Técnico em Enfermagem

Saúde Mental e Psiquiátrica

CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CIEP
COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA
EMENTA:
Proporcionar ao estudante o contato inicial com conceitos, princípios e instrumentos básicos do campo da
saúde mental e da área de enfermagem em saúde mental, que subsidiem suas futuras intervenções no
campo da saúde mental e da saúde em geral, em âmbito individual e coletivo, reconhecendo-as como
ações teóricas e eticamente fundamentadas e como expressão das relações estabelecidas entre saúde
mental, cultura e sociedade.
Conteúdo Programático
UNIDADE I- Estudo dos elementos teórico metodológicos envolvidos na organização da prática de
assistência à Saúde Mental :
1.1- Definição do campo de saúde mental;
1.2- Conceituação de Saúde/Doença Mental;
1.3- Sociedade, cultura e saúde mental;
1.4- Abordagem histórica da Saúde Mental e de suas instituições de assistência;
1.5- Perfil epidemiológico em Saúde Mental;
1.6- Políticas de Saúde Mental;
1.7- Trabalho em equipe;
1.8- Desinstitucionalização.
UNIDADE II- Compreendendo a Reforma Psiquiátrica :
2.1- História da Psiquiatria ;
2.2- Primeiros hospitais psiquiátricos;
2.5- Reforma Psiquiátrica
2.6- Aspectos culturais da loucura e da doença mental;
2.7- Funções Psíquicas
2.8-Transtornos Psíquicos;
2.8.1-Psicose: esquizofrenia e transtorno bipolar;
2.8.2-Neurose: transtornos de ansiedade e obsessivo-compulsivo
2.9- Legislação em Saúde Mental;
2.10- Leis e portarias que regulamentam a psiquiatria e a saúde mental no Brasil;
UNIDADE II- Instrumentos básicos do trabalho em Saúde Mental:
2.1- Comunicação Humana.
2.2- Comunicação terapêutica.
UNIDADE III- Metodologia de assistência em Enfermagem em Saúde Mental:
3.1- Relacionamento Interpessoal
3.2- Relacionamento terapêutico
3.3- Intervenções em crises (evolutivas e situacionais)
UNIDADE IV- Dinâmica de grupo e modalidades grupais de atendimento em Saúde Mental em
serviços de nível básico.
4.1- O trabalho das equipes terapêuticas
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PROCESSO SAÚDE- DOENÇA MENTAL
OBJETIVO: Compreender o significado histórico-social do processo saúde-doença mental,
refletindo sobre seus determinantes na prática profissional.
1. INTRODUÇÃO
Ninguém é inteiramente sadio ou inteiramente doente, em termos psíquicos. As pessoas mais sadias
são predominantemente criativas, independentes, cooperadoras, produtivas, capazes de relaxar e se
divertir. Elas aceitam tanto suas qualidades quanto suas limitações.
Porem, o grau de saúde mental das pessoas não é sempre o mesmo; ele varia de acordo com os
momentos, com as situações pelas quais elas passam. Por exemplo, um indivíduo habitualmente
independente e cooperador podem deixar de sê-lo às vésperas de um aprova importante ou quando sofre
a perda pessoa querida.
Mesmo as pessoas mais sadias têm fragilidades, “esquisitices”, sobretudo nos momentos de maior
tensão. Uma limita seus contatos sociais, outra limpa excessivamente a casa, uma terceira muda de humor
sem que se entenda a razão, outra, ainda, faz constantemente, e assim por diante. Pode acontecer:
também que uma pessoa tenha, em todos os momentos, atitudes consideradas adequadas e, no entanto,
isso não ser muito sadio, na medida em que ela esteja copiando um modelo, ao invés de ser muito sadio,
na medida em que ela esteja copiando um modelo, ao invés de ser autentico e criativa. Não há uma única
“maneira certa” de viver, um modelo ao qual todos devam adaptar-se.
Todo ser humano deseja ser amado, obter atenção, ser bem-sucedido e viver em segurança, porém
constantemente se defronta com situações que dificultam ou impedem que isso aconteça. Essa oposição
cria um conflito, o qual gera tensão e um grau de ansiedade que vai depender tanto do conflito como do
individuo. Se este desenvolveu o sentido de confiança sem si mesmo e nos outros, não se sentirá tão
ameaçado; se já foi exposto a outros tipos de tensão e conseguiu lidar razoavelmente bem com elas,
também terá mais êxito. No entanto, se ele não desenvolveu confiança e segurança, se não teve mais
êxito em situações anteriores, suas capacidades de lidar com o conflito será menor.
Quando a pessoa não consegue mais lidar razoavelmente com seus conflitos, ou satisfazer suas
necessidades básicas de maneira socialmente adequada, quando fracasso no contato com os outros e seu
sofrimento aumenta, pode ocorrer transtorno mental.
2. SAÚDE- DOENÇA MENTAL
Os distúrbios mentais nem sempre foram considerados como doença; de acordo com a época
histórica, esses distúrbios eram vistos como manifestações positivas ou negativas.
Inicialmente, a falta de conhecimento na área da psiquiatria, entre outros motivos, fizeram,os profissionais
escolherem os manicômios como forma de tratamento mental, pois, ao isolar o doente do mundo exterior e
submetê-lo a regras determinadas pelas autoridades de saúde, acreditava-se que o doente se recuperaria
e conseguiria se adaptar às regras da sociedade.
Esse tipo de atendimento baseia-se na psiquiatria clássica, que considera a doença mental como
sendo um distúrbio ou anomalia de natureza anatômica ou fisiologia; essa doença orgânica provoca
distúrbios do comportamento, da afetividade, do pensamento.
A descoberta dos psicofármacos e a utilização do eletrochoque e choque insulínico vieram fortalecer
ainda mais a necessidade de hospitalização.
No Brasil, ao atendimento na área de saúde mental também se fundamentou na hospitalização que,
muitas vezes, é ainda a única forma de o individuo obter uma atenção psiquiátrica financiada pelo setor
público. A década de 70 e o inicio da de 80 foi o período de maior ampliação da rede hospitalar,
principalmente da rede privada.
Como em outros países, a assistência psiquiátrica brasileira não é considerada de boa qualidade,
devido à centralização da assistência nos hospitais psiquiátricos, à violação dos direitos humanos dos
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pacientes internados, ao grande número de indivíduos que não têm acesso ao atendimento e a outros
motivos.
A melhor compreensão do conceito saúde/ doença, a insatisfação para com esse modelo assistencial e
com a situação vigente fizeram com que ocorresse uma mudança da atuação na saúde mental.
A abordagem psicológica (antipsiquiatria) considera a doença mental como uma desorganização da
personalidade, que gera uma alteração de sua estrutura ou u desvio progressivo em seu desenvolvimento.
As doenças mentais definem-se a partir da intensidade de desvio do que é considerado como
procedimento padrão ou como personalidade normal.
Atualmente, Saúde Mental caracteriza-se pela maneira que uma sociedade, em determinada época,
julga ou reage a comportamentos considerados apropriados e/ou adequados, baseando-se em normas
culturais, regras e conceitos próprios. É um aprendizado da realidade através do enfrentamento e solução
de conflitos e problemas vivenciados.
Em resumo, o sujeito é sadio na medida em que mantém uma atitude adequada de interação com o
meio em vive, e não uma relação passiva, rígida ou fora dos padrões de normalidade determinados pela
sociedade. É aquele que encontra soluções satisfatórias para seus conflitos e seus mecanismos de defesa
são utilizados de forma considerada, ou seja, adequada à sua situação de vida.
A palavra doença vem do latim e significa desvio. Desvio da saúde, isto é, desvio do estado normal. A
doença mental caracteriza-se por uma falha do individuo em comportar-se de acordo com as expectativas
de sua comunidade. É uma maneira defeituosa de viver, seus sintomas são expressos na maneira como a
pessoa se comporta, afetando-lhe cada aspecto e refletindo-se em seus pensamentos, sentimentos e
ações. A pessoa não consegue mais encontrar soluções satisfatórias para seus conflitos e seus
mecanismos de defesa são utilizados de forma menos sadia. Por exemplo, quando nos encontramos em
uma situação difícil de ser vencida, entramos em ansiedade. Se esta for construtiva, ansiedade. Se esta for
construtiva, superamos a situação e crescemos; se não, não conseguimos superá-la e a ansiedade gera
um comportamento doentio.

3. O USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
Algumas pessoas procuram o ambulatório ou o hospital porque percebem, que estão lhe acontecendo
coisas que elas não conseguem controlar; sua maneira de sentir, perceber, pensar ou agir está estranha.
Outras não se consideram doentes, porem a família percebe que elas não estão bem. Algumas têm uma
conduta agressiva, e são levadas pela policia a um hospital.
Para muitas pessoas, apresentar um problema mental significa não ter mais nenhuma capacidade - de
pensar, de tomar decisões, de ter responsabilidade. Afinal, é assim que o docente mental sempre foi visto.
É comum essas pessoas adotarem atitudes submissas, dando respostas do tipo “o senhor é quem sabe,
doutor” ou “os enfermeiros é que são responsáveis”. O tratamento oferecido nos hospitais psiquiátricos
quase sempre favoreceu esse tipo de postura.
De acordo com suas características, essas pessoas vão apresentando vários tipos de comportamento:
uma mostra-se exaltada, se considera uma pessoa poderosa a quem os outros devem obedecer; outra é
retraída, desconfiada, pensa que está sendo perseguida; uma terceira está muito triste, acredita que não
serve para nada e é um fardo para a família.
Durante muito tempo as pessoas que apresentavam transtornos mentais foram consideradas
“malucas”, “doidas”; nada do que diziam era digno de crédito, e ficava-se de sobreaviso em relação à sua
agressividade. Era como se elas tivessem uma natureza diferente da nossa; como se houvesse uma
dicotomia, uma imensa separação entre duas categorias; a dos loucos irrecuperáveis, de um lado, e a dos
absolutamente sadios, do outro. Esse preconceito ainda existe, tanto de forma explicita quanto mais sutil,
fora e mesmo dentro das instituições.
A questão é complexa. Existem pessoas com transtornos mentais e de comportamento, e grande parte
delas pode ser recuperada. Porem, se forem submetidas à discriminação, á marginalização, à internação
prolongada e inadequada, tornam-se doentes crônicas, talvez irrecuperáveis.
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Se pretendermos ajudá-las, é importante compreender que elas não estão afetadas por inteiro. Por
exemplo, um cliente está delirando, mas aceita um convite para se ocupar da horta; enquanto planta e fala
de sua plantação, ele está trocando o papel de “doente” por um papel “sadio”.
Quando consideramos a pessoa integralmente, levemos em conta tanto os aspectos afetados quanto
às “áreas sadias” que ela conversa. Essas áreas devem ser valorizadas e estimuladas para que as
pessoas encontrem maneiras de viver que lhes tragam mais satisfação. Esse é um dos pontos
fundamentais do trabalho da enfermagem.

4. CIDADANIA E LEGISLAÇÃO PSQUIÁTRICA
A credita-se que a cidadania não seja um atributo apenas dos indivíduos considerados normais, mas
aquelas em que todos, doentes ou não, tenham seus direitos fundamentais garantidos. Mas a conquista da
cidadania é uma tarefa difícil, porque é necessário conciliar os direitos individuais entre si e com os sociais.
De acordo com os vários documentos nacionais e internacionais, os doentes devem ter assegurado o
direito ao tratamento, de se submeter ou não ao tratamento, de preservar sua capacidade civil, ao segredo
médico e outros.
A legislação psiquiátrica brasileira está basicamente estabelecida no nível federal, mas a
municipalização da saúde abre espaço, para que o governo ou as sociedades civis locais promovam
mudanças nessa legislação.
Essa reformulação abrange tópicos polêmicos, tais como os direitos civis dos doentes, discriminação
do doente mental, deslocamento da ênfase na assistência hospitalar para a extra-hospitalar, admissão
voluntaria e involuntária, a interferência do contexto social na saúde mental e outros.

•

A Pessoa com Sofrimento Psíquico e os seus Vínculos Afetivos

Baseando-se na abordagem psicológica e na compreensão de que os indivíduos transitam em
diferentes níveis de saúde e doença, ou seja, não estão constantemente em profunda dependência física
e/ou metal, propõe-se tratar o doente mantendo os seus vínculos familiares e sociais, ao invés de retirá-lo
desse convívio (o que pode gerar segregação e abandono).
Para ocorrer à substituição do modelo assistencial centrado no hospital psiquiátrico pelo modelo de
atendimento diversificado, torna-se necessário uma política de extinção progressiva dos hospitais
psiquiátricos e o aumento dos serviços extra-hospitalares. A porta de entrada da assistência passam a ser
as Unidades Básicas de Saúde e ambulatório de saúde mental, ficando os hospitais como uma retaguarda
para atender as situações em que não se indica a permanência do doente na sociedade (nos momentos d
crise ou de profunda dependência física e/ou mental ).

5. PREVENÇAÕ EM SAÚDE MENTAL
Entende-se que a prevenção passa por:
• Oferecer um acesso mais fácil, mais rápido, a quem necessite de auxilio na área de saúde mental;
• Corrigir a tendência da assistência centrar-se no hospital; outras alternativas (hospital-dia, CAPS,
ambulatório) são mais indicadas para determinados clientes;
• Corrigir a tendência da assistência centra-se na terapia medicamentosa (que só supre o sintoma),
oferecendo abordagens variadas mediante o trabalho da equipe multidisciplinar.
Não há uma “vacina” que garanta a imunidade aos transtornos mentais.

SAÚDE MENTAL
“As funções mentais não podem ser analisadas diretamente, a exemplo das características da
pele ou das bulhas cardíacas. Seu funcionamento é inferior mediante a análise de comportamento
do indivíduo”. (Alba Marília Nascimento, 2006)
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
CONSCIÊNCIA: Percepção de sua própria existência, sentimentos, pensamentos.
LINGUAGEM: Utilizar a voz para comunicar os próprios sentimentos e pensamentos.
HUMOR E AFETO: Ambas têm relação com os sentimentos prevalentes: o AFETO é uma expressão
menos temporária de sentimentos e de estado da mente. O HUMOR é uma exibição mais durável e
prolongada de sentimentos que matizam toda a vida emocional.
ORIENTAÇÃO: A consistência do mundo objetivo e de sua relação com a própria pessoa.
MEMÓRIA: Capacidade de gravar e guardar experiências e percepções para posterior rememoração.
RACIOCÍNIO ABSTRATO: Pondera significados mais profundos além do concreto e do literal.
PROCESSO DE PENSAMENTO: A forma como a pessoa pensa, o encadeamento lógico do pensamento.
CONTEÚDO DO PENSAMENTO: o que a pessoa pensa – ideias especificas, crenças e o uso das
palavras.
PERCEPÇÕES: Uma consciência dos objetos por meio de qualquer um dos cinco sentidos.

EXAME DAS FUNÇÕES MENTAIS
Consiste numa forma sistemática do funcionamento emocional e cognitivo da pessoa.
SISTEMA ACCP





APARÊNCIA
COMPORTAMENTO
COGNIÇÃO
PROCESSOS DE PENSAMENTO

Obs: Só é necessário realizar um exame completo das funções mentais quando constatada alguma
anormalidade afetiva ou comportamental.
Em qualquer exame das funções mentais, devemos observar, a partir da anamnese, os seguintes fatores:
 Doenças ou problemas de saúde conhecidos (alcoolismo)
 Uso de medicamentos
 O nível habitual de educação e comportamento

EXAME MENTAL É SISTEMÁTICO
APARÊNCIA
Postura: Deve ser ereta e a posição relaxada.
ACHADOS ANORMAIS:
Sentar-se na beirada da cadeira, ou ficar encurvado, com a musculatura tensa, olhar fixo e vigilante, andar
inquieto.
Sentar-se curvado na cadeira e arrastar os pés ao andar.
 MOVIMENTOS CORPORAIS
Devem ser voluntários, deliberados, ordenados e uniformes.
ACHADOS ANORMAIS
Movimentos inquietos ou aparência cabisbaixa (ansiedade)
Apatia e lentidão psicomotora (Depressão)
Posturas anormais e gestos bizarros (esquizofrenia).
 VESTUÁRIO
O vestuário deve ser apropriado ao contexto, estação do ano, idade, sexo e grupo social.
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ACHADOS ANORMAIS
Vestuário inadequado pode ser observado em problemas organocerebrais. Roupas excêntricas,
maquiagens bizarras – comum na esquizofrenia.
 CUIDADOS PESSOAIS DE HIGIENE
O paciente mantém-se limpo e bem arrumado, o cabelo penteado lavada, umas limpas, bem cortadas;
condições higiênicas gerais.
COMPORTAMENTO
 NÍVEL DE CONSCIÊNCIA
Paciente acordado, alerta, consciente dos estímulos ambientais e de si mesmo: responde apropriadamente
a estímulos.
ACHADOS ANORMAIS
Obnubilado: paciente conversa em monossílabas, fala pode ser arrastada e incoerente, exige estímulos
constante, mesmo para atividades superficiais. Raciocínio lento. Parece aéreo ao mundo.
Letárgico: Não está totalmente alerta, cai no sono quando não estimulado. Parece sonolento a maior
parte do tempo.
 EXPRESSÃO FACIAL
O olhar é adequado à situação e muda apropriadamente com o assunto.
 DISCURSO
Avalia-se a qualidade da fala, observando se a pessoa emite sons laríngicos sem esforços e participa
adequadamente da conversa.
ACHADOS ANORMAIS
Fala lenta e monótona – Parkinsonismo, depressão.
 HUMOR E AFETO
Avalia-se pela linguagem corporal e por perguntas diretas do tipo “Como se sente hoje”? A pessoa mostrase disposta a cooperar.
ACHADOS ANORMAIS
Embotamento afetivo, depressão, despersonalização, ansiedade, medo, irritabilidade.
FUNÇÕES COGNITIVAS
ORIENTAÇÃO: Autopsíquica e alopsíquica.
Pessoa: Nome idade, quem é o examinador.
Tempo: dia da semana, data ano.
Local: Onde a pessoa mora, onde está agora, nome da cidade e do estado.
ACHADOS ANORMAIS
A desorientação ocorre nos distúrbios organocerebrais (delirium, demência).
 MEMÓRIA RECENTE
O que aconteceu nas últimas 24h.
 MEMÓRIA REMOTA
Fatos passados: datas de aniversários, primeiros relacionamentos, primeiro emprego.
 CAPACIDADE DE ADQUIRIR NOVOS ACONTECIMENTOS - Teste das quatro palavras não
relacionadas.
Verifica a capacidade de registrar de novas memórias. Trata–se de um teste de memória sensível e válido.
Teste: escolha 4 palavras distintas do ponto de vista semântico e fonético: alegria, cenoura, tornozelo,
colírio.
Decorrido 5 minutos, pede para o paciente repetir as 4 palavras. Repetir novamente após 10 e 30 minutos.
A resposta normal para pessoas com menos e 60 anos é a lembranças precisa de 3 a 4 palavras após
decorrido esses intervalos de tempo.
Alzheimer: 0 a 1.
Distúrbios de ansiedade podem demonstrar dificuldade de aprendizado.
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PROCESSOS DE PENSAMENTOS E PERCEPÇÕES
A forma como o paciente pensa deve ser lógica, orientada por objetivos, coerente e relevante. Cada
pensamento deve ter uma conclusão.
ACHADOS ANORMAIS
Bloqueio: súbita interrupção no encadeamento dos pensamentos, incapacidade para concluir frases.
Confabulação: inventa acontecimento para preencher lacunas de memória.
Neologismo: invenção de palavras novas, palavras inventadas sem significado real.
Fuga de ideias: Mudança brusca, troca rápida de um assunto para o outro.
Ecolalia: Imitação repete palavras ou frases.
Reverberação: Escolha de palavras baseadas no som e não no sentido.
 PERCEPÇÕES
Ilusões auditivas e visuais.
INVESTIGAÇÃO DE PENSAMENTOS SUICIDAS
 Em algum momento você se sentiu deprimido, com vontade de machucar-se?
 Você sente vontade de se machucar de alguma forma agora?
 O que aconteceria se você morresse?
 Como outras pessoas reagiriam se você morresse?

SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO FAMILIAR
OBJETIVOS:
 Conhecer a dinâmica familiar e sua influência na saúde mental.
 Refletir sobre as intervenções de enfermagem no âmbito da família e da comunidade
A família, como organização social, como sistema social, tem uma história. Ao longo dessa história ela
se transforma, muda. Embora pareça uma instituição estável, a família é uma instituição dinâmica, que se
modifica de acordo com as novas situações e exigências sociais, culturais e econômicas.
O sistema “família” passa por alterações em vários momentos de sua existência, tanto em relação ao
seu tamanho, como em seu modo de funcionar, tendo que se adaptar de acordo com as circunstancias
internas e externas:
• Internas: o nascimento de um filho, ou a morte do pai, da mãe, dos avós..., abandono, e outros.
• Externas: quando chega o desemprego, quando ocorre um acidente grave com um dos seus membros
ou algum tipo de violência.
As circunstancias internas e externas mexem muito com a vida familiar. Mexem tanto que a família
pode até ficar desorientada. Entre a situação anterior e a nova situação, a família vive em um momento de
transição, até se adaptar novamente. Isso leva a um período de “crise”.
A crise é uma condição que está presente em todos os sistemas, inclusive no sistema familiar. O
conhecimento que a família tem de si própria facilitar muito as coisas. Seus membros precisam saber que
pertencem a um sistema. E que a família, por ser um sistema:
-é dinâmica;
-todos os seus membros se relacionam entre si;
-todos precisam de ajuda e de serem ajudados;
-é dotada de finalidade, orientando-se para um objetivo;
-proteger-se das ameaça e de tudo que tenta desestruturá-la ou desorganizá-la;
-é capaz de criar, renovar, transformar-se e ser feliz.

FUNÇÕES DA FAMÍLIA:
• Organizar a Reprodução:
-Identificação da paternidade e da maternidade;
-Definição do papel de pai e mãe;
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-Preservação do patrimônio biológico e social.
• Organizar a Vida Econômica:
-A procura de alimento mobiliza a maior parte da energia da família;
-Aprendizagem relativa ao planejamento econômico familiar dos gastos em relação aos ganhos da família;
-Valorização da vida profissional;
-Participação dos membros nas decisões econômicas;
-A relação de apoio e aprendizado acontece quando existem participação e divisão de papéis sociais,
todos importantes;
-As tarefas distribuídas e vivenciadas favorecem a formação de regras de comportamento, sendo uma
delas o aprendizado dos limites e da importância dos valores;
-As ações conjuntas, os “mutirões familiares” são alternativas para potencializar as funções da família
numa sociedade em transformação.
• Conferir uma Identidade Social:
-Dá um nome a seus membros;
-Condições sócio-econômica;
-Define o lugar que cada um ocupa nas relações sociais (status).
• Socializar:
- Trocas da aprendizagem e estímulos;
-Integração dos filhos no mundo;
-Relacionamento afetivo e troca de carinho;
-Aprendizagem de critérios de avaliação e seleção das relações sociais;
-Preparação para a vida em sociedade.

PADRÕES FAMILIARES:
Família central:
• Consiste de marido e esposa e, talvez,
um ou mais filhos.
• A presença de filhos afeta as condições
de vida e recursos econômicos da família.
• A falta de filhos pode levar o marido e a
esposa a procurarem aconselhamento e
assistência de saúde.
• Quando a família central não se integra, o
profissional deve ajudá-la a encontrar apoio
por outros meios, como a família abrangente
ou amigos.
Família Abrangente:
• Inclui parentes (tios, avôs, primos), além
da família central.
• Quanto mais próximo for a família
abrangente, maior influência terá sobre a
assistência de saúde.
• Provê uma base diversificada de apoio
para seus membros que necessitem de
assistência de saúde.
Família com um Ùnico Progenitor:
• Formada quando um dos pais está
ausente na família central por morte, divórcio
ou abandono do lar.
• As
circunstâncias
da
ausência
determinam o impacto exercido sobre a
família; hoje, a causa mais comum é o
divórcio.
• A redução dos recursos financeiros afeta
a saúde dos membros dessas famílias.
• A saúde emocional também pode estar
em risco.
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Família Mista:
• Formada quando os pais trazem filhos de
casamentos anteriores para uma nova
situação de convivência conjunta.
• A natureza das situações de convivência
anteriores e o grau de adaptação à mudança
afetam a saúde.
• Os estresse relativo ao novo padrão
familiar formado pode afetar a saúde mental
de seus membros.
Família Comunitária:
• Seus membros podem não ser parentes,
mas compartilham de associações religiosas,
convivências econômicas, ideologias, objetivos
de auto-suficiência ou o desejo de viver numa
situação de família abrangente.
• A estabilidade dos relacionamentos nessa
família afeta a saúde.
• As práticas para a educação dos filhos
afetam a saúde.
• Mudanças bruscas em relação aos seus
membros podem causar estresse nos filhos.
Outros Padrões Familiares:
• Algumas situações de convivência (ex.
coabitação, homossexualismo) podem ou não
ser consideradas como um padrão familiar.
• Algum grau de permanência é necessário
para que um relacionamento seja considerado
uma família.
• Questões de saúde concentram-se na
estabilidade de relacionamentos e práticas de
educação de filhos.
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A família é uma unidade ou um sistema formado por um grupo de pessoas não só com redes de
parentesco, mas fundamentalmente com laços de afinidade, afeto e solidariedade, que vivem juntos e
trabalham para satisfazer suas necessidades comuns e solucionar problemas. A importância da família,
para cada um dos seus membros, está não só nas funções que ela desempenha na sociedade, mas na
intermediação entre o individuo e a sociedade.
A família é um sistema, constituído não somente por pessoas, mas também, por algo muito importante
que são as relações entre essas pessoas. Por isso é necessário estar sempre atento para o que está
acontecendo nessa família:
-As pessoas se gostam ou se desgostam; -Há respeito entre elas ou não?
-Todos colaboram nas tarefas de casa? - Existe muita brigar, muita discussão, muitos conflitos?
-Existe alguém que quer ser o melhor? –Quem não quer fazer nada?
-Quem quer controlar a situação?
-Quem contribui ou não com as despesas?
-Como cada um expressa aquilo que é? –Como cada vê a maneira de ser do outro?
-Como elas se comunicam?
-Como dividem as funções domésticas e afetivas?
-Como expressam os sentimentos?
-Como se distribui o poder dentro da família?
Reciprocidade significa: Dar e receber respeito, afeto e atenção. Tocar serviços, trocar energia, trocar
informações. Participar de forma igualitária da circulação dos bens materiais e culturas do meu grupo.
Se uma pessoa acumula saber, dinheiro e informação – e não faz nada disso circular – é como uma
pessoa que fica com a perna inchada, dolorida, porque a circulação do sangue está parada. Todo o corpo
sofre e a pessoa caminha com dificuldade. A falta de partilha gera doença, sofrimento para o individuo e
seu grupo.
SISTEMAS FAMIARES:
Fechado demais

aberto demais

equilibrando

A FAMÍLIA FECHADA DEMAIS está limitada por uma estrutura rígida, marcada pelo raciocínio linear,
é autoritária nas formas de tomar decisões, de controlar o poder. Mantêm-se assuntos são proibidos de se
abordar; certas expressões não são permitidas; uma determinada forma de se comportar é obrigada ou
proibida para todos ou ainda para certos membros e aos outros, ou mantêm relações somente entre
pessoas, tornando-se incapazes de viver em comunidade.
Esse tipo de família determina com rigidez os papéis dos filhos, impondo-os coercitivamente,
principalmente no que se refere aos papéis sexuais - masculino e/ou feminino – nas relações sociais.
Além disso, o individuo vive se protegendo das coisas do mundo, vendo-as como uma constante ameaça
que pode destruir a família.
Exemplo: Maria desde pequena seguia as regras imposta pelos pais. Ela só podia brincar com os
irmãos ou primos. Só saía acompanhada por alguém, mesmo depois de crescida. Suas roupas eram
compradas pela mãe. Ela não tinha direito de se vestir como alguém de sua idade e época. Toda
desobediência era castigada exemplarmente. Assistir TV, só a filmes e programas aprovado pelos pais. O
mundo era visto como perigoso, hostil e ameaçador ao equilíbrio familiar. Aos 22 anos, Maria perde os pais
em um acidente. Ela entra em profunda crise. Quando descobriu os efeitos da “rigidez obedecida” da
educação recebida: costumada a só obedecer, sentia-se incapaz de tomar decisões, incapaz de uma visão
crítica da realidade. Habilidade a viver isolada dos “estranhos” sentia-se só, desamparada como uma
criança. Imatura à procura do consolo dos pais.

FAMÍLIA FECHADA DEMAIS, FILHOS IMATUROS E BITOLADOS!
A FAMÍLIA ABERTA DEMAIS gera indivíduos frágeis, inseguros, sem raízes, o que os impede de
desenvolver uma visão pessoal e, posteriormente, uma visão familiar e comunitária. Alguns de seus
membros desenvolvem uma personalidade “anarquista”. Já outros, devido à carência de modelos de
liderança e noção de limites de coisas, facilmente caem nas garras de pessoas autoritárias. Só fazem as
coisas se receberem, ordens específicas. Essas pessoas se tornarem presas fáceis dos sistemas políticos,
sociais, econômicos e religiosos autoritários, e, sem o perceber, contribuem para que eles existiam.
Sem a condição para desenvolver o senso crítico, terminam se acostumando com o “chicote”: o
individuo que está acostumado a obedecer quem segura o chicote, quando o chicote muda de mão,
continua, obedecendo cegamente, da mesma maneira.
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Exemplo: Na família de Pedro ninguém obrigou a fazer nada. Tudo era liberal, não tinha hora para
dormir, nem para comer e muito menos para brincar. Cada um vivia no seu mundo. O pai viajava muito e a
mãe sempre ocupada com os afazeres de casa, deixava cada filho viver sua vida. O fato de não ser
cobrado, deixava Pedro muito inseguro e sem saber que o rumo seguir. Certa vez, já na adolescência, ela
passou três dias na casa de amigos e quando voltou ninguém, tinha sentido sua falta. Tudo isso revoltava
a Pedro, pois não se sentia amado. Pedro sentia necessidade de que alguém demonstrasse interesse e se
importasse com ele.
Aos 18 anos, Pedro ingressou numa seita religiosa que passou a ditar que atitudes e pensamentos Pedro
teria que ter. Pedro saíra de um sistema “anárquico”, “escancarado”, sem estruturas e entrou em outro
sistema, agora autoritário, controlador e super estruturante. Pedro, tal qual uma lesma, encontrou uma
carapaça (de caracol) que o protegia, mas aprisionava, tirando-lhe a liberdade de movimentos.

FAMÍLIA ABERTA DEMAIS, FILHOS INSEGUROS E DESESTRUTURADOS!
A FAMÌLIA EQUIBRADA, é aquela que sabe se preparar para enfrentar qualquer desafio. Enriqueci
com as contribuições positivas da sociedade, ao mesmo tempo em que desenvolve defesas no seu
organismo (critérios – senso crítico), impedindo que os valores negativos possam ter influencia.
As pessoas formadas neste tipo de família aprendem a discutir qualquer assunto ou qualquer problema
de forma clara e transparente. Isso porque estão enraizadas em valores partilhados, não confusos, que
permite a expressão da identidade individual e grupal. Sabem também se sair de situações críticas, sabem
atingir com um mundo exterior. Seu senso de justiça é muito forte, e todos se preocupam com a
construção de um mundo mais justo e fraterno.
Desde criança, essas pessoas aprendem a exercitar a democracia, buscando construir normas justas e
flexíveis , no lugar de normas rígidas, que sejam entendidas por todos e tenham um sentido prático e
libertador.
Mantêm um ambiente aberto, de diálogo constante, onde a reflexão é bastante valorizada: é o
instrumento de avaliação, onde todos estão dispostos a mudar, se for preciso, não ficando de ninguém
fora. Os tabus são discutidos, avaliados e desmontados. As funções e papéis dos membros de uma família
equilibrada são flexíveis e compartilhados entre todos.
Nesta família, as pessoas contribuem significativamente para a criação de processos democráticos e
participativos na sociedade. Não se envergonham de mudar, porque nãos e envergonhar de pensar,
dialogar.
Exemplo: Jorge e Francisca foram criados com muito carinho. Desde pequenos aprenderam a superar
os conflitos pelo diálogo. Seus pais, apesar dos afazeres, acompanhavam de perto os momentos
importantes de suas vidas. Os aniversários eram comemorados com festa, onde amigos participavam.
Quando cometiam erros, eram repreendidos, mas eram também elogiados quando faziam por merecer.
Ninguém ficava independente ao sofrimento do outro. Toda família se unia, seja para apoiar os seus como
para auxiliar os vizinhos e pessoas da comunidade. Hoje, Jorge é líder da Pastoral da criança e , mesmo
já tendo família, ainda encontra tempo para ajudar as famílias que precisam de solidariedade.

FAMÍLIA EQUILIBRADA, FILHOS RESPONSÁVEIS E SOLIDÁRIOS!
APTIDÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL PARA O ENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS:
 Desenvolvimento da cooperação com a família.
• Identificar as necessidades da família.
• Abordar o sigilo.
 Oferta de informações sobre a doença mental.
• Diagnósticos, etiologia, prognóstico e tratamento.
• Curso da doença mental.
 Aperfeiçoamento da comunicação e da solução de problemas na família.
• Ensinar princípios de comunicação eficiente.
• Ensinar estratégias de solução de problemas.
 Ajudar para a utilização do sistema de serviços.
• Ajudar com relação ao direito de acesso ao tratamento, ao apoio e à reabilitação.
• Explicar os papéis dos diferentes provedores de saúde mental.
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica
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 Ajudar aos membros da família para atenderem às próprias necessidades.
• Ajudar os membros da família no acesso a serviços de apoio.
• Avaliara quando a transtornos relacionados ao estresse.
• Encorajar o exercício da cidadania e a defesa de seus direitos.
PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM (NANDA):





Processos familiares alterados.
Enfrentamento familiar ineficaz: incapacitante.
Enfrentamento familiar ineficaz: comportamento.
Controle ineficaz do regime terapêutico: familiares.

