ou famílias na 

busca pela singularidade (a diferença) como elemento central de articulação; 

objetivos definidos com base no que se almeja em termos de melhorias, metas 

estabelecidas, metodologia de desenvolvimento definida e avaliação contínua em 

que os sujeitos envolvidos, principalmente a pessoa com transtorno mental, tenham 

vez e voz nesse processo. 

Fica, portanto, o desejo de que esta pesquisa seja uma das portas de entrada 

para tantas outras que surgirão em busca de compreender o processo de 

construção da Política de Saúde Mental Brasileira, especialmente no tocante à 

Participação da Família no Processo de Ressocialização da PTM, que seja, portanto 

uma bandeira de luta em prol de tantas PTM como de suas famílias que buscam 

melhorias dentro desse processo. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo denominado ―A 

Participação da Família no processo de ressocialização do portador de transtorno 

mental em Picos – Piauí‖. Este se destina a investigar as relações estabelecidas 

entre família, portador de transtorno mental e sistema. Seu objetivo geral é analisar 

a participação da família no processo de ressocialização do portador de transtorno 

mental em Picos – Piauí. A importância da investigação está em identificar se a 

participação da família na ressocialização do PTM está ocorrendo sob as condições 

necessárias e o que pode mudar para ter efetividade no acompanhamento familiar e 

do Hospital-Dia aos usuários de saúde mental em Picos. 

A sua participação no referido estudo será no sentido de relatar sua 

participação no processo de ressocialização do portador de PTM, na entrevista 

semi-estruturada. Fui alertado (a) de que, da pesquisa, posso esperar alguns 

benefícios, tais como: ela se constituirá numa fonte de informação e pesquisa para 

todos aqueles que levantam questões no campo da política de saúde mental em 

Picos. A partir do registro das experiências, novas ações transformadoras da 

sociedade vigente poderão ser implementadas. 

Sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado 

ou elemento que possa, de qualquer forma, lhe identificar, será mantido em sigilo. 

Também você pode se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e se  desejar poderá sair da pesquisa há 

qualquer tempo, e não sofrer qualquer prejuízo. 

A pesquisadora é Sandra Regina Martins Granja de Moura, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do 

Pernambuco – UFPE, curso de mestrado em Serviço Social, Direitos Sociais e 

Movimentos Sociais sob orientação da Profª Dra. Ana Cristina de Souza Vieira, 

professora e coordenadora da mesma Instituição de ensino, e com elas poderei 

manter contato pelos telefones (89) 9986-0061 ou (81) 9978-3760. 

Enfim eu, _______________________________________________________, RG 

_________________, nacionalidade __________________, idade________, estado 
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civil ___________, profissão ______________, endereço 

__________________________________, tendo sido orientado (a) quanto ao teor 

de todo o aqui mencionado e compreendido a natureza e o objetivo do já referido 

estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente 

de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

                                         Picos – PI ______, de _______, 2010. 

_________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

____________________________________________ 

Sandra Regina Martins Granja de Moura 

Pesquisadora 
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APÊNDICE A1 - Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada a usuários 

(PTM) do Hospital Dia.  

 

1 Idade: ________               Sexo: ________          Religião: ___________________ 

2 Escolaridade: _________________________     Estado civil: _________________ 

3 Ocupação: ______________________           Renda mensal: _________________ 

4 Diagnóstico  (CID-10): ________________________________________________ 

6 Ano/ Idade de inicio do transtorno:_______________________________________ 

7 Data da primeira internação: __________    Período de permanência: __________ 

8 Outras internações: 

Data: ___________________________      Período de Permanência: __________ 

Data: ___________________________      Período de Permanência: __________ 

Data: ___________________________      Período de Permanência: __________ 

9 - Por que você procurou o Hospital Dia? 

10 - Com ajuda de quem você chegou até a instituição? 

11 - Quantos dias por semana você freqüenta o Hospital Dia? 