FATORES CAUSAIS DA DOENÇA MENTAL
BIOLÓGICO – PSICOLÓGICO – SOCIAL- AMBIENTAL
-BIOLÓGICO: *GENÉTICAS – EX: ESQUIZOFRENIA, TRANSTORNOS AFETIVOS, TRANSTORNOS DE
ANGUSTIA
*HEREDITÁRIOS: - FÍSICOS: ALTURA, PESO, IDADE DA MENARCA, P.A
-INTELECTUAIS: DESTREZA NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS, FLUÊNCIAVERBAL
-PERSONALIDADE: TIMIDEZ E EXTROVERSÃO, EMOTIVIDADE E ATIVIDADE, DEPRESSÃO E
COMPORTAMENTO PSICOPÁTICO, ANSIEDADE, OBSESSÃO E NRUROSES, ARTE ATLETISMO
*PRÉ-NATAIS: AFETAM AS CONDIÇÕES FISIOLOGICAS E DE APRENDIZAGEM
*PERINATAIS: ATRASO MENTAL, DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, PROBLEMAS DE
COMPORTAMENTO
-FATORES PSICOLÓGICOS:
ADEQUADA- PROVISÃO DE RECURSOS DO INDIVÍDUO E AMBIENTAIS (FÍSICOS, PSICOSSOCIAIS,
SOCIOCULTURAS)
-INADEQUADA- VUNERABILIDADE DO INDIVÍDUO CRISES EVOLUTIVAS E ACIDENTAIS
RESOLUÇÃO
-SATISFATÓRIA- DIMINUI A VULNERABILIDADE FACILITA A MATURIDADE
-INSATISFATÓRIA – AUMENTA A VULNERABILIDADE FACILIA TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS E
PSICOLÓGICOS E PSICOSOMATICOS
-FATORES CAUSUAIS AMBIENTAIS: MUDANÇAS NO MEIO
- FAVORECE A DEPRESSÃO,
ANSIEDADE, TRANSTORNOS FÍSICOS, ALCOOLISMO E TOXICODEPENDÊNCIAS.
CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO:
-VIDA INTRA UTERINA E NASCIMENTO (DO NASCIMENTO À 40 DIAS)
-LACTAÇÃO E IDADE PRÉ-ESCOLAR 0 A 6 ANOS
-ETAPA ESCOLAR E ADOLESCÊNCIA: PROBLEMAS RELEVANTES – TRANTORNO POR DEFICIT
DE CUIDADOS – FOBIA ESCOLAR - TIQUES- CRISES DE IDENTIDADE- HÁBITOS TÓXICOS –
FOBIAS-OBSESSÕES-TRANSTORNOS DE CONDUTA – COMEÇO DE PSICOSES (PMD,
ESQUIZOFRENIAS) – SUICIDIOS – ANOREXIA E BULIMIAS.
-IDADE ADULTA DOS 20 AOS 65 ANOS: PSICOSES, HÁBITOS TOXICOS, DISFUNÇÕES SEXUAIS,
SUICIDIOS, HIPOCONDRIAS, OBSIDADE, SINDROME DA DONA DE CASA, OBSIDADE,
TRANSTORNOS RELACIONADOS COM PARTO-PUERPÉRIO, MULTIMEDICAÇÃO
-ETAPA DA VELHICE – AGUDIZAÇÃO DOS PROBLEMAS DE PRÉ-MORBIDADE, DEPRESSÃO,
CONSEQUENCIAS PSICOLÓGICAS DE DOENÇAS CRÔNICAS
ETAPAS DA REAÇÃO DO INDIVÍDUO PERANTE A MORTE: NEGAÇÃO – IRA- NEGOCIAÇÃO –
DEPRESSÃO – ACEITAÇÃO.
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História da Psiquiatria e das Políticas de Saúde Mental
A loucura através dos séculos
Hoje, o enfoque da loucura – a forma de entender, tratar, lidar e olhar para ela – não é mais de século
anteriores. Na Grécia antiga, o louco era socialmente considerado uma pessoa com poderes divinos. O
que dizia era ouvido como um saber importante e necessário, capaz mesmo de modificar os
acontecimentos, interferir no destino dos homens.
Acreditava-se que as frases enigmáticas (nas realidades incompreensíveis) por eles proferidas
aproximavam os homens das ordens dos deuses que habitavam o Olimpo. Nesse período, a loucura
encontra espaço para exprimir-se, não sendo necessário controlar espaço para exprimir-se, não sendo
necessário para a compreensão das mensagens divinas.
Na idade média, marcada pela peste, a lepra e o medo de inúmeras ameaças desde e de “outro
mundo”, a loucura era entrevista como expressão das forças da natureza, como algo não- humano. Mais
uma vez, o homens acreditavam que a fala incompreensível dos loucos significava que os mesmos
entravam em contato com o estranho e, assim, entendiam seus mistérios, ouviam a verdade do mundo. A
loucura é então exaltada. Porém, concomitamente, existiam os sentimentos de terror e atração provocados
por algo que inspira receio: o insano.
Mais adiante, a loucura deixa de ser instrumento das forças da natureza e começa a ser entendida
como o reverso da razão. No entanto, ainda se busca conhecer a lógica de Deus através do discurso. A
razão tenta penetrar no mundo estranho que é a loucura e, a partir daí, inicia-se outra transformação: a
loucura passa a ser vista como um conjunto dos vícios dos homens – preguiça, avareza, por exemplo – e
ganha, assim, um caráter moral, passando a ser algo desqualificante.
No século XVII, como o mercantilismo, período onde domina pressuposto de que a população é o bem
maior que uma nação pode ter, começam a ser encarcerados todos aqueles que não podem contribuir
para o movimento de produção, comércio ou consumo. Essa exclusão ocorre devido às ordens do mundo
burguês em construção, à necessidade de uma disciplina e de um novo controle social.
Inicia-se então, em toda a Europa, a criação de estabelecimento de internação para onde são enviados
os velhos e as crianças abandonas, os aleijados, os mendigos, os portadores de doença venéreas o os
loucos. Esses locais eram verdadeiros depósitos humanos, nos quais não havia nenhuma intensa de
tratamento. Os encarcerados eram obrigados a realizar trabalhos forçados, que serviam como punição ao
então considerada o maior vício da sociedade mercantilista: a ociosidade. Essa “limpeza” das duas
cidades perdurou por cerca de um século.
Essa visão começou a modificar-se a partir da revolução Francesa, em 1789, que trazia como lema as
palavras de ordem “liberdade, igualdade e fraternidade”. Lema esse que, obviamente, não combinava com
a forte exclusão social anterior, a qual representava o antigo regime opressor. A partir de então, inicia-se
um processo de reabsorção dos excluídos, buscando-se alternativas para as “necessidades”, tais como
auxilio financiamento e atendimento médico domiciliar. Entretanto, os loucos ainda permanecem
encarcerados, já que poderiam ser violentos – perigosos, portanto, a finalidade e vizinhos.
Apenas no final do século XVIII, em 1793, com a nomeação de Pinel para a direção de Bicetre – um
hospital Francês –, é que se difunde uma nova concepção de loucura. Há uma reestruturação do espaço
cultural, considerando–se normal o comportamento adequado à liberdade burguesa.
Pinel fundamenta a alienação mental como sendo um distúrbio das funções intelectuais do sistema
nervoso. Define o cérebro como sede da mente, onde se manifesta a loucura. Divide os sintomas em
categorias: mania, melancolia, demência e idiotismo. Considera a loucura como uma alteração das
faculdades cerebrais , cujas principais causas seriam físicas – por exemplo, pancada na cabeça, formação
defeituosa do cérebro e hereditariedade – e morais – consideradas as mais importantes: paixão intensas e
excessos de todos os tipos.
A partir dessa reestruturação a loucura passa a ter o estatuto de doença mental, que quer um saber
médico e técnicas especificas. A prática social então adotada foi a reclusão dos incapazes, com a
conseqüente separação dos loucos dos demais, visando estudá-los e, assim, tentar obter a cura. O espaço
destinado para tal, habitando apenas pela loucura, é o asilo, que pela primeira vez se transforma num local
de experimentação e cura – onde se num local de experimentação e cura – onde se trabalha com uma
prática médica e pedagógica. A reclusão fica a serviço da disciplina, já que o objetivo é o tratamento moral
do louco.
Os conceitos de saúde e doença situam-se numa perspectiva social, subordinada às normas do
trabalho industrial e da moral burguesa, com vistas à manutenção da ordem pública. Nesse momento fica

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica

13

também constituída a psiquiatria como saber médico especifico, já que a loucura – sendo uma doença
(mental) – necessita de um saber médico particular.
No século XIX, a loucura adquire uma descrição psicológica, tendo como principais representantes
Pinel, na França, e Tuke, na Inglaterra – e posteriormente Esquirol, considerando um dos maiores teóricos
dessa primeira escola psiquiátrica (o alienismo) e que, discípulo de Pinel, dá continuidade no seu trabalho.
O alienismo baseia-se no entendimento da loucura enquanto desrazão, ou seja, alienação mental. O
tratamento alicerça-se no enfoque asilar, que passa a ter uma função terapêutica. A organização do
espaço asilar e a disciplina rígida tornam-se elementos importantes do tratamento, que consiste em
confrontar a confusão do louco – sua desrazão – com a ordem do espaço asilar e com a razão do alienista
– que, para tanto, deve ter uma moral inatacável.
O trabalho de Pinel evoca elogios e críticas. Uma delas dizia respeito ao caráter fechado da instituição
psiquiátrica, isto é, ao fato de os doentes ficarem trancados todo o tempo num local em muito
assemelhado a uma prisão.
O surgimento da psiquiatria no Brasil: da chegada da família real à criação do hospício Pedro II
O Brasil colônia inicia sal transformação a partir da chegada, em 1808, da corte portuguesa ao Rio de
Janeiro.
Por que a família real abandona Portugal? Naquela época, a Europa está dividida entre o domínio
econômica da Inglaterra e o poderio militar econômico da Inglaterra e o poderio militar da França de
Napoleão. Portugal tenta manter-se neutro em relação às disputas entre a Inglaterra, Espanha e França,
porem, sofrendo pressões de todos os lados, fica sem saída após ser invadido pelas tropas de Napoleão.
Como resultado, a corte foge para o Rio de Janeiro, acompanhada de cerca de 15.000 pessoas, sob as
ordens do príncipe regente D. João VI.
A chegada da família real ao Brasil provocada transformações econômicas e políticas: abrem-se os
portos às nações amigas e firma-se um tratado comercial com à Inglaterra, o que gerou rápido progresso
para o país. Até sua independência, em 1822, o Brasil passa por um período de transição ao qual são
realizados vários benefícios, entre os quais se destacavam: criação da Imprensa Nacional; fundação do
banco do Brasil; criação das escolas médicas e da biblioteca pública (atual Biblioteca Nacional);
construção das primeiras estradas e inicio de funcionamento das primeiros indústrias (siderúrgicas e
construção naval).
A mão-de-obra, até então escrava, tem seu perfil alterado com a chegada dos imigrantes. Após a
abolição do trafico negreiro, em 1850, da Lei do ventre livre, em1871, e da Abolição da Escravatura, em
1871, e da Abolição da Escravatura, em 1888, a imigração apresenta grande crescimento. Inicia-se a
criação de um operariado urbano (mão-de-obra livre nas cidades) que, como veremos a seguir, será a
clientela predominante do primeiro hospício brasileiro, no inicio de sua existência.
Entretanto, qual a relação entre a chegada da família real no Brasil e a criação do primeiro hospício
brasileiro? O motivo não é o fato de a família real possuir entre seus membros a rainha D. Maria I, mãe de
D. João VI, popularmente conhecido como a “rainha louca” (que morre em 1816, antes, portanto, da
criação do hospício).
A literatura existente sobre o assunto nos revela que a criação do hospício está diretamente
relacionada ao crescimento e à necessidade de recolhimento dos habitantes desviantes que perambulam
pelas ruas: os desempregados (imigrantes principalmente, que não aceitam as condições de trabalho
existentes), os mendigos, os órfãos, os quais são recolhidos aos asilos de mendicância e de Órfãos,
administrados pela Santa Casa de Misericórdia.
Os loucos são colocados no mesmo espaço que os outros desviantes, sendo submetidos a maustratos que, frequentemente, os levam à morte. Essa situação é motivo de crítica por parte dos médicos,
que aliados ao provedor da santa casa José Clemente Pereira, iniciam, a partir de 1830, um movimento
para a criação de um lugar especifico para os loucos: o hospício (movimento esse que pode ser entendido
pela lema Aos loucos, o hospício). Assim, por decreto do imperador, é criado em 1841, no Rio de Janeiro,
então Distrito Federal, o Hospício Pedro II. Seguindo a tendência européia – da França, principalmente -, a
loucura o estatuto de doença, que se torna o objeto da nova especialidade médica- a Psiquiátrica.
Como dependência da Santa Casa, o Hospício Praia vermelha, bem distante do centro urbano, à
época, sendo inaugurado em 1852.
No entanto, apesar de sua criação, persistem, por parte dos médicos, as críticas aos maus-tratos e à
ausência de cura dos doentes. Como resultado, o hospício é desanexado da Santa Casa, em 1890. A
partir daí, o poder das religiosas é substituído pelo poder dos médicos os quais se consideram os únicos
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capazes de levar adiante a proposta terapêutica do hospício, qual seja, o tratamento moral recomendado
por Esquirol, psiquiatra discípulo de Pinel.
Esse tratamento moral compreende o isolamento, a organização do espaço terapêutico, a vigilância e
a distribuição do tempo.
O isolamento tem como objetivo separar o doente da sociedade e da família, consideradas em parte
responsáveis pelo desenvolvimento da doença mental.
A organização do espaço terapêutico prevê a separação entre sexos e entre os vários tipos de
doentes. Há os pacientes pensionistas e os indigentes. Os pensionistas são de primeira, segunda ou
terceira classes. Os de primeira tranqüilos e agitados; os de terceira classe e os indigentes são divididos
nas categorias tranqüilos limpos, agitados, imundos e afetados por doenças contagiosas.
A vigilância é uma atribuição básica do pessoal da enfermagem.
A distribuição do tempo prevê a terapêutica pelo trabalho.
A prescrição do trabalho, rigorosamente indicado, é o principal elemento do tratamento moral, sendo
realizados mediante oficinas de costura, bordados, flores artificiais, alfaiataria, estopa, colchoaria, escovas,
moveis, calçados ou jardinagem. Os doentes trabalham ainda como serventes nas obras, refeitórios,
enfermarias, etc. No entanto, o trabalho é prescrito apenas para o doente pobre; o tempo do doente rico é
utilizado para diversão.
Outras modalidades terapêuticas aplicadas no hospício são a clinoterapia é indicada para a
melancolia, a mania, a neurastenia e a histeria; posteriormente, para todas as formas e episódios agudas
de doenças, crônicas, como o idiotismo, a epilepsia, etc., até a sua generalização como meio de vigilância
e de observação doentes, constituindo-se num fator importantíssimo da organização interna do asilo. Com
a prescrição da clinoterapia melhoram intensamente a higiene, a vigilância e a ordem, bem como a
diminuição do número de homicídios, suicídios, evasões, incidência, etc.
Quando da inauguração, o hospício tinha 144 dos seus 350 leitores ocupados. Após um ano de
funcionamento, sua lotação estava esgotava esgotada. Entre 1905 e 1914, sua população é em sua
maioria, composto por brancos e mestiços – e 31% de estrangeiros. A partir de 1904, começa a haver
excesso de doentes no hospício,, levando à superpopulação.
O trabalho agrícola e em pequenas oficiais é a proposta terapêutica adotada nos anos 10/20 no Brasil,
sendo à base da criação das colônias agrícolas - Juliano Moreira é um dos seus teóricos mais importantes.
A superpopulação do hospício e a inadequação das colônias de São Bento e Conde de Mesquita, na
Ilha do Governador, criadas em 1890, resultam na proposta de criação de uma nova colônia agrícola no
Distrito Federal, a ser implicada em Jacarepaguá.
A nova colônia atende plenamente aos objetivos terapêuticos e econômicos propostos por seus
idealizadores, possibilitando a cura dos doentes pelo trabalho agropecuário e em pequenas oficinas.
Segundo seus autores, essa proposta resolve os impasses da assistência psiquiátrica da época: aumento
crescente do número de internações – com a conseqüente superlotação dos serviços – os gastos do
estado e ineficácia terapêutica dos mesmos.
As colônias da ilha do Governador são extintos quando da transferência das pacientes mulheres do
engenho de dentro, em 1911, e dos pacientes homens para a colônia de Jacarepaguá, em 1923. A colônia
de Jacarepaguá é inaugurada em 1924; em 1935 passa chamar-se Colônia Juliano Moreira.
Outra proposta terapêutica dos anos 10/20 é a assistência heterofamiliar (AIII). A adoção deste modelo
baseou-se no acontecido na colônia de Geel, na Bélgica, no século VII: vários doentes mentais de todo o
mundo acorriam a Geel para visitar o templo da Santa Protetora dos Doentes Mentais, Defina. Alguns
deles não mais retornavam a seus lugares de origem, lá permanecendo. Eram então acolhidos na
localidade, integrando-se às famílias. Posteriormente, o Estado incorporou essa experiência espontânea
realizada pelos moradores de Gell e construiu um hospital central para atender aos casos agudos e às
intercorrências.
No Brasil, Juliano Moreira propõe que a AHF seja instalada próxima ou anexa a uma colônia agrícola.
Á época, as ainda existentes “casa funcionais” da Colônia Juliano Moreira são construídos com o objetivo
de implantar essa nova proposta.
No entanto, as novas práticas terapêuticas, os trabalhos agrícolas e a AHF não levam à cura dos
pacientes. Trabalho serve apenas para manter os setores do asilo em funcionamento, com a exploração
da mão-de-obra gratuita dos pacientes tanto pelo estabelecimento como pelas famílias que os recebem, as
chamadas Famílias nutricionais. Essas propostas, porém, são implantadas parcialmente, apresentando
poucos resultados terapêuticos.
A proposta de colônia agrícolas dos anos 10/20, do sistema de open-door (portas abertas) e do nonrestraint (não-contenção), a partir de 1930, modifica-se para o sistema fechado de “hospitalização
definitiva” para os doentes cônicos, incuráveis. As propostas dos anos 30 serão desenvolvidas a seguir.
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A expansão da assistência psiquiátrica pública no Brasil
A assistência psiquiátrica pública no Brasil inicia-se, como vimos, com a criação e a inauguração do
Hospício D. Pedro II, em 1841 e 1890, é criada a assistência Médico- Legal a Alienados –AMLA,
compreendendo o hospício – agora denominado Hospital Nacional – e as colônias de alienados situadas
na ilha do Governador. Em 1903, Juliano Moreira promove a primeira reforma sob a orientação da AMLA.
A população da então Capital cresce, bem como as internações psiquiátricas: em 1852, o Rio de
Janeiro possuía 50.000 habitantes; em 1930, 2.000.000. Em 1903, o hospital Nacional de alienados
contava 800 doentes; em 31.12.1933, com 2.000; e cinco meses depois, mais 856.
A segunda reforma, de 1927, cria o Serviço de Assistência a Psicopatas (SPA), ainda destinado para
as colônias do engenho de dentro e Jacarepaguá um pequeno número de doentes, calmos e adaptáveis
ao trabalho agrícola e em pequenas oficinas.
Até 1930, são realizadas na Capital do país as seguintes construções e/ou reformas:
-o hospital da praia vermelha;
-as colônias da ilha do governador, posteriormente transferidas para as colônias do Engenho de Dentro e
Jacarepaguá;
-pequenas obras de ampliação do hospital da praia vermelha (entre 1904 e 1907);
- instalação, em 1921, do Manicômio Judiciário (com 40 leitos);
-construção, na Praia Vermelha, em 1922, de dois pavilhões para tuberculoses e de um laboratório
neurobiológico, em 1923;
-construção, em 1929, de um novo pavilhão para 120 doentes na colônia de Jacarepaguá;
-construção de pequenos causas residenciais na colônia do Engenho de Dentro, destinadas à assistência
heterofamiliar.
-essas obras, no entanto, não conseguem solucionar o problema da superdemanda aos serviços de
assistência. Outros projetos são então elaborados.
Em 1931, o projeto de reformação da assistência prevê grande aumento e remodelação do hospital
nacional, baseada nas “(...) velhas ideias (...) que consistiam em julgar necessários um grande hospital
urbano, destinado a toda espécie de doentes mentais, e duas colônias, uma para cada sexo, reservadas
àqueles doentes que por falta absoluta de reações ante-sociais, e pelo conjunto do quadro clínico
apresentado, pudessem viver em regime de completa liberdade”. Porém, esse projeto é abandonado por
motivos de ordem técnica e econômica.
Em 1932, a nova reorientação da assistência baseia-se na “(...) inconveniência de qualquer obra de
ampliação ou remodelação do grande hospital urbano da praia Vermelha, pelo menos si tal obra visasse
manter o caráter que anacronicamente o hospital ainda conserva (...)”
Nesse mesmo ano são construídos três novos pavilhões na colônia de Jacarepaguá (cada um com
capacidade para 50 doentes). Essa construção origina o projeto de ampliação da colônia e mudança da
proposta da assistência, que passa a ser “(...) deixar na Praia Vermelha apenas a diretoria geral de
Assistência a Psychopathas, os institutos de hygiene Mental e de Psycologia com os seus serviços sociais,
as clinicas Psychiatrica e Neurologica de Faculdade, e um pavilhão de clinicas em serviço aberto”.
Os pensionistas de serviço fechado são transferidos para a colônia do Engenho de Dentro e “(...) todos
os indigentes de ambos os sexos, a internar em serviço fechado, (...) removidos da praia Vermelha e do
Engenho de Deatro para fazer do Engenho novo, em Jacarepaguá, onde se instalaria um vasto hospital
moderno, no gênero dos grandes manicômios americanos, como por exemplo o St. Elisabeth’s Hospital de
Washington ou Manhattan Hospital de Woshington ou Manhatta Hospital de New Your.
O projeto prevê sua realização em duas etapas: 1ª construção de dois núcleos para cada sexo, com
um total de 2.976 pacientes, 2ª aumento da capacidade em 680 pacientes, perfazendo um total de 3.656
e, posteriormente, a construção de mais 1.600 leitores, atingindo o total de 5.256 leitores. Entretanto, o
projeto não é executando na sua totalidade.
Até 1937, e principalmente até 1941, a assistência tem sua atuação restrita ao Rio de Janeiro, Capital
da Republica. Em 1937, é criada a Divisão de assistência a psicopatas (DPA) e tem inicio um inquérito
realizado nos estados.
Concluído em 1941, o inquérito mostra a diversidade da assistência psiquiátrica prestada pelos
estados – os quais são classificados em cinco tipos: os que não assistem os seus doentes; os em que
assistência é rudimentar, não havendo tratamento diferenciado; os em que assistem os seus doentes; os
em a assistência é rudimentar, não havendo tratamento diferenciado; os em que a assistência é bastante
deficiente porém o tratamento, apesar de rudimentar, apresenta certa orientação; os seus doentes por
métodos atualizados, fazem a prevenção das psicopatias e realizam serviços sociais.
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A partir desse resultado e tendo em vista o numero total de 20.526 doentes internados, o SNDM
elabora um plano mínimo hospitalar nos estados, com a ajuda técnica e financeira da União. O tipo-padrão
de construção hospitalar moderno, eficiente e menos dispendiosa.
O plano prevê três fases: a primeira, de auxilio financeiro para a criança de ambulatórios de higiene
mental; a segunda, de auxilio técnico aos planos de organização e construção, fornecimento de plantas e
assessoria aos diagnósticos hospitalares (tendo como base o anteprojeto de criação de serviços estaduais
autônomos); e a terceira, de estabelecimento de acordos e convênios com os estados.
Em 1941, o recém-criado Serviço Nacional de Doenças Mentais (SNDM) incorpora o SAP e a DAP.
Com o SNDM, a ação do Governo Federal faz-se presente em todos os estados do país.
Os auxílios aos estados são aprovados pelo governo em 1944 ano em que o regimento do SNDM é
aprovado, sendo distribuídos a partir de 1947. Na gestão de Adauto Botelho (1945/54) o balanço do
SNDM mostra os resultados Da implementação do plano mínimo hospital, com a ampliação e construção
de vários hospitais colônia no país. As propostas terapeutas e a organização da assistência aos doentes
mentais têm como base o discurso psiquiátrico predominante á época.
Até 1930 (anos 1910/20), o discurso predominante era o preventivista, que preconizava a higiene e
profilaxia mentais e a eugenia, assim discriminadas;
a) Higiene mental – “(...) tem por fim preservar do individuo normal e precaver os indivíduos predispostos
contra as ações desencadeantes de psicopatias. Desta maneira, se este fim é preservar o individuo normal
ou subnormal (psicopata frustro ou predisposto, etc.) de psicopatias, trata-se de “profilaxia mental”; se,
porém, o fim visando é manter e melhora o ajustamento psíquico, falamos de “higiene mental propriamente
dita”.
b) Eugenia- entendia como estado dos fatores socialmente controláveis que podem elevar ou rebaixar as
qualidades raciais das gerações futuras, tanto física como mentalmente.
Para difundir essas ideias foi criada em 1923, por Gustavo Riedel, Ligia Brasileira de Higiene Mental
(LBHM), que recomendava que essas práticas terapêuticas fossem desenvolvidas nos ambulatórios de
higiene mental.
De 1926 a 1930, em sua etapa inicial, a LBHM preconizava a higiene psíquica à psíquica individual,
limitando o conceito de eugenia à prevenção das doenças mentais. A partir de 1930, esse ideal eugênico
transforma se em higiene mental da raça. A higiene mental passa a ser entendida como uma aplicação
desses princípios à vida social (COSTA, 1978).
A partir de 1950, o discurso organicista passa a ser predominante. Surgem as terapias biológicas,
como a eletroconvulsoterapia (ECT), as psicocirurgias e os psicofármacos.
O discurso organicista está explicitado na introdução ao plano Hospital de 1941, na relação entre a
“ciência” psiquiátrica e o restante da medicina: “A ciência que se volta ao estudo das desordem mentais já
de há muito conquistou o seu lugar no domínio da medicina oficial, universitária. A patologia geral; o corpo
da doutrina da psiquiatria vale por uma das ricas aquisições da ciência médica. A psicopatia tem
provocado uma serie infinita de pesquisas e trabalhos experimentais (...). As enfermidades mentais são
estudadas, nas Universidades, em cátedras autônomas (...); a psiquiatria surgiu de fato o estudo da
loucura saiu das querelas filosófica e transbordou para o domínio da patologia e da clínica. Para o médico
de hoje, o psicopata é um doente que tem características próprias e cuja afecção deve ser estudada e
observada à luz dos conhecimentos científicos, visando atingir a terapêutica especializada.”
A partir de 1950, principalmente de 1960, a psiquiatria pública começa a declinar em vista do
crescimento da psiquiatria privada mediante convênios como o Estado. Somente a partir de 1980, como
será abordada posteriormente, a psiquiatria pública retorna à cena.
A legislação brasileira acerca da loucura
No Brasil, o tratamento médico da loucura iniciou-se com a criação do hospício Pedro II e consistia
essencialmente na internação que era dividida em dois tipos: voluntários e involuntária. A voluntária é a
internação efetuada de acordo com a própria vontade.
No caso da involuntária, pode distinguir-se a
compulsória, determinada por ordem judicial – qual, feita contra a liberdade individual do paciente, deve,
por isso mesmo, ser regulamentada.
Os estatutos de 1852 reservam ao médico um papel secundário tanto na internação como na alta do
paciente. Em primeiro lugar, estão o juiz de órfão e de menores, o chefe de família, a família e o
administrador da Santa Casa.
Em 1896, Teixeira Brandão inicia um movimento que culmina com sua eleição para deputado em 1903,
quando consegue a aprovação da lei dos alienados. Por esta lei, o hospício é considerado o único lugar
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com condições adequadas para receber os loucos, cuja internação está submetida ao parecer do médico.
A lei estabelece, ainda, a guarda provisória dos bens dos doentes e trata de outras questões.
A partir dessa e das demais leis surgidas posteriormente, define-se a incapacidade de louco gerir sua
própria pessoa e seus bens. Sua periculosidade é estabelecida, sendo necessário, consequentemente,
protegê-lo de si mesmo e, dele, os outros.
O código Civil Brasileiro de 1916, revisando em 1942 e até hoje vigente, define em seu artigo 5º que
“os loucos de todo o gênero”, entre outros, “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os
atos da vida civil” (Anexo I). Essa incapacidade é declara após realização de perícia médica. Em seguida,
designa-se um administrador provisório ou realiza-se a interdição imediata e conseqüente curatela. Em
relação à curatela, o Código Civil define em seu artigo 446 que os “loucos de todo o gênero, entre outros,
estão sujeitos a curatela”, e no seu artigo 447 quem deve promover a interdição (Anexo I).
O dicionário Aurélio define como condutor a “pessoa que tem, por incumbência legal ou judicial, a
função de zelar pelos bens e pelos interesses dos que por si não possam fazer (de órfãos, de loucos, de
toxicômanos, etc.)”.
O decreto de 1927, que reorganiza a assistência a psicopatas, modifica a lei de 1903 e tornam
obrigatória a interdição do alienado, bem como remédio os conceitos de alienado e psicopata. O doente
mental pode ser alienado ou apenas psicopata (que sofre de afecção mental), estando a alienação mental
diretamente relacionada à questão da incapacidade.
A lei de 1934, atualmente em vigor, “dispõe sobre a Assistência e a Proteção à pessoa e aos bens dos
psicopatas”, reafirma a incapacidade dos doentes mentais em exercer os atos da vida civil. Estabelecer um
conselho de proteção aos psicopatas (extinto, posteriormente, pelo decreto de 1944) com a seguinte
composição: Juiz de órfãs e de menores, chefe de policia, diretor geral da assistência a Psicopatas e
Profilaxia Mental, catedráticos de clínica, psiquiatria, neurologia, Medicina Legal e Clínica, Psiquiatria,
neurologia, Medicina, legal e higiene, representantes da ordem dos advogados e da Assistência Jurídica,
presidente da Lága Brasileira de Higiene Mental, etc. Esses membros comporiam também a comissão
Inspetora, no Distrito Federal e nos estados.
“O decreto torna ato a cooperação entre a justiça e a Psiquiatria. Tratamento e proteção legal. Atribui
ao cuidado do psicopata o duplo estatuto de um ato médico e jurídico (...)”.
Retomando a questão da periculosidade de louco, presume-se todo louco é perigoso. O código penal
brasileiro, de 1942, modificado em 1984 e em vigor, define em seu artigo 26 o louco criminoso como
inimputável.
Inimputabilidade quer dizer que o louco criminoso não é julgado nem submetido a qualquer pena.
Entende-se que não tem a capacidade psíquica de entender o caráter ilícito do delito que cometeu (Anexo
III).
Crime é definido como o fato antijurídico causado pela ação ou omissão de um agente, que queria
fazê-lo (crime doloroso) ou, apesar de não desejá-lo , deu causa a um resultado previsível (crime culposo).
DELGADO (1992) cita três requisitos que se exigem da culpabilidade (imputabilidade, possibilidade de
conhecimento da ilicitude ou antijuridicidade do fato e exigibilidade de conduta diversa).
O doente mental considerado inimputável é presumidamente perigoso, sendo decreta uma medida de
segurança. De acordo com os antigos 96 e 97 do código Penal, a medida de segurança é cumprida em
hospital de custodia ou tratamento psiquiátrico ou outro – por tempo indeterminado e por, no mínimo, um
ano. A medida de segurança só é suspensa após a realização de perícia médica que determine a
cessação da periculosidade (Anexo II).
O Manicômio Judiciário (Casa de Custodia e Tratamento) é o local destinado ao cumprimento da
medida de segurança. Antes de sua criação o louco criminoso
ficava internado em locais que
funcionavam anexos aos presídios. O primeiro Manicômio Judiciário é criado por Juliano Moreira em 1921,
no antigo Distrito Federal, e dirigido por Heitor Carrilho, originário da seção Lombroso do antigo Hospital
Nacional ou Hospício da praia Vermelha (Anexo III). Nessa época, é previsto a construção, numa segunda
fase, de um pavilhão técnico-pericial à rua Frei Caneca, sede do estabelecimento (Manicômio Judiciário), e
do Pavilhão de Custodia na Estrada do Guerenguê, em Jacarepaguá, ambos totalizando 700 leitores; este
ultimo para o cumprimento da medida de segurança “(...) em ambiente campestre, no Pavilhão de
Custodia, unidade eminentemente praxiterápica, e que irá se constituir, em termos de comunidade
terapêutica, no local mais apropriado, que é Jacarepaguá”.
De acordo com regulamento, o Manicômio Judiciário destina-se às internações dos condenados e
acusados que apresentem sintomas de loucura, e dos delinqüentes isentos de responsabilidade por motivo
de afecção mental. DELEGADO (1992) diz que, na prática, as funções do Manicômio Judiciário são: “local
para realização de perícias psiquiátricas para a justiça penal; local para cumprimento da medida de
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segurança; local para refugiar-se das penas de lei; local para albergar os intratáveis do sistema
penitenciário; e última cidadela para os casos-limite do sistema psiquiátrico”.
Na realidade, o manicômio judiciário nem sempre cumpre a função de tratamento (não cura a loucura)
nem a função punitiva (o louco que cometeu crime não está cumprindo pena enquanto internado, e o
criminoso que o enlouqueceu não tem sua pena atenuada).
9