12 - Você acredita que as  atividades propostas pelo HD ajudam na sua 

recuperação? 

13 - São desenvolvidas atividades com sua família no HD? Ela comparece quando 

há atividades? 

14 - Quem mais comparece: 

Pai (   )  

Mãe (   ) 
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Irmãos (   ) 

Esposo(a) (   ) 

Companheiro(a) (   ) 

Outros (   ). Quais?_____________________________________________ 

15 - Na equipe do HD quem ouve as queixas| demandas do PTM e seus familiares? 

O que fazem? 

 Indagam sobre suas necessidades | demandas? 

 Prestam esclarecimentos sobre sua situação? 

16 - O que pode ser feito para que você usuário tenha suas necessidades\demandas 

melhor respondidas pelo HD?  

17 - Como você se sente na família: 

18 - Você desenvolve atividades em casa? O que faz? 

 

19 - Você convive com a vizinhança?    
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APÊNDICE A2 - Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada a familiares de 

usuários (PTM) 

1 - Parentesco com o PTM: ________________________ 

2 – Idade: ___________     Sexo: __________    Religião: _____________________ 

3 - Escolaridade: ____________________           Estado civil: __________________ 

4 - Ocupação _______________________      

5 - Renda mensal: __________________ O PTM tem participação? ____________ 

6 – Sobre o cuidador: por que foi escolhido (a) como cuidador (a)? Foi uma decisão 

tomada em conjunto, por toda a família? Como se decidiu isto? 

7 – O que sabe sobre o transtorno/ o que a família sabe sobre transtorno mental? 

8 – O PTM já esteve internado em hospital psiquiátrico isolado da família? Quantas 

vezes, por quanto tempo?  

9 - Como é o tratamento desenvolvido nessa instituição? 

10 - Quais são as atividades desenvolvidas com familiares nessa instituição? 

11 - Para que são chamados ao HD? 

12 - A família e o PTM já receberam visita domiciliar da equipe? Que membros 

foram, para que, quantas vezes? 

13 - Quais as dificuldades que você família tem para cuidar e conviver com o PTM? 

14 - O aparecimento de um problema de saúde mental em um familiar seu trouxe 

problemas para a vida familiar? Que tipo de problemas? Econômicos?Afetivos? 

Emocionais? De convivência social com vizinhos?   

15 - Como você resolve esses problemas? A família ajuda o PTM? Recebe ajuda de 

outros parentes?Que ajuda? Recebe auxílio do governo? Recebe orientação no HD? 
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16 - Os serviços de saúde, assistência social, educação, etc em sua cidade atendem 

suas necessidades e as dos PTM ? 

17 - Na equipe do HD quem ouve suas queixas/demandas e do PTM? O que fazem?   

 Fazem esclarecimentos sobre a situação do PTM? 

 Orientam sobre a forma de lidar com o PTM? 

 Orientam sobre mudanças a serem feitas na casa para receber o usuário? 

18 - Você tem contribuído para ressocialização de seu familiar? Como? A equipe do 

HD contribui para isso? 

19 - O que você sugere que mudasse no HD para conseguir uma maior participação 

da família no processo de ressocialização do PTM?  

20 – Como são as relações entre PTM e a família? 

22 – Como o PTM se sente na família? 

23 - O PTM desenvolve atividades em casa? O que faz? 

24 - O PTM trabalha? Onde? 

25 - O PTM convive com a vizinhança? 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

APÊNDICE A3 - Roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada a funcionários 

do Hospital Dia de Picos – PI. 

 

1 - Há quanto tempo trabalha no Hospital Dia?Qual o regime de trabalho?Trabalha 

também em outra unidade de saúde? 

2 - Qual a proposta da instituição para a reabilitação? 

3 - Sua estrutura é adequada para viabilizar essa proposta? 

4 - Como você caracteriza a clientela atendida? 