Reforma psiquiátricas: os modelos assistenciais do pós-guerra

Com a Segunda Guerra Mundial ocorrem significativas mudanças no mundo. As terríveis experiências
do nazismo e da bomba atômica alteram o modo de a humanidade olhar a si própria. Após o termino do
confronto, surge uma vital necessidade de mão-de-obra para reconstruir os países destruídos pela guerra.
Nesse cenário de transformações, a assistência psiquiátrica é também levada em consideração.
Os hospitais psiquiátricos são comparados a grandes campos de concentração, em vista da situação
de miséria vivenciada pelos internos que neles viviam. Começam a ser elaborados, então, em diferentes
lugares, varias tentativas de modificar os hospitais psiquiátricos.
Numa tentativa de humanizar o asilo, surgem as experiências da comunidade terapêutica e
Psicoterapia Institucional.
A comunidade Terapêutica aparece na Inglaterra, com Maxwel Jones, no inicio da década de 50. Para
ele, o hospital psiquiátrico não cumpria sua função de recuperar os pacientes, e em muitos casos
terminava por prejudicá-los.
A filosofia da Comunidade Terapêutica baseia-se na democracia das
relações, procurando enfatizar a participação de todos na organização das atividades, administração do
hospital e aspecto terapêutico. Para tanto, são realizadas reuniões e assembléias gerais, muitas vezes
diariamente. Enfatiza-se, de todas, as formas, a liberdade de comunidade é objeto de análise do ponto de
vista individual e, principalmente, do interpessoal.
Sob o ponto de vista da comunidade Terapêutica todos os participantes da comunidade a todos os
participantes da comunidade têm uma função terapêutica, sejam técnicos, internos, familiares ou a própria
comunidade. Outro aspecto bastante valorizado é o trabalho, considerado de vital importância para a
recuperação dos internos. Nele, procura-se utilizar ao Maximo as oportunidades de reaprendizagem social.
A psicoterapia institucional surge na França, com Tosquelles, tendo como objetivo principal a
restauração do aspecto terapêutico do hospital psiquiátrico. Para ela, o hospital psiquiátrico foi criado para
curar e tratar as doenças mentais. Com o passar do tempo, afastou-se desta finalidade e tornou-se lugar
de violência e repressão. Com sua modificação, a cura da doença mental poderia ser reencontrada, e o
doente devolvido à sociedade.
A psiquiatria de setor também iniciou-se na França, sendo anterior à psicoterapia institucional. Sua
abordagem busca recuperar a função terapêutica, o que, para seus teóricos, não é possível dentro de uma
instituição hospitalar alienante. Daí a ideia de levar a psiquiatria à população, evitando a segregação e o
isolamento.
Um outro aspecto aspectos relevante e que influenciou o desenvolvimento desse modelo foi que
influenciou o desenvolvimento desse modelo foi o alto custo do tratamento tradicional realizado em hospital
psiquiátrico. O paciente passa a ser tratado dentro do seu próprio meio social, da sua comunidade, sendo
a internação considerada uma etapa do processo de tratamento. Por tanto, geográficos, onde cada setor
possuiria uma população de no Maximo 70 mil habitantes e contaria com uma equipe de psiquiatras,
psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.
O próprio hospital seria dividido em setores, de acordo com a divisão da região, o que possibilita à
equipe responsável pelo território o efetivo acompanhamento e tratamento dos pacientes de sua área de
abrangência.
A psiquiatria comunitária ou Preventiva, fortemente pelos trabalhos de Caplan, desenvolve-se na
década de 60, nos Estados Unidos, no governo do presidente Kennedy. A Psiquiatria Comunitária busca
uma aproximação com a saúde pública em geral, utilizando o modelo da História Natural das Doenças, de
Leavell e Clark. Assim, busca uma aproximação com a saúde mental. Nessa abordagem, um conceito
básico é o de crise. Esse momento é considerado crucial para que se evite ou não o desenvolvimento da
doença. As crises podem ser desencadeadas tanto por um processo de desenvolvimento – por exemplo, a
entrada da adolescência, a ocorrência de uma gravidez – como por um processo eventual – aquelas
ocasionadas por grandes perdas: morte de familiares, decepções amorosas, etc.
Numa tentativa de prevenir uma má resolução das crises, são criados trabalhos para atender as
pessoas que estão passando por esse momento. Criam-se, então, atendimentos destinados a gestantes e
adolescentes, entre outros. A saúde mental é considerada sinônimo de boa adaptação, ou seja, da boa
capacidade de um indivíduo integrar-se em grupo.
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Para alcançar o objetivo de prevenir as doenças, faz-se necessária a detecção precoce dos possíveis
casos. Por tanto, torna-se indispensável à identificação das pessoas com chances de ficar doentes. Assim,
são desenvolvidas varias técnicas e formas de busca de “suspeitos” dentro da própria população.
Questionários são criados e aplicados. Seus resultados indicam possíveis candidatos ao tratamento
psiquiátrico.
Numa tentativa de evitar – e tratar o mais rápido possível- a doença mental,, cria-se uma rede de
serviços dentro da comunidade, o que faz com que serviços dentro da comunidade, o que faz com que
surjam em vários pontos dos estados unidos, os centros comunitários de saúde mental – são então criados
equipes comunitárias para atuarem nos mesmos.
Essa forma de abordar a assistência espalhou-se por diversos países, principalmente por ter sido
adotada como modelo, durante um período, pelas instituições oficiais de saúde (organização mundial da
saúde e organização panamericana da saúde).
Embora a psiquiatria preventiva tenha trazido uma contribuição importante, hoje já não se pensa que o
conceito de prevenção se aplicada ao campo da saúde mental do mesmo modo que outras áreas da
saúde.
Todas estas experiências têm o fato comum de não criticarem a psiquiatria, isto é, a competência da
psiquiatria para lidar com a doença mental. Duas outras abordagens farão esta critica. A primeira delas é a
Antipsiquiatria.
A antipsiquiatria iniciou-se na Inglaterra, na década de 60, com os trabalhos de Laing e Cooper, e teve
grande influência da escolar Antropológica de Palo Alto, Califórnia, EUA. Não deve ser encarada
simplesmente como uma reformulação ou nova proposta de assistência psiquiátrica, já que vai questionar
não só a psiquiatria como a própria doença mental. Ela tenta mostrar que a psiquiatria, enquanto forma de
conhecimento, enquanto saber elaborado para tratar da questão mental, não estava conseguindo
responder aos problemas surgidos com a doença mental. Questionava o porquê de a psiquiatria considerar
o questionamento como doença, já que não obtém êxito no seu tratamento, e denuncia a violência com
que a mesma lida com a esquizofrenia.
Utiliza o modelo de comunidade Terapêutica, buscando uma forma de questionar o saber psiquiátrico,
criando, assim, uma nova forma de lidar com a esquizofrenia. Considera a loucura como um fato social,
político e, mesmo, uma experiência de libertação. A questão da família é chave neste processo, sendo a
loucura considerada uma reação a um desequilíbrio familiar. Em conseqüência, o louco não é encarado
como portador de uma doença, não necessitando, portanto, de um tratamento.
A antipsiquiatria defende que o delírio do louco não deve ser contido, mas sim acompanhado pelo
próprio grupo através de recursos como psicodrama e regressão, por exemplo. Procure-se, como saída
possível, a modificação da realidade social.
A segunda corrente, a Psiquiatria Democrática Italiana, também vai questionar o saber psiquiátrico.
A experiência italiana
A psiquiatria democrática italiana surge no fim da década de 60 e sua tônica
é a tentativa de
recuperação da complexidade da loucura: isto é, a loucura diz respeito ao homem, ao homem, à
sociedade, à família, sua complexidade é muito grande para que a psiquiatria, sozinha, dê conta dela.
Ao contrario da Antipsiquiatria, a Psiquiatria Italiana não nega a existência da doença mental, mas
propõe uma maneira mais ampla de se lidar com ela. Argumenta-se que a pessoa, ao ser classificada
como o doente mental, perde todas as suas outras referencias sociais, profissionais, culturais, etc. Sob
essa ótica, a Psiquiatria Italiana busca recuperar estes outros aspectos, entendendo a riqueza tanto do
homem como o doente mental, riqueza essa que deve ser considerada quando do tratamento. Assim, este
tratamento deve acontecer na comunidade, o que faz com que o hospital psiquiátrico perca sua razão de
ser, já que, na verdade, ele é instrumento de repressão e local de sofrimento – e não de cuidado e
assistência.
Franco Basaglia, criador deste movimento, desenvolve inicialmente seus trabalhos em Gorizia, no
período de 1961/68. Nesta época, utiliza contribuições do modelo da comunidade Terapêutica no seu
projeto prático de abertura e transformação do manicômio. Em 1971 chega a Trieste, onde realiza a
transformação mais fundamental para o processo italiano.
Trieste contava com um grande hospital psiquiátrico, o Hospital Psiquiátrico de San Giovanni, que, a
partir do inicio da década de 70, sofre significativo processo de abertura e desmontagem de suas
estruturas, resultando numa rede de novas estruturas que objetivam substituir integralmente a anterior
concepção do hospital psiquiátrico.
Criam-se, então, sete Centros de Saúde Mental, um para cada região da cidade, que respondem à
demanda de atendimento em saúde mental de sua área, funcionava 24 horas por dias e caracterizam-se
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por ser espaços abertos. É também montada uma estruturas de grupos-Apartamentos que funcionam
como residências para pessoas que, por vários motivos, não mais podem permanecer com suas famílias.
Estes grupos são às vezes acompanhados por técnicas e ou outros integrantes da equipe.
São estruturadas as Cooperativas de Trabalho, numa tentativa de aglutinar uma forma de cuidado com
uma maneira de construção de possibilidades de inserção social. Essas Cooperativas configuram-se como
espaços de produção artística, intelectual e de prestação de serviços, assumindo um importante papel na
dinâmica da cidade, não se restringindo, assim, ao âmbito dos serviços de saúde mental (ROTELLI &
AMARANTE, 1992).
A psiquiatria italiana apresentará grande influência no Brasil, inspirando algumas experiências
importantes como a desenvolvida na cidade de Santos, por exemplo.
DA PSIQUIATRIA A SAÚDE MENTAL:
Contexto histórico básicos:
—Até Hipócrates existia uma compreensão sobrenatural da doença. Acredita-se na doença mental como
alteração ou patologia cerebral provocada pelos humores do corpo: sangue, bílis e etc.
— Platão acreditava numa parte biológica e outra divina. Mais a frente os “loucos” eram tidos como
endemoniados e tratados em mosteiros por religiosos já iniciando era de encarceramento dessa população
com rituais de exorcismo e purificação.
—Os manicômios séculos mais tarde surgem com a ideia de ajudar esses pacientes, mas vem segregar e
enjaular esses pacientes convertendo em lugares desumanizados.
—Psiquiatria: centrada na prática hospitalocentrica e tratamento medicamentoso
—Saúde mental: conceito mais amplo contemplando uma esfera psicológica e social do individuo
—A psiquiatria nasceu dentro dos asilos e da necessidade de abrigar, proteger, cuidar, investigar,
diagnosticar e tratar os indivíduos que da loucura fossem acometidos.
—Saúde mental esta mais relacionada à saúde pública do que a psiquiatria.
—A psiquiatria tem um projeto especifico que é o tratamento medicamentoso.
—A saúde mental envolve também o aspecto de trabalhar junto com a família e a comunidade, mas não é
o eixo da psiquiatria. O doente mental surge após a psiquiatria.
—Há uma definição que distingue as dimensões biológica e cultural da doença-sickness, que foram
agrupadas em duas categorias: patológia-disease e enfermidade-illness. Patologia refere-se a alterações
ou disfunções de processos biológicos, de acordo com a concepção biomédica.
—Nessa dimensão, o funcionamento patológico dos órgãos ou sistemas fisiológicos ocorre
independentemente de seu reconhecimento ou percepção pelo individuo ou ambiente social.
A categoria enfermidade incorpora a experiência e a percepção individual relativa aos problemas
decorrentes da patologia Ela diz respeito aos processos de significação da doença.
—Além dos significados culturais, há também os significados pessoais, que abrangem tanto os significados
simbólicos particulares formadores da própria enfermidade, quanto os significados criados pelo paciente
para poder lidar com a doença e controlá-la. Os signos se referem às manifestações objetivas da
patologia conforme observadas pelo médico. Os sintomas se referem à experiência subjetiva da
enfermidade.
O SER HUMANO E A SAÚDE MENTAL:
“...Saúde mental é um estado de boa adaptação, com uma sensação subjetiva de bem-estar, prazer
de viver e uma sensação de que o individuo está a exercer os seus talentos e aptidões”
(Caplin, 1989)
INTRODUÇÃO À SAÚDE MENTAL
“Podemos considerar que um indivíduo reage de forma saudável se, no decorrer do seu desenvolvimento,
se mostra capaz de uma adaptação flexível diante dos conflitos, de forma que fiquem salvaguardas as
suas necessidades instintivas fundamentais, ao manter a capacidade de suportar as frustrações e a
angustia que estas criam” – P Bernard
Segundo a OMS: “A capacidade de estabelecer relações harmoniosas com os demais e a contribuição
construtivas nas modificações do ambiente físico e social”.
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De acordo com San Martin:
- Não ter sintomas de doenças, sentido vital e descontraído
-Conhecer a si mesmo
-Manter contato com a realidade, o que implica aceitar as próprias limitações assim como a capacidade em
fazer frente às situações vitais com critérios realistas
-Manter uma vida emocionantemente equilibrada
- Adaptar-se a vida em sociedade
- Encontrar motivos de satisfação razoáveis na vida diária
-Ter convicção acerca do valor pessoal e do sentimento da vida
- Desenvolver o espírito criador na vida pessoal
Saúde mental:
− Paradigma biopsicossocial: não esta dizendo que não tem a visão biológica, mas tem uma visão mais
holística. Ainda poderíamos acrescentar a esfera espiritual.
- Superação do paradigma biomédico (vai alem) ao construir um modelo na esfera da saúde pública
É um conjunto de ações de promoção, prevenção, melhoramento, manutenção, tratamento da saúde
mental de uma população.
É uma noção mais complexa que a psiquiatria, ao estabelecer relações com as seguintes dimensões:
legislativa (legislação do Paulo Delgado, por ex), social (tentar socializar o paciente econômico, cultural e
política).
Abordagem multidisciplinar (todo mundo com seu saber com o mesmo objetivo não necessariamente
trocando o seu saber) / interdisciplinar (trocando informações)
Paradigma da saúde pública / trabalha-se com a comunidade, agentes ou movimentos sócias,
instituições civis e o convívio social (é o eixo da reabilitação psicossocial)

TRAGETÓRIA DA SAÚDE MENTAL NO BRASIL
Caráter político, social e econômica

REFORMA PSQUIATRICA:

-A utilização das Santas Casas de Misericórdia
-A criação do Hospital Pedro II em 1852: resposta a ameaça a ordem e a paz aliado as denuncias de maus
tratos
Teixeira Brandão vem criar o Hospício Nacional dos Alienados sendo substituído por Juliano Moreira:
Ampliação da rede manancial e da Formação psiquiátrica
-O período comprometido entre 1852 e 1879 cristalizou o conceito de exclusão, reclusão e asilamento
agora mais sistematizada
-Em 1970 surge o conceito de psiquiatria comunitária e preventiva: comunidades terapêuticas.
-Segundo Teixeira, as inegáveis deficiências práticas e teóricas das comunidades terapêuticas que
propunha “a escuta, o apreço e a discurso humanitário, o MTSM alcançou grande repercussão.
-Em 1978, é criado o movimento dos trabalhadores em Saúde Mental (MTSM). Combinando reivindicações
trabalhistas e um discurso humanitário, o MTSM alcançou grande repercussão.
- A crítica teórica às políticas de saúde do Estado autoritário e a elaboração de propostas alternativas
constituíram o movimento da reforma sanitária.
-Sistema conveniado ou contratado: hospitais privados que provêem a interação da clientela pública,
mediante remuneração do estado — antes via INPS, depois INAMPS, hoje pelo Sistema Único de Saúde
(SUS).
-1987, a Conferencia Nacional de Saúde Mental e o posterior II Encontro Nacional dos Trabalhadores em
Saúde Mental. A realização desse encontro constatou a resistência passiva ou ativa da iniciativa privada,
da estrutura manicomial, da burocracia estatal e do conservadorismo psiquiátrico.
-A I Conferencia representada o fim da trajetória sanitarista e o inicio da trajetória de desconstruir no
cotidiano das instituições e da sociedade a loucura. É a chamada Desinstitucionalização.
-Em 1989, o deputado Paulo Delgado (PT-MG) apresentou o projeto de lei nº 3.657/89, que viria a ser
conhecido como a Lei da Reforma Psiquiátrica (Vasconcelos, 1992). O projeto com apenas três artigos : o
primeiro impedia a construção ou contração de novos hospitais psiquiátricos pelo poder público; o segundo
previa o direcionamento dos recursos públicos para a criação de “recursos não-manicomiais de
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atendimento” ; e o terceiro obrigada a comunicação das internações compulsórias à autoridade judiciária,
que deveria então emitir parecer sobre a legalidade da internação.
-Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto enfrentou dificuldades no Senado que aprovou,
dez anos depois (em janeiro de 2000), um substitutivo muito tímido quando à substituição asilar. De autoria
do senador Sebastião Rocha, o substitutivo era ambíguo quanto ao papel e à regulamentação da
internação e chegava a autorizar explicitamente a construção de novos hospitais e a construção de novos
leitos em hospitais “nas regiões onde não existia estrutura assistencial”.
-Depois conseguiu-se suprimir o artigo referente à construção ou contratação de novos leitores, e a lei
finalmente aprovada – Lei 10.216, de 6 de abril de 2001 - foi considerada pelo movimento da reforma uma
lei progressista.
-Em 1987 foi criado o Caps Luis Cerqueira que serviu de exemplos para outras regiões do Brasil.
- O inicio da ultima década é marcado internacionalmente pela realização da Conferencia Regional de
Caracas, em 1990, sob patrocínio da Organização Pan-Americana de Saúde, da qual resulta a Declaração
de Caracas, que se configura em marco fundamental a embasar as iniciativas de reestruturação da
atenção em saúde mental no continente.
-É na década de 90, marcada pelo compromisso firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de
Caracas e pela realização da II Conferencia Nacional de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no
país as primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas
nas experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia.
- Em janeiro de 1992, a portaria 224 do Ministério da Saúde aperfeiçoou a regularização dos Caps e Naps
e tipificou as unidades fundamentais da rede como um todo.
- Núcleos de Atenção Psicossocial (Naps): são estruturas abertas, regionalizadas, com responsabilidade
por toda a demanda da região, independentemente de sua gravidade, oferecendo cuidados 24 horas,
todos os dias, inclusive acolhimento de tipo internação, cada unidade dispondo de seis leitos,
aproximadamente. O serviço deve oferecer o maior numero possível de recursos diferentes e alternativas
de cuidado: o mesmo espaço prestando-se a funcionar como hospital-dia, hospital-noite, aceitando
freqüências variadas ou mesmo irregulares ao tratamento e oferecendo desde consultas médicas e
psicológicas às mais variadas atividades grupais, além de atender em regime de vista domiciliar aos
pacientes com os quais por algum motivo este seja o único contato possível.
-Desde 1991, sob o comando de Domingos Sávio Nascimento Alves o financiamento público das ações em
saúde mental foi redirecionado para a criação de uma rede extra-hospitalar, priorizando a remuneração do
atendimento alternativo à internação (especialmente os serviços-dia) e apoiando a substituição da
internação em hospital psiquiátrico pela internação em hospital geral.
-III Conferencia Nacional de Saúde Mental, que a política de saúde mental passa a consolidar-se,
ganhando maior sustentação e visibilidade.
DETERMINA EM SEU RELATÓRIO FINAL:
-Linha específicas de financiamento são criadas pelo Ministério da Saúde nas três esferas de governo.
- Os serviços substituídos ao hospital psiquiátrico e novos mecanismo são criados para a fiscalização,
gestão e redução programada de leitores psiquiátricos no país.
-Implementar ações na política de saúde mental que garanta suporte terapêutico para familiares e
portadores de transtornos mentais, com vistas à reinserção social; cumprindo as legislações referentes à
implantação de atendimento na área de saúde mental (224/92, 106/00) que garante assistência integral e
humanização do atendimento aos doentes mentais;
-Criar mecanismos para que cada município tenha pelo menos uma equipe mínima de saúde mental;
-Criar uma política de saúde mental infanto-juvenil, em nível estadual, para atender as necessidades
específicas da criança e do adolescente;
-Sistematizar as supervisões e auditorias dos serviços de saúde mental, visando a implementação dos
princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica;
-Estender o atendimento psicossocial para todas as regiões do país, garantindo a construção das
Residências Terapêuticas e apoio à proposta de criação de um.

Trajetória da Saúde Mental no Brasil: da exclusão a um novo modelo
Bernardete Maria Dalmolin
RESUMO: Este artigo apresenta uma breve revisão das políticas de saúde mental no Brasil, chamando
atenção para a necessidade de transformação das práticas excludentes historicamente presentes na
assistência psiquiátrica. Com a Reforma Psiquiátrica pretende-se não só construir uma rede de serviços
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que possa ajudar na melhoria da vida das pessoas portadoras de sofrimento psíquico, mas transformar as
práticas sociais no lidar com o sofrimento, com a doença, com as diferenças entre os sujeitos.
UNITERNOS: Saúde Mental – Brasil
Nos últimos anos tem-se acentuado a discussão em torno da necessidade de transformação da
assistência psiquiátrica no Brasil, buscando a superação das tradicionais práticas que têm utilizado o
hospital psiquiátrico como principal instrumento de intervenção para as pessoas portadoras de sofrimento
psíquico.
Essa prática psiquiátrica centrada na hospitalização foi se constituindo num mecanismo de exclusão
das pessoas, afastando-as do seu meio, rompendo com os elos familiares, comunitários e tendo de
incorporar uma cultura asilar que os despersonalizada, levando, segundo Goffman (1987), à morte dos
indivíduos como sujeitos sociais.
As referentes teóricas que norteiam essas mudanças no Brasil têm suas raízes principalmente na
psiquiatria Democrática Italiana, iniciada pela equipe de Baságlia e, mais tarde, seguida pela equipe de
Rotelli. Nessa direção, a Reforma Psiquiátrica prevê uma mudança do paradigma clássico do saber
psiquiátrico, das instituições, enfim, de todo um aparato que se constitui em torno do objeto doença.
As primeiras décadas da historia da assistência psiquiátrica no Brasil
O doente mental no Brasil, nos primeiros séculos de colonização, pôde desfrutar de relativa tolerância
e liberdade, tornando-se porém, um problema a partir do inicio do século XIX. No país, ainda com uma
economia primitiva baseada no trabalho escravo, em plena vigência da sociedade rural pré-capitalista, a
circulação de doenças pela cidade exigia providencias das autoridades (Resende, 1987).
Como solução, o mesmo autor afirma que as Santas Casas de Misericórdia passaram a incluir os
doentes mentais entre seus hóspedes, sem, contudo, estender-lhes a assistência médica, os loucos eram
entregues aos guardas e carcereiros, sofrendo maus-tratos físicos, sujeitos à desnutrição e a doenças
infecciosas, o que os levava, muitas vezes, á morte. Dessa forma, tais locais não conseguiram dar conta
da magnitude do problema que crescia dia após dia.
Foi num contexto de ameaça à ordem e à paz social, de reclamações contra o livre transito de doidos,
que surgiram também apelos de caráter humanitário, como denúncias contra os maus-tratos que sofriam
essas pessoas. A recém-criada Sociedade de Medicina reforçava as criticas e enfatizava a necessidade de
que fosse dado aos doentes mentais um tratamento adequado, segundo os métodos que já vinham sendo
desenvolvidos na Europa (Amante, 1994).
Em 1852, foi inaugurado o Hospício D. Pedro II. No Rio de Janeiro, que permanecia como hospital
subordinado à Santa Casa de Misericórdia. Esse momento, segundo Resende (1987), situa o marco
institucional da assistência psiquiátrica brasileira tendência constante até os tempos recentes.
Mesmo com um local exclusivo para o atendimento dos insanos, os médicos eram em pequeno
número nas instituições e tinham pouca influencia tanto nas questões administrativas como na seleção da
clientela dos hospitais, razão pelo qual não poupavam críticas ao hospício, aspirando ao reconhecimento
legal por parte do estado no sentido de legitimar a e autorizar uma intervenção mais ativa no campo da
doença mental e da assistência psiquiátrica: “O hospital teve ser medicalizado, isto é, deve ter em sua
direção o poder médico, para poder contar com uma organização embasada por princípios técnicos”
(Amarante, 1994).
Imediatamente após a proclamação da republica, o Hospício Pedro II foi desvinculado da Santa Casa
de misericórdia, ficando subordinado à administração pública, momento em que ocorreu também a
ascensão dos representantes da classe médico ao controle das instituições. Em seguida, foi criada a
Assistência Médico Legal e aos Alienados, primeira instituição pública de saúde de estabelecida pela
república. No âmbito da assistência, surgiram as duas primeiras colônias de alienados, cuja ideia era
dentro de um sistema de open-door, levar a comunidade e os loucos a conviverem fraternalmente em casa
ou no trabalho. Essas medidas caracterizam a primeira Reforma Psiquiátrica no Brasil (Amarante, 1994).
O mesmo autor menciona que esse processo foi iniciado por Teixeira Brandão primeiro diretor da
assistência Médico-Legal e do Hospício Nacional dos Alienados, que se dedicou à ampliação dos Asilos e
à sistematização da formação de profissionais para a especialidade psiquiátrica (entre eles, os
enfermeiros), tendo como sucessor Juliano Moreira. Esse período, porém, orientava-se por uma vertente
teórica muito mais peculiar e inovadora que a anterior. Com Juliano Moreira, continuou a criação de mais
asilos e a reformulação dos já existentes. No ano de seu ingresso como diretor é que foi promulgada a Lei
n. 1/132, que objetivava reorganizar a assistência aos alienados.
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Em 1923, foi fundada a liga Brasileira de Higiene Mental LBHM, que tinha como objetivo inicial
melhorar a assistência aos doentes mentais pela renovação dos quadros profissionais e das instituições
psiquiátricas. Porém, com a influencia da corrente alemã da época, na qual o biologicismo não só
explicava a origem das doenças mentais, mas também muitos dos fatores e aspectos étnicos, políticos e
ideológicos, a LBHM passou a elaborar projetos que visavam à prevenção, à eugenia e, à educação dos
indivíduos (Costa, 1981). Para esse autor, a partir desse momento, a psiquiatria passou a intervir no
espaço social, com características eugênicas, xenofóbicas, antiliberais e raciais.
Em plena expansão do modelo asilar, o Brasil chegou à metade do século XX com instituições para
doentes mentais na maioria dos seus estados, entre elas os asilos e os hospitais-colônias. No entanto, a
situação dessas instituições era muito precária, caracterizando-se por superpopulação, deficiência de
pessoal, maus-tratos, condições de hotelaria tão más ou piores do que nos piores presídios, ou seja,
situação idêntica à denunciada por Teixeira Brandão quase cem anos antes (Resende, 1987).
A expansão da assistência hospitalar e a prevenção em saúde mental
Na década de 1950, a assistência psiquiátrica continuava a ser prestada quase que exclusivamente
por estruturas manicomiais. Surgiram nesse período os primeiros neurolépticos que, embora desse uma
parcela de contribuição ao tratamento dos transtornos mentais, também eram utilizados abusivamente
como mecanismos de repressão e violência, ou para tornar a internação mais tolerável e os enfermos mais
dóceis (Amarante, 1994).
Foi nesse período pós-guerra que também surgiram alguns serviços locais, por iniciativa de um ou de
outro grupo, os quais tentavam reproduzir as variadas experiências de psiquiatria reformada que estavam
ocorrendo na Europa e EUA; essas, no entanto, não passaram de experiências isoladas e de pouca
repercussão.
Na década de 1960, mais precisamente após o golpe militar, com a unificação dos institutos de
aposentadorias e Pensões (IAPs), foi criado instituto nacional de previdência social (INPS), no momento a
partir do qual se configurou o modelo médico-assistencial privatista (Mendes, 1995). Segundo o autor, o
INPS caracterizou-se principalmente pela expansão da cobertura previdenciária para a maioria da
população urbana rural e pela priorização da prática médica curativa, individual e especializada, em
detrimento da saúde pública. O estado passou a comprar serviços psiquiátricos do setor privado, que foi se
expandido rapidamente para atender à crescente demanda. O quinquémo 1965/70 foi marcado pelo afluxo
maciço de doentes mentais para a rede privada hospitalar; o próprio perfil nosológico da
clientela
hospitalar foi modificado no período, visto que alcoolista e neuróticos faziam-se agora representar em
proporções expressivas. Embora tal fenômeno seja de difícil interpretação, é possível que, sob tais
categorias, estivessem encobertas problemas sociais diversos (Resende, 1987).
Para Amarante (1994), a doença mental tornou-se, nesse momento, um objetivo de lucros, uma
mercadoria; a situação dos hospitais privados e da assistência aos doentes mentais era a mesma das
unidades públicas, somando-se, ainda, um agravamento no que dizia respeito à falta de liberdade e
direitos; os tempos de internação eram frouxos e as visitas, proibidas. A previdência social chegou a
destinar, no período, 97% de todos os recursos da saúde mental para as internações na rede hospitalar e
os restantes à rede extra-hospitalar composta exclusivamente por ambulatórios.
Nos primeiros anos da década de 1970, já marcados por lotes criticas de profissionais da saúde mental
contra a indústria da leitura, surgiu uma intimidade de novas propostas por parte dos órgãos públicos,
principalmente centradas de caráter preventivista.
Nesse contexto, o serviço nacional de Doenças Mentais (SNDM), órgão do ministério da saúde mental
(Dinsam) e através de uma serie de portarias e ordens de serviço, loi-se redefinido a assistência
psiquiátrica, tanto para os previdenciários como para o restante da população. No entanto a previdência
social era extremamente influenciada pela iniciativa privada, o que foi provocando um distanciamento
entre os dois ministérios.
No final desse período, o Ministério da saúde lançou o plano integrado de saúde Mental (Diretrizes
apresentadas na VI Conferencia Nacional de Saúde), que visava a qualificação de médicos generalistas e
auxiliares de saúde para o atendimento dos distúrbios psiquiátricos em nível primário. Apesar da
implantação em muitos estados, os resultados apresentaram, pouco ou nenhuma impacto na atenção aos
problemas de saúde mental, às vezes produzindo novas demandas (Amarante, 1995).
Os movimentos em busca do Sistema Único de Saúde e de um projeto de transformação na
assistência psiquiátrica.
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No final da década de 1970, em meio à crise da Dinsam, deflagrada a partir de denuncias realizadas
nos hospitais da divisão de saúde mental, é que nasceu o Movimento dos Trabalhadores em saúde mental
(MTSM). Em sua origem, o MTSM congregava um conjunto de técnicos de vários categorias profissionais
e denunciava, sobretudo, a falta de recursos das instituições psiquiátricas e a consequencia precariedade
das condições de trabalho refletida na assistência dispensada à população.
Esse movimento tornou-se, segundo Amarante (1995), o ator e sujeito político fundamental no projeto
da reforma psiquiátrica brasileira, em que emergem as propostas de reformulação do modelo assistencial e
no qual se consolida o pensamento criticam ao saber psiquiátrico.
Na década de 1980, a chamada década perdida, pela dificuldade de financiamento do setor público, o
estado em meio a crise, passou a adotar medidas racionalizadoras para os gastos com assistência médica
e disciplinadoras para o setor privado, ao lado de medidas que visavam reorganizar o setor público para
que ocupasse uma parcela da assistência até então dirigida no setor privado (Amarante, 1994).
Assim, teve inicio uma nova modalidade de convenio entre os dois Ministérios, o da saúde (MS) e o da
Previdência e Assistência Social (MPAS), que previa a colaboração da Prevalência Social no Custeio,
planejamento e avaliação das unidades hospitalares do ministério da saúde. Esse convênio passou a ser
denominado de Co-Gestão.
Em 1981, deve-se destacar a criação do conselho Consultivo da Administração da Saúde
Previdenciária (CONASP), que tinha como finalidade principal estudar e propor normas mais adequadas
para a prestação de assistência à saúde da população previdenciária. Esse conselho visava reduzir
gastos, especialmente em atenção hospitalar; para tanto, preconizava os serviços ambulatórios como
elementos centrais do modelo assistencial, a redução do numero de internações e reinternações e a
redução do tempo médio de permanência hospitalar. O plano ainda propunha a regionalização,
hierarquização e integração dos serviços de saúde (Amarante, 1995).
Como desdobramento do plano Conasp, surgiu o programa das ações integradas de saúde (AIS),
colocado como uma estratégia de transição para um sistema Unificada de saúde. O primeiro momento das
AIS caracterizou-se como um programa de atenção médica que se justapunha àqueles tantos outros que
as secretarias estaduais e municipais, tradicionalmente, vinham executando na área de saúde pública. Já
o segundo momento marcada pela instalação da nova república, levou para dentro das instituições de
saúde – MS. MPAS/Inamps — profissionais oriundos do movimento sanitário, o que significou levar
também a discussão do projeto da reforma sanitária para o nível institucional. Esse momento permitiu a
introdução de um planejamento descentralizado e integrado, valorizando, dessa forma, os mecanismos de
gestão colegiada por meio das comissões interinstitucionais nos diferentes níveis de governo (Mendes,
1995).
Apesar dos resultados positivos, segundo Mendes (1995), as AIS não conseguiram superar o caráter
de política social compensatória, nem constituir uma estratégia de mudança do sistema nacional de saúde.
As dificuldades entre os Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social/ Inamps em elaborar
uma política de saúde para o país resultaram, em 1987, num decreto que substituiu as AIS pelo sistema
Unificado Descentralizado de saúde (SUDS).
Essa década foi marcada pelo crescimento do Movimento Sanitário e, dentro dele, do MTSM, que
estava à frente de uma serie de experiências de reconstrução da assistência psiquiátrica, também
organizando eventos regionais e estaduais, buscando discutir o papel que deveriam desempenhar para a
superação do modelo hospitalocentro. Foi nesse contexto que ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde
- CNS, que, com a ampla participação da sociedade civil, foi um dos marcos mais importantes da historia
sanitária do pais, apontando as diretrizes que dois anos mais tarde seriam incorporados à Constituição de
1988 e que constituem o Sistema Único de Saúde (SUS). Tais diretrizes integrando uma rede
regionalizada e hierarquizada, envolvem a descentralização com direção única era cada esfera de
governo, o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais, e a participação da comunidade. Como desdobramento da 8ª CNS, foram propostas
conferências de áreas temáticas especificas, dentre elas a da saúde mental.
Ainda em 1987, sob pressão do MTSM, o Ministério da Saúde convocou a 1ª Conferência Nacional de
Saúde Mental, que abrangeu entre os seus temas programáticos: a cidadania dos doentes mentais, a
necessidade de revisão da legislação (tanto no que dizia respeito às normas de direito civil, como ao
código penal e a legislação sanitária) e a reorganização da assistência à saúde mental. No mesmo ano,
ocorreu o II Congresso Nacional dos trabalhadores de saúde Mental, momento em que o movimento
passou a incorporar outras entidades, como a dos usuários e familiares, constituindo-se como Movimento
Social na luta por uma sociedade sem Manicômios. Esse Congresso marcou um novo momento na luta
contra a exclusão e a discriminação. O MTSM percebeu a inviabilidade da mera transformação institucional
e fez uso do tom inicial de sua historia, quando denunciava a psiquiatrização, a institucionalização
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(Amarante, 1995). A inspiração teórica do movimento já era, naquele momento, dada pelas produções dos
italianos Franco Baságlia e Franco Rotelli. O conceito de desmstitucionalização proposto por Rotelli
passou a ser o conceito básico determinante das propostas de reorganização do sistema de serviços e das
ações no campo da saúde mental. Embora a política da Dinsam não fosse favorável, importantes
transformações estavam ocorrendo: no Rio Grande do Sul, a Nossa Casa, em São Lorenço, e a Gestão
da Política de Atenção integral à saúde mental —Paismental— em âmbito estadual; em Santos —SP, a
intervenção na casa Anchieta e a criação dos Núcleos de atenção Psicossocial (NAP), enfim, muitos novos
serviços em diferentes municípios e estados com o propósito de serem substitutivos ao aparato
manicomial. Concomitantemente a esse processo, objetiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição
por outros recursos assistenciais, bem como a regularização da internação compulsória, é que surgiu o
projeto de lei do deputado Paulo Delgado. Tal projeto suscitou ritos debates dentro e fora do movimento,
sobre a questão da loucura e da assistência psiquiátrica. Rapidamente aprovado na câmara dos
deputados, o mesmo ao aconteceu no Senado, onde ficou quase uma década. Atualmente, aprovado com
o texto totalmente alterado, principalmente em virtude dos interesses contrários provindos do setor privado
Federação Brasileira de Hospitais, o projeto retorna à câmara dos deputados para apreciação. O texto
destaca que os hospitais psiquiátricos não serão fechados, mas só terão acesso a recursos públicos
quando não existir rede social alternativa, enquanto o governo fica obrigado a criar centros de
atendimento que não envolvam a internação. O projeto ainda prevê que antes de qualquer tratamento o
paciente deverá ser formalmente notificado de seus direitos e, no que diz respeito a internação e a alta o
ministério publico deverá ser comunicado, tendo poderes para impedir tais procedimentos (Brasil, 1999).
Ainda que o projeto de lei de Paulo Delgado tivesse essa morosidade no senado, ele serviu de base
para a aprovação de projetos de lei com os mesmos propósitos em diversos estados da Federação.
No inicio da década de 1990, ocorreu a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência
Psiquiátrica na America Latina, realizada em Caracas, que reconhece a assistência psiquiátrica
convencional como ineficaz e ineficiente. Para tanto, declara:
— que a reestruturação da assistência psiquiátrica deverá estar ligada ao atendimento primário em saúde:
—que deverá haver uma revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico:
—que as legislação dos países deverão assegurar o respeito aos direitos humanos e civis dos doentes
mentais, promovendo a organização de serviços que garantam seu cumprimento;
—que a capacidade de recursos humanos deverá apontar um modelo que passa saúde comunitária e pela
intervenção psiquiátrica em hospitais gerais (Declaração de Caracas, 1990).
Em 1991, por meio de declaração da ONU, foram definidos os princípios para proteção de pessoas
acometidos de transtorno Mental e para a melhoria da Assistência à Saúde Mental.
Influenciado por todos esses acontecimentos é que o Ministério da saúde, por meio da coordenação de
saúde mental, passou a adotar uma série de portarias, viabilizando a possibilidade de estruturação e
funcionamento (com liberação de recursos financeiros) de serviços de diversos de diversos níveis de
complexidade assistencial, dentro das diretrizes estabelecidas no SUS e pertinentes à proposta da
Reforma Psiquiátrica (podem-se destacar as portarias 189/91, 224/92, 407/93, 408/93 e 180/93).
Foi no final de 1992, que aconteceu a II Conferencia Nacional de Saúde Mental – CNSM, contando
com milhares de participantes, dentre usuários, familiares, técnicos e representantes de entidades de
sociedade civil. O evento contou com etapas previas de discussão nos níveis municipal e/ou regional e
estadual. Os grandes temas nos quais se centraram as deliberações da II CNSM referiram-se ao modelo
de atenção e aos direitos de cidadania das pessoas portadoras de sofrimento psíquico. A respeito do
primeiro, discutiram-se a organização de uma rede de atenção integral à saúde, envolvendo os mais
variados recursos formais e informais, e a transformação das práticas dos trabalhadores de saúde mental,
por meio da
organização do trabalho, capacitação e investigação, buscando, dessa forma, a
Desinstitucionalização. No que diz respeito aos direitos de cidadania, o trabalho deve ser voltado “para o
desenvolvimento das pessoas, num processo de organização crescente, de modo a que possam, cada vez
mais, influir diretamente nas questões que lhes digam respeito” (2ª CNSM, 1992).
O relatório final da conferência traz também deliberações sobre a municipalização, destacando os
conceitos de remteite e responsabilidade. O financiamento, o gerenciamento, a vigilância, a capacitação
dos trabalhadores de saúde, a organização do trabalho e da pesquisa e questões gerais a revisão da
legislação.
Cabe destacar as recomendações feitas à universidade e aos demais órgãos formadores, os quais
devem processar profundas mudanças, introduzindo temas de saúde mental sob a ótica de saúde coletiva
nos diversos cursos, bem como nos programas de pós-graduação; ainda, criar projeteis de extensão que
possibilitem a formação de agentes comunitários urbanos e rurais.
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No âmbito do poder executivo, a coordenação de saúde Mental do Ministério da saúde — COSAM —
MS—reconhece que a organização da rede de serviços de saúde para o atendimento às necessidades da
população no campo da saúde mental mostra-se, ainda, de modo geral, insatisfatória, ineficaz e ineficiente.
O hospital psiquiátrico ainda detém papel hegemônico no conjunto dos serviços (Alves et al, 1994).
O Ministério da Saúde estabeleceu como limite máximo 0,5 leito psiquiátrico por mil habitantes,
incluídos os leitos em hospital geral. Apesar de se aproximar desse parâmetro, com 0,56 leito psiquiátrico
por habitantes no final de 1991, esses se concentram nas capitais e nas regiões mas desenvolvidas. O
tempo médio de internação nesse mesmo período é de 55 dias preconizados aos trinta dias preconizados
pelo ministério. Somam-se ainda a esses indicadores as denunciam de violação dos direitos humanos e de
cidadania dos pacientes internados nos hospitais psiquiátricos, fatos que consolidam o consenso da
CONAM — MS quanto à necessidade de reversão do modelo assistencial baseado na exclusão e no
isolamento (Alves et al, 1994).
Como resultado de diretrizes emanadas da 2ª CNSM, o poder executivo constituiu também a constituiu
em 1994, a comissão nacional de Reforma Psiquiátrica, composta de entidades de familiares e usuários,
de conselhos profissionais da área de saúde, prestadores públicos e privados e gestores de saúde. A
comissão é responsável pela definição dos rumos e diretrizes da política nacional de saúde mental (Alves,
1996).
No mesmo ano, o Ministério da saúde criou um subsistema de supervisão, controle e avaliação da
assistência em saúde mental, como objetivo de acompanhar e avaliar, nos estabelecimentos prestadores
de serviços do SUS, a correta aplicação das normas em vigor. O subsistema devera ser criado nas três
esferas de governo, por meio da constituição de grupos de acompanhamento e avaliação da assistência
psiquiátrica hospitalar— GAPH foi constituído ainda em 1993.
As diretrizes e estratégias da ultima gestão (94-98) do ministério da saúde, através da coordenação de
saúde Mental (COSAM), apontam o aprofundamento da Reforma psiquiátrica brasileira, destacando
(Brasil, 1994):
- a substituição progressiva do modelo hospitalocêntrico por uma rede de atenção integral em saúde
mental, diversificada, descentralizada e integrada à rede geral de serviços de saúde e a outros recursos
sociocomunitários inseridos em princípios éticos e no respeito aos direitos de cidadania dos usuários;
-a revisão jurídico-legal, objetivando sua compatibilização com as mudanças em curso e a garantia dos
direitos civis e de cidadania às pessoas portadoras de transtornos mentais.
Ainda que em processo, a reestruturação da assistência psiquiátrica brasileira tem andado a passos
muito mais lentos do que impõe a necessidade e requer o envolvimento de diferentes atores, destacandose aqui os gestores públicos e os profissionais de saúde, que, ao formularem políticas e desenvolverem
suas práticas, precisam internalizar aspectos relativos a essas transformações, respondendo integralmente
as necessidades de uma população determinada.
Reforma Psiquiátrica: alguns aspectos a serem considerados
A construção de um novo modelo assistencial em saúde mental passa pela mudança no modo de
pensar a pessoa com sofrimento psíquico a partir de sua existência-sofrimento, pela diversificação de
espaços de atenção, indo além das fronteiras delimitadas pelas profissões classificadas de saúde mental,
e pela construção de uma ética de autonomia e singularização que permite a inclusão das pessoas como
sujeitos (2ª CNSM, 1992).
Esses pressupostos, assumidos pela Reforma Psiquiátrica brasileira, tiveram fundamentação na
experiência italiana iniciada pela equipe de Baságlia em Gorizia e, mais tarde, em Triste e trouxeram uma
contribuição teórica importante na medida em que transcenderam a questão da desospitalização,
resultando na criação de novos serviços de saúde mental. Assim, da mesma forma que Rotelli et al (1990),
propõe –se uma ruptura do paradigma clássico, não mais colocando a ênfase na doença, mas na
existência –sofrimento; não mais no processo de cura, mas no projeto de invenção de saúde e de
reinserção social do sujeito. O problema, então, não está na cura (recuperação da força de trabalho), mas
na produção de vida no sentido de sociabilidade, de utilização institucionais, a solidariedade e a afetividade
são objetivos centrais da terapêutica, de forma que o aspecto cuidar significa ocupar-se do cotidiano da
vida desse sujeito em sofrimento.
Para tanto, o modelo assistencial proposto é descentralizado, pois o poder é descentralizado, pois o
poder local, quando partilhado, estabelece outro modo de relação, ou seja, ocorre uma aproximação entre
a instancia governamental e a comunidade, o que já faz com que os conflitos estejam mais próximos,
exigindo, dessa forma, negociações, articulações, enfim, negociações, articulações, em fim, circulação
maior do poder entre essas duas instancias (Wetzel, 1995).
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No contexto dos municípios existe a possibilidade de criar serviços que possam significar
possibilidades de criar serviços que possam significar possibilidades de crescimento nos diversos aspectos
da vida do sujeito, entendendo o processo de saúde-doença como uma parte própria e indissolúvel do
funcionamento social. Esse desenho epidemiológico, não comum nos diagnósticos de saúde, exige
articulações com outros setores, com instituições, com a sociedade, para tentar interferir nesse processo
produtor/gerador de sofrimento.
Dessa forma, faz-se necessário estruturar uma rede de serviços no sistema local, no qual cada
realidade se organiza para atender o sujeito em sua integridade, a qual, conforme as deliberações da 2ª
CNSM (1992), pode ser entendida como um conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais que partam
de uma visão integrada das varias dimensões da vida do individuo, em diferentes e múltiplos âmbitos de
intervenção (educativo, assistencial e de reabilitação).
A esse respeito, Dalmolin (1998), em estudo realizado no Rio Grande do Sul, mostrou que a criação de
serviços de saúde mental pelos municípios foi um importante fator desencadeante na construção da
Reforma Psiquiátrica, na medida em que o sistema local passou a ser um espaço de referencia,
acolhimento e vinculo. Nele, desenvolveu-se um conjunto articulado de ações individuais e coletivas, em
que as singularidades foram contempladas num projeto terapêutico individualizado, que visou aumentar o
poder contratual das pessoas portadoras de sofrimento psíquico, sujeitos nessa relação.
Campos (1994) afirma que, para que as ações especificas dos técnicos tenham eficácia, devem
incorporar em sua prática procedimentos mais amplos do que a costumeira concentração de atividades
sobre o corpo físico dos pacientes, passando a valorizar mais a relação dinâmica existente ao
adoecimento do sujeito, considerando seus fatores determinantes.
Além disso, nessa forma de tratar, não pode reinar a uniformização; ela deve ser composta por
conjuntos heterogêneos de ação, pois o que pode ser processo decisivo para um certo sujeito num
determinado momento pode não ser para um outro.
Quando se desenvolve o trabalho centrado nas demandas singulares de cada um, as principais são
muito mais complexas, porque é preciso construí-las em cada situação. Essa singularização do processo
terapêutico permite uma aproximação maior com o usuário, o que possibilita perceber do que o outro
necessita.
O âmbito de atuação do profissional na Reforma Psiquiátrica não pode ficar restrito aos limites internos
do serviço, como nos tradicionais hospitais psiquiátricos ou nos centros de saúde mental. É necessária
uma maior dinamicidade dos papeis, e nenhuma forma de normatização pode englobar todas as
possibilidades.
Faze-se necessário destacar que a operacionalização de um projeto dessa natureza precisa da adesão
de seus envolvidos, nesse caso, os profissionais, os portadores de sofrimento psíquico, seus familiares e a
comunidade. No entanto, já existe uma forma de ver e tratar esses sujeitos, a qual foi construída durante
muitos anos da historia. Existe uma cultura sobre o “louco” e a “loucura” que está impregnada do
imaginário de cada um.
A existência dessa diversidade dentro de um determinado local e interferindo diretamente na vida das
pessoas reforça o fato de que, para transformar a realidade, é necessário sair do território exclusivamente
psiquiátrico e construir na sociedade as condições para que ela, enquanto espaço real de vida humana
participe da solução (Amarante, 1996).
Para isso, fazem-se necessárias ações que permitam difundir informações sobre as novas formas de
atenção à saúde mental no sistema local, bem como sobre a doença mental no sistema local, bem como
sobre a doença mental (...) discutida peles psiquiatras e temida pelo povo (Dalmolin, 1998), para que, a
partir dessa intervenção, vá-se transformando no imaginário essa abstrata doença, em nome do
reconhecimento de um sujeito que sofre e que necessita de cuidado.
Assim sendo, torna-se possível a finalidade proposta, que é a ampliação da autonomia dos sujeitos,
permitindo à pessoa tomar decisões sobre sua vida. Segundo Fortes (1998), a construção de autonomia é
direitamente influenciada pela existência de alternativa de ação, pois, se existir apenas uma alternativa, um
único caminho a ser trilhado, não há possibilidade de ação autônoma para esses sujeitos.
Nesse contexto, Reforma Psiquiátrica é um processo permanente de construção, de reflexões e
transformações que, conforme Amarante (1997), ocorrem a um só tempo nos diferentes campos, quais
sejam: no campo teórico-conceitual, a partir da Desinstitucionalização dos saberes; no campo técnicoassistencial, através da reestruturação de modelos assistenciais; no campo político-jurídico, por meia da
reformulação dos códigos Civil e Penal e da legislação sanitária; no campo sociocultural, por meio de
mudanças nas representações sociais e no imaginário social quando à loucura, à doença mental e ao
comportamento desviante etc.

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica

29

Finalizando, pode-se dizer que, para que a Reforma Psiquiátrica se concretize, é necessário romper
com a tradicional abordagem compartilhada do sujeito, como as dissociações corpo/mente, e construir
espaços sociais que contemplam o sujeito- cidadão – docente. Assim, é indispensável o comportamento
dos trabalhadores como agentes de transformação na construção, de um novo modelo de saúde mental.

I- A Reforma Psiquiátrica ao Brasil: Política de Saúde Mental do SUS
O processo de Reforma Psiquiátrica
O inicio do processo de reforma psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão do “movimento
sanitário”, nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas praticas de saúde,
defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e produção de tecnologias de cuidado.
Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica brasileira tem uma
história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças pela superação da violência asilar.
Fundado, ao final dos anos 70, na crise do modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, por um
lado, e na eclosão, por outro, dos reforços dos movimentos sociais pelos direitos dos pacientes
psiquiátricos, o processo da Reforma Psiquiátrica brasileira é maior do que a sanção de novas leis e
normas e maior do que o conjunto de mudanças nas políticas governamentais e nos serviços de saúde.
A reforma psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, instituições e forças
de diferentes origens, e que incide em território 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 território do
imaginário social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de praticas,
saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das relações
interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e
desafios.
Na paginas seguintes, fazemos o esforço de descrição dos principais componentes da historia da
Reforma Psiquiátrica no Brasil, com destaque para o processo de delineamento progressivo da política de
saúde do Mistério da saúde, alinhada com os princípios da Reforma.

Histórico da Reforma:(I) critica do modelo hospitalar hospitalocêntrico (1978-1991)

O ano de 1978 costuma ser identificado como o de inicio efetivo do movimento social pelos direitos dos
pacientes psiquiátricos em nosso país. O movimento dos trabalhadores em saúde Mental (MTSM),
movimento plural formado por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de
familiares, sindicalistas, membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de
internações psiquiátricos, surge neste ano. É sobretudo este movimento, através de variados campos de
luta, que passa a protagonizar e a construir a partir deste período a denúncia da violência dos manicômios,
da mercantilização da loucura, da hegemonia de uma rede privada de hospitalocêntrico na assistência às
pessoas com transtornos mentais. A experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua
crítica radical ao manicômio são inspiradoras, e revela possibilidade de ruptura com os antigos
paradigmas, como, por exemplo, na Colônia Juliano Moreira, enorme asilo com mais de 2.000 internos no
início dos anos 80, no Rio de Janeiro. Passam a surgir as primeiras propostas e ações para a reorientação
da assistência. O II Congresso Nacional do MTSM (Bauru, SP), em 1987, adota, o lema “Por uma
sociedade sem manicômios”. Neste mesmo ano, é realizada a I Conferência Nacional de Saúde Mental
(Rio de Janeiro).
Neste período, são de especial importância o surgimento do primeiro CAPS no Brasil, na cidade de
São Paulo, em 1987, e o inicio de um processo de intervenção, em 1989, da Secretaria Municipal de
Saúde de Santos (SP) em um hospital psiquiátrico, a casa de saúde Anchieta, local de maus-tratos e
mortes de pacientes. É esta intervenção, com repercussão nacional, que demonstrou de forma inequívoca
a possibilidade de construção de uma rede de cuidados efetivamente substitutiva ao hospital psiquiátrico.
Neste período, são implantados no município de santos núcleos de atenção psicossocial (NAPS) que
funcionam 24 horas, são criadas cooperativas, residenciais para os egressos do hospital e associações. A
experiência do município de Santos passa a ser um marco no processo de Reforma Psiquiátrica brasileira.
Trata-se da primeira demonstração, com grande repercussão, de que a Reforma Psiquiátrica, não sendo
apenas uma retórica, era possível e exeqüível.
Também no ano de 1989, da entrada no Congresso Nacional o Projeto da Lei do deputado Paulo
Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a
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extinção progressiva dos manicômios no país. É o inicio das lutas do movimento da Reforma Psiquiátrica
nos campos legislativo e normativo.
Com a Constituição de 1988, é criado o SUS — Sistema Único de saúde, formado pela articulação
entre as gestões federal, estadual e municipal, sob o poder de controle social, exercido através dos
“Conselhos Comunitários de Saúde”.
Histórico da Reforma: (II) começa a implantação da rede extra-hospitalar (1992-2000)
A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo projeto de lei Paulo Delgado,
conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição
progressiva dos leitores psiquiátricos por uma rede intrigada de atenção à saúde mental. É a partir deste
período que a política do Mistério da Saúde mental, acompanhando as diretrizes em construção da
Reforma Psiquiátrica, começa a ganhar contornos mais definidos. É na década de 90, marcada pelo
compromisso firmado pelo Brasil na assinatura de declaração de Caracas e pela realização da II
Conferência Nacional de Saúde Mental, que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas
federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, fundadas nas experiências dos
primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as primeiras normas para finalização e classificação dos
hospitais psiquiátricos.
Neste período, o processo da expansão dos CAPS e NAPS é descontínuo. As novas normatizações do
Ministério da Saúde de 1992, embora regulamentassem os novos serviços de atenção diária, não
instituíam uma linha especifica de financiamento para os CAPS e NAPS. Do mesmo modo, as normas para
fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos não previam, mecanismos sistemáticos para a
redução de leitos. Ao final deste período, o pais tem em funcionamento 208CAPS, mas cerca de 93% dos
recursos do Ministério da Saúde para a Saúde Mental ainda são denunciados aos hospitais psiquiátricos.

A Reforma Psiquiátrica depois da lei Nacional (2001-2005)
É somente no ano de 2001, após 12 anos, de tramitação no Congresso Nacional, que a Lei Paulo
Delgado é sancionada no país. A aprovação, no entanto, é de um substitutivo do projeto de lei original, que
traz modificações importantes no texto normativo. Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência
em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base institui mecanismos
claros para a progressiva extinção dos manicômios. Ainda assim, a promulgação da lei 10216 impõe novo
impulso e novo ritmo para o progresso de Reforma Psiquiátrica no Brasil. é no contexto da promulgação da
lei 10.216 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.
Linhas especificas de financiamento são criados pelo Ministério da Saúde para os serviços abertos e
substitutivos ao hospital psiquiátrico e novos mecanismo são criados para a fiscalização, gestão e redução
programada de leitos psiquiátricos no país. A partir deste ponto, a rede de atenção diária à saúde mental
experimenta uma importante expansão, passando a alcançar regiões de grande tradição hospitalar, onde a
assistência comunitária em saúde mental era praticamente inexistente. Neste mesmo período, o processo
de desinstitucionalização de pessoas longamente internadas é impulsionado, com a criação do Programa
“De Volta para Casa”. Uma política de recursos humanos para a Reforma Psiquiátrica é construída, e é
traçada a política para a questão do álcool e de outras drogas, incorporando a estratégia de redução de
danos. Realiza-se, em 2004, o primeiro Congresso Brasi8leiro de Centros de Atenção Psicossocial, em
São Paulo, reunido dois mil trabalhadores e usuários de CAPS.
Este processo caracteriza-se por ações dos governos federal, estadual, municipal e dos movimentos
sociais, para efetivar a construção de um modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, para um
modelo centrado na internação hospitalar, por um lado, e a fiscalização e redução progressiva e
programada dos leitos psiquiátricos existentes, por outro. É neste período que a Reforma Psiquiátrica se
consolida como política oficial do governo federal. Existem em funcionamento hoje no país 689 Centros de
atenção Psicossocial e, ao final de 2004, os recursos gastos com os gastos hospitais psiquiátricos passam
a representar cerca de 64% do total dos recursos do Ministério da saúde para a saúde mental.
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Tabela 1- Proporção de recursos do SUS destinados aos Hospitais Psiquiátricos e aos serviços
Extra-Hospitalares nos anos de 1997, 2001 e 2004
Composição de Gastos
1997
2001
2004
% Gastos Hospitalares em Saúde Mental

93,14

79,54

63,84

% Gastos Extra-Hospitalares em Saúde Mental

6,86

20,46

36,16

Total

100

100

100

A III Conferência Nacional de Saúde Mental e a participação de usuários e familiares
Merece destaque a realização, ao final do ano de 2001, em Brasília, da III Conferência Nacional de
Saúde Mental. Dispositivo fundamental de participação e de controle social, a III Conferência Nacional de
Saúde Mental é convocada logo apo a promulgação da lei 10.216, e sua etapa nacional são realizadas no
mesmo ano, em dezembro de 2001. As etapas municipal e estadual envolvem cerca de 23.000 pessoas,
com a presença ativa de usuários dos serviços de saúde e de seus familiares, e a etapa nacional com
1.480 delegados, entre representantes de usuários, familiares, movimentos sociais e profissionais de
saúde.
Durante todo o processo de realização da III Conferência e no teor de suas deliberações, condensadas
em Relatório Final, é inequívoco o consenso em torno das propostas da Reforma Psiquiátrica, e são
pactuados democraticamente os princípios, diretrizes e estratégias para a mudança da atenção em saúde
mental no Brasil. desta forma, a III Conferência consolida a Reforma Psiquiátrica como política de saúde
mental para os usuários de álcool e outras drogas, e estabelece o controle social como garantia do avanço
da Reforma Psiquiátrica no Brasil. é a III Conferência Nacional de Saúde Mental, com ampla participação
dos movimentos sociais, de usuários e de seus familiares, que fornece os substratos políticos e teóricos
para a política de saúde mental no Brasil (ver “Relatório Final da III Conferência”).

II – O processo de desisntitucionalização
Redução de leitos
O processo de redução de leitos hospitais psiquiátricos e de desinstitucionalização de pessoas com
longo histórico de internação passa a tornar-se política pública no Brasil a partir dos anos 90, e ganha
grande impulso em 2002 com uma série de normalizações do ministério da saúde, que instituem
mecanismos claros, eficazes e seguros para a redução de leitos psiquiátricos a partir dos marco-hospitais.
Para avaliar o ritmo da redução de leitos no Brasil, no entanto, é preciso considera. O processo histórico
de implantação dos hospitais psiquiátricos nos estados, assim como a penetração das diretrizes da
reforma psiquiátrica em cada região brasileira, uma vez
que o processo de desinstitucionalização
pressupõe transformações culturais e subjetivas na vida de cada cliente.

A ASSISTÊNCIA PSIQUIÁTRICA NO CEARÁ
O Ceará e sua economia
Este capítulo evidencia o contexto sócio-histórico dos agentes da prática de enfermagem psiquiátrica.
Inicialmente, há uma breve referencia à história econômica e política do ceará do inicio de sua colonização
até recentemente e à assistência à saúde ali realizada, introduzindo-se de enfermagem psiquiátrica. A
seguir, apresenta-se e esboça-se um inicio de 1991 e que se referem, principalmente, aos tipos e
características das instituições onde ela ocorre, aos tipos e características das instituições onde ela
ocorre, técnicos ali lotados e clientela assistida.
Desde a época do descobrimento do Brasil até 1603, o Ceará esteve relegado à ação de saqueadores
estrangeiros que freqüentavam sua costa para explorar riquezas naturais, como o pau-amarelo e o âmbargris, os primeiros produtos de exportação da região. A história política do que hoje constitui o estado do
Ceará iniciou-se em 1603 com a tentativa de colonização realizada por Pero Coelho de Sousa, com vistas
a posterior fixação no território. O Ceará está incrustado n aparte mais árida da região Nordeste e, ao
longo de sua história, foi explorando por portugueses, franceses e holandeses. Esteve sob o domínio das
capitanias de Pernambuco e Paraíba, passou pelo estágio de capitania autonomia, sem ser sequer visitada
pelo donatário, até chegar à condição atual.
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No final do século XVII até meados do século XVIII emergem as características agropastoris da
economia cearense. Inicia-se o processo de interiorização da população e despontam vilas que
centralizam parte da produção e, por isso, servem como centros de abastecimento. Fortaleza, hoje capital,
foi disputando a liderança econômica com Aracati, Sobral, Icó e Crato e mesmo com Aquiraz, a primeira
capital do Ceará, Sobral, localizada na região Norte era centro coletor de algodão e de outras matériasprimas que eram transportadas por ferrovia até o porto de Camocim. Aracati, localizada próxima, ao
extremo do litoral sul do Ceará, ao lado da foz do rio Jaguaribe, foi um dos principais centros econômicos
em função do preparo da carne-de-sol. No extremo sul do estado, uma região úmida, desenvolveu-se o
Crato como produtor de cana-de-açúcar. Mais ao centro, emergiu Icó como importante entreposto
comercial do interior.
Só quando o mercado externo, pressionado pela escassez provocada pelo Guerra de Secessão norteamericana (1860), se interessa pelo algodão de fibra longa e de melhor qualidade, produzido Ceará, é que
este estado desponta na economia nordestina. A partir daí, Fortaleza começa a emergir como um grande
centro urbano, coletando e exportando a produção vinda interior. A posição de hegemonia sobre o interior
fortaleceu-se bastante no período de 1880 a 1926, quando houve a expansão da rede ferroviária ligando a
capital ao Sertão Central do Ceará.
Entre as décadas de 20 e 40 deste século Fortaleza já acusa um elevado crescimento demográfico
que se repete pelas décadas seguintes, conforme demonstram os dados cuidados contidos na Tabela 1.
Tabela 1
Crescimento populacional do município de Fortaleza: 1890-1980 (números absolutos e crescimento
intercensitário)
Anos

1890
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980

Ceará
Nº de
habitantes
805.667
849.127
1.319.228
2.091.032
2.695.450
3.337.856
4.491.590
5.380.432

Crescimento
intercensitário
—
5.3
55,3
58,5
28,9
23,8
34,5
19,7

Fortaleza
Nº de
habitantes
40.902
48.369
78.536
180.185
270.169
514.813
857.980
1.308.919

Crescimento
intercensitário
—
18,2
62,2
129,4
49,9
90,5
66,6
62,5

Fonte: Dados para o Ceará, período de 1890 a 1970: Sinopse Preliminar do 8º Recenseamento Geral e Anuário Estatístico
do Brasil, 1976.

Dados para Fortaleza, período de 1890 a 1970: Sinopse Preliminar do 8º Recenseamento Geral;
Dados de 1980 da Sinapse Estatística do Brasil — 1981. FIBGE.
Dados disponíveis quando a realização da pesquisa — 1991.
Sem uma infra-estrutura capaz de absorver os que chegam anualmente, a cidade terá seu espaço
ocupado desordenadamente, mostrando disparidades, como bairros de classes média alta ostentando
grandes mansões, rodeados por bolsões de pobreza, cujos moradores amontoam-se em favelas sem as
mínimas condições de higiene e saneamento.
Mas o afluxo crescente de imigrantes iniciou-se bem antes e guarda estreita relação com a ocorrência
de grandes epidemias, conforme se verá no tópico seguinte, com os frequentes e longos períodos de seca
que atingem o Ceará e com o tipo de estrutura fundiária vigente, onde grandes extensões de terra são
usadas para plantio ou para criação de gado. Nos períodos de seca, uma grande massa de camponeses
fica desempregada devido a dois fatos: redução do plantio e da colheita e redução dos rebanhos,
provocada pelo alto índice de mortalidade por falta de água e de pastagens e pela transferência dos
mesmos para regiões livres de estiagem. Na verdade o crescimento desordenado de Fortaleza materializase ainda década de 30, com o surgimento das primeiras favelas.
Esses fatores, associados, à inexistência de políticas visando a fixação do homem ao campo, matem a
capital como principal alternativa de sobrevivência para aqueles que não detêm a posse da terra. Nas
ultimas décadas, o fluxo migratório dirige-se não só para Fortaleza, como também para as cidades que
compõem sua região metropolitana conforme está demonstrado na Tabela 2.
Tabela 2
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Região Metropolitana de Fortaleza — Crescimento da População dos Municípios Metropolitanos — 1940-1980.
Crescimento da população recenseada
Municípios
Aquiraz
Caucaia
Fortaleza
Maranguape
Pacatuba
Região
Metropolitana
de Fortaleza

1950/1940
Nº
%
3441
16,8
7.750
25.5
89.994
49,9
2.373
6,1
1.467
11,1

105.015
36,4

1960/1950
Nº
%
2.722
11,4
4.740
12,5
244.649
90,6
4.620
11.1
4.468
22,4

1970/1960
Nº
%
6.108
23,0
12,555
29,5
357,884
69,5
14,417
31,2
7,724
31,6

261.199
66,4

398,688
60,9

Nº
13.107
40.089
466.091
32.180
10.848
562.315

1980/1970
%
40.1
72.1
53,4
53.1
33,7
53,4

Fonte: IBE. Sinopse Preliminar do Censo Demográfico — 1980 — Ceará. Dados disponíveis quando da realização da pesquisa — 1991.

O excessivo crescimento demográfico de Fortaleza é coerente com o dos demais grandes centros
urbanos do país, geralmente sedes político- administrativas e/ou de grandes, parques industrial do Ceará
tem a principal como seu maior centro, ofertando também um significativo número de empregos.
Em 1988, o governo do Ceará empregava 114 mil funcionários no Poder Executivo, 68 mil no Poder
Judiciário e 3,2 mil em sua Assembléia Legislativa. Em 1986 a Prefeitura de Fortaleza empregava 40 mil
pessoas, numero reduzido para 27 mil por um processo de demissão dos contratos irregularmente.
Não são só os camponeses pobres e afugentados pelas secas que se dirigem a Fortaleza. Além de um
importante entreposto comercial, a cidade é o maior centro estadual de prestação de serviços no setor
educacional e de saúde, bem como ali estão localizados os melhores teatros, cinemas, cassa noturnas,
restaurantes e praias famosas. Buscando estudo, assistência à saúde, trabalho, lazer e realizar compras
de etiquetas famosas, setores da classe média interiorana do Ceará também se deslocam
temporariamente ou migram em definido para a capital.
Os dados acima relativos à cidade de Fortaleza não levam à conclusão de que ofereça condições
satisfatórias de vida aos habitantes de usa metropolitanas, pois, em 1978, 67,09 % do total de famílias ali
residentes ou não tinham rendimentos ou recebiam até 2 salários mínimos mensais (vide Tabela 3). Isso
está associado ao fato de que a cidade tem um mercado de trabalho que não se amplia na proporção do
contingente de pessoas que chegam anualmente e, por isso, o fantasma do desemprego ronda a família
dos trabalhadores de baixa renda, fato que será exposto no capítulo 5, em que serão analisados
depoimentos dos que trabalham em serviços de assistência psiquiátrica no Ceará.
Tabela 3
Rendimento mensal familiar na Região Metropolitana de Fortaleza — 1978
Renda
Nº
%
Totais
familiar
pessoas
Até 01 Salário Mínimo
114.157
37,40
490.949
De 01 a 02 Mínimos
81.268
26,63
391.698
De 02 a 05,5 Mínimos
57.667
18,89
303.625
+ de 05,5 Mínimos
38.945
12,76
215.010
Sem rendimento
13.017
3,06
50.257
Sem declaração
98
0,03
588

Total

305.152

100.00

1.452.127

%
33,80
26,97
20,90
14,80
3,46
0,04

100.00

Sobre o Ceará, convém ressaltar que a instabilidade de sua economia, na verdade, constitui
característica de todo o Brasil enquanto país de terceiro mundo. A especificidade e instabilidade adicionais
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ocorrem, no caso do Ceará, por conta dos longos períodos de estiagem que ali se registram com
freqüência, que, por sua vez, ocorrem também em quase toda a região nordeste.
2.2. Assistência à saúde, surgimento da enfermagem e da enfermagem psiquiátrica
Os índios que antigamente habitavam o Ceará, posteriormente quase totalmente dizimados por seus
colonizadores, lidavam com seus problemas de saúde com os conhecimentos e instrumentos de que
dispunham. A flora cearense, mesmo hoje, após, queimadas e derrubadas indiscriminadas é riquíssima
em variedades com terapêuticas, empregavam-nas com sucesso, associadas a procedimentos mágicos e
sangrias. Chegando na região, os colonizadores logo constatavam a adequação do uso das raízes, folhas
e cascas dos vegetais às moléstias tratadas. Isso motivou desde o comercio inescrupuloso por parte de
leigos até a busca orientada e posterior estudo e aplicação de plantas medicinais do Ceará por
pesquisadores da Universidade de Coimbra.
A primeira referencia encontrada relativa aos precursores, no Ceará, do que mais tarde a constituir a
prática de enfermagem, está relacionada à grande expedição dos portugueses para expulsão dos
franceses da capitania do Maranhão e revela que “na frota de cinco caravelões e dois patachos que tocou
em Mucuripe e que daí se dirigiu ao Maranhão, sob o comando de Diogo de campos, a célebre Armada
Milagrosa de 1614, viajando uma enfermeira, a mulher do pardo João Neto, certamente a pioneira da
profissão por estas bandas”.
No rastreamento das instituições que dispensavam assistência de saúde à população do Ceará
durante sua colonização, chega-se a poucos dados. Certamente os jesuítas foram alguns dos pioneiros na
prestação de assistência à saúde ali, como em outras regiões do país, pois, em 1607, eles já haviam
iniciado seu trabalho de catequese na Serra da Ibiapaba.
Epidemias diversas assolaram frequentemente o Ceará; no final do século XVII e inicio do século XVIII
houve uma epidemia de varíola; nos períodos de 1790 e 1793 e de 1838 a 1839 ocorreram epidemias de
malária; em 1816 e em 1877 novamente ocorreram epidemias de varíola: em 1851 e 1866 foi a vez da
febre amarela e, de 1862 a 1864, a cólera. Mesmo assim só no período de 1790 a 1793 é que o governo
da província propiciou a visita de uma comissão médica para tentar diminuir os efeitos da malária sobre a
população.
É a epidemia de varíola de 1816 que motivará o surgimento do hospital de Jacareacanga em fortaleza,
em instalações precárias, para onde eram encaminhados os indivíduos sem quaisquer posses, acometidas
da doença, tendo sido ampliado diversas vezes, em vista da demanda provocada por epidemias
posteriores ou da necessidade de servir como local de quarenta para os escravos recém-chegados da
África. Para atender a finalidades semelhantes e mais especificamente às vitimas da epidemia de febre
amarela, que se iniciou em 1851, foi construído em1855 o Lazareto da Lagoa Funda.
No ano de 1839, quando passava no Ceará uma das epidemias de malária, foi aventada a
necessidade de construir uma Santa Casa em Fortaleza, mas o plano não foi adiante. Mais tarde, a ideia
renasce a construção é iniciada, mas estava sempre ameaçada de ceder lugar ora ao Liceu a ser fundado,
ora à Biblioteca Publica, que não tinha sede. O ano de 1851 marca a ocorrência de uma epidemia no
Ceará, desta vez, a febre amarela. Sendo precário o estado sanitário de Fortaleza, embora ainda não
estivesse concluída a construção, foram abertas, duas enfermarias da Santa Casa aos doentes mais
carentes, que logo ficaram lotadas. Ainda em janeiro de 1857, o Presidente da Província, Paes Barreto,
cede às salas e enfermarias para o Liceu, que permanece ali até cede as salas e enfermarias para o Liceu,
que permanece ali até 1861, quando, só então, ocorre a inauguração formal da Santa Casa.
A Santa Casa foi construída inicialmente com recursos públicos fornecidos à província para resolver os
problemas advindos da ultima epidemia. O seu funcionamento, sempre precário, depende ainda hoje de
donativos vários e das rendas resultantes de uma empresa funerária que compõe seu patrimônio, além de
convênios e do atendimento à clientela particular.
O funcionamento da Santa Casa não era prioritário porque se destinava e das Bibliotecas e do liceu,
por pressão da intelectualidade e das famílias abastadas, que desejavam ver seus filhos estudando em
Fortaleza e não mais se deslocando para outras regiões, principalmente Pernambuco e Bahia, como
ocorria até então.
No que diz respeito à assistência de saúde no Ceará, percebe-se no principio, era executada pelos
pajés e posteriormente esteve também ligada à ação dos jesuítas. Em 1870, chegam à Santa Casa
algumas irmãs de caridade para empreender melhoramentos na ordem interna da casa, atividades estas
que atualmente compõem parte da prática de enfermagem no interior dos hospitais.
Em meio aos esforços de saneamento da cidade de Fortaleza, no ano de 1886, é inaugurado o Asilo
de alienados São Vicente de Paulo anexo à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, que inicia a prática
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psiquiátrica institucional no Ceará. O Asilo destinava-se à filantropia e seus doentes dormiam em redes ou
mesmo no chão, pois não havia camas. Suas instituições eram precárias, do tipo carcerário, com grades e
portões de ferro em todos os quartos. No porão estavam as casas-fortes que tinham grades reforçadas.
Além das grades, era comum o uso de camisa-de-força e de algemas. Não havia banheiros, água
encanada ou instalações sanitárias. A assistência era prestada por único médico— que não era
psiquiátrica —, enfermeiros-práticos e pelas irmãs de caridade, a cargo de quem estava toda a
responsabilidade da vida hospitalar. Até 1969 os médicos que ali prestavam assistência o faziam
gratuitamente.
Pelo exposto, é possível admitir que, no Ceará, as freiras de caridade foram precursoras da
enfermagem psiquiátricas, a exemplo do que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, em 1852, quando da
inauguração do Hospício de Pedro II.
O asilo de Fortaleza, entretanto, não passava de um depósito, uma prisão para os loucos que não
deveriam mais circular pela provavelmente gozavam de certa autonomia, pelo menos de inicio, uma vez
que ali trabalhava um único médico. A assistência era mais caráter caritativo do que curativo o que era
condizente com o saber e práticas existentes na época.
A prática de enfermagem no asilo de fortaleza antecedeu em mais de meio século a instalação do
ensino formal e regular da profissão no Ceará. Antes de proceder à análise, que se iniciará ainda neste
capítulo e prosseguirá nos seguintes nos seguintes, relativa ao que hoje constitui a prática de enfermagem
psiquiátrica, convém resgatar alguns fatos que explicitam as circunstancias relativas ao seu surgimento.
No período de outubro de 1942 a janeiro de 1943, o Patronato Nossa Senhora Auxiliadora, em
Fortaleza, promoveu Cursos de Emergência de Voluntários Socorristas de Defesa Passiva Anti-aérea. Tais
cursos eram destinados às esposas dos oficiais do exercito, marinha e aeronáutica. Irmã Margarida
Breves, que coordenou os cursos, após o seu término, lançou a ideia de criação de uma escola de
enfermagem. A ideia foi encampada pela associação de São Vicente de Paulo, das freiras de caridade,
que se tornou mantenedora da escola e que a sediou no Patronato. A instituição recebeu o nome de
escola de Enfermagem São Vicente de Paulo e teve suas aluas iniciadas em 15 de março de 1943.
Pelo nome dos cursos que despertaram a ideia de fundação da escola conclui-se que sua criação foi
influenciada pela situação de conflito que era vivenciada desde 1939 durantes a II Guerra Mundial. Outro
traço marcante de sua criação e funcionamento foram a influencia das religiosas e do saber médico, pois,
de 1943 a 1973, a Escola teve apenas uma diretora leiga; de 1943 a 1946 ela contou ao todo com 21
docentes, sendo 13 médicos, 01 padre, 06 enfermeiras religiosas e 01 enfermeira leiga.
Objetivando o ingresso de novas alunas e divulgar a enfermagem, a Escola atendia a solicitações de
pessoas carentes que pleiteavam matricula gratuita comprometendo-se, em troca, a trabalhar durante um
ano eram locais definidos pela sua diretora. A escola também buscava reconhecimento social enquanto
instituição, pois, seu conselho consultivo devia composto, além da diretora, de um diretor administrativo e
de uma ou mais pessoas de grande destaque social.
Cinco anos após a institucionalização do ensino de enfermagem, institucionalizou-se o ensino de
medicina no Ceará. “Também estava clara a imensa soma de benefícios que traria a futura Faculdade,
tanto pelo aproveitamento das melhores vocações, como pela possibilidade, oferecida às famílias de
melhores possibilidades econômicas. Era evidente, portanto, a diferença social entre a escola de
enfermagem e a de medicina. Enquanto as alunas de enfermagem se submetiam a trabalhar gratuitamente
por um ano para custear os próprios estudos, os alunos de medicina pertenciam a famílias de grandes
posses.
A década de 70 registra vários acontecimentos que tiveram alguma ligação com o ensino e a prática de
enfermagem psiquiátrica no Ceará. O ensino e a prática de enfermagem psiquiátrica no Ceará. O ensino
dessa área nasceu no estado com a escola de enfermagem São Vicente de Paulo e esteve
exclusivamente o seu cargo até meados da década. Até aquele momento esse ensino, em sua parte
teórica, estava a cargo de médicos.
Até a segunda metade da década de 70, a Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo era uma
unidade isolada, apenas agregada à Universidade Federal do Ceará encampou-se, juntamente com outras
unidades isoladas, num processo que posteriormente deu corpo à atual Universidade Estadual do Ceará.
Nesse mesmo período, expandiu-se o ensino de enfermagem psiquiátrica, com a criação dos cursos de
Enfermagem na Universidade Federal do Ceará, Universidade de Fortaleza e Universidade do Vale do
Acaraú, esta ultima na cidade de Sobral.
Na mesma década, também teve inicio o Curso de Residência do Hospital de Saúde Mental de
Messejana para especialização de psiquiatras no Estado. À época, o Ceará já contava com todos os doze
hospitais psiquiátricos existentes hoje (Quadro I, p. 27), a maioria deles, como das demais especialidades,
sediados em Fortaleza, com exceção de dois, um localizado em Sobral e outro no Crato.
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Em 1977começou a ser implantado o sistema Integrado de Saúde Mental do Ceará (SISAM-Ce), que
se propunha a ambulatorizar a assistência e interiorizá-la, tendo posto