5 - Que atividades são realizadas com os familiares? 

6 - Na equipe do HD quem ouve as queixas\demandas do PTM e seus familiares? O 

que fazem? 

 Quem faz esclarecimentos sobre a situação do PTM? 

  Quem orienta sobre a forma de lidar com o PTM? 

7 - Os serviços de saúde, assistência social educação, etc em sua cidade atendem 

ás necessidades dos familiares e dos PTM? Essas necessidades são trazidas á 

equipe do HD? O que é feito? 

8 - Qual a participação da família no processo de ressocialização do portador de 

transtorno mental? 

9 - Que tipo de apoio a família recebe da instituição para realizar sua tarefa de 

cuidadora? 

10 – O projeto terapêutico é construído com a família?  

11 - Como você avalia os resultados obtidos com o sistema aberto, tendo como foco 

a participação da família no processo de ressocialização? 

12 - Quais os principais desafios enfrentados pela instituição no processo de 

ressocialização? 
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13 - Quais os principais desafios enfrentados no âmbito familiar, detectados pela 

instituição, no processo de ressocialização? 

14 - E o que você sugere para superá-los? 
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APÊNDICE B – SOLICITAÇÃO 

 

Recife 05, de Maio de 2010. 

 

À Secretária Municipal de Saúde de Picos – Piauí 

 

Assunto: Solicitação 

 

Eu, Ana Cristina de Souza Vieira, docente da UFPE, solicito à Secretaria Municipal de 

Saúde de Picos, o Termo de Consentimento a Sandra Regina Martins Granja de Moura, 

mestranda do programa de Pós-Graduação Em Serviço Social, sob minha orientação, com 

trabalho intitulado “A Participação da Família no processo de ressocialização do portador de 

transtorno mental em Picos – Piauí”, realizar pesquisa de campo com coleta de dados com 

profissionais de saúde, portadores de transtornos mentais e familiares no Hospital-Dia de 

Picos, etapa necessária para elaboração e desenvolvimento de sua dissertação de mestrado. 

Certa de sua colaboração. (anexo o projeto de pesquisa) 

Atenciosamente 

 

__________________________________________________ 

Ana Cristina de Souza Vieira 

Responsável 

Departamento de Serviço Social – UFPE 
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Carta de Encaminhamento de Projeto de Pesquisa. 

Recife 05, de Maio, de 2010. 

Ilmo. (a) Sr.(a). Francisca Teresa Coelho Matos 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade NOVAFAPI. 

Cara Professora, 

Envio-lhe o projeto de pesquisa intitulado: “A Participação da Família no processo de 

ressocialização do portador de transtorno mental em Picos – Piauí”, acompanhado do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e Folha de Encaminhamento de Projeto de Pesquisa ao 

CEP, para a apreciação por esse Comitê.  

Confirmo que todos os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa realizaram a leitura e 

estão cientes do conteúdo normativo da Resolução 196/96 do CNS, e de que as normas ali 

constantes devem ser cumpridas incondicionalmente.  

Confirmo também: 

1- Que esta pesquisa ainda não foi iniciada; 

2- Que não há participação estrangeira nesta pesquisa; 

3- Que comunicarei ao CEP-NOVAFAPI os eventos adversos ocorridos com o sujeito 

de pesquisa; 

4- Que apresentarei relatório anual e final desta pesquisa ao CEP-NOVAFAPI; 

5- Que retirarei por minha própria conta os pareceres e o certificado junto à secretaria 

do CEP-NOVAFAPI.  

Atenciosamente, 

Pesquisador (a) Responsável 

Nome: Ana Cristina de Souza Vieira. 

CPF: 167.062.854-04 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 

Área: Serviço Social 

Coordenação: Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE-MINTER-UFPE/INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR RAIMUNDO SÁ – PICOS-PIAUI. 

 

___________________________________________________ 

Ana Cristina de Souza Vieira 

Responsável 
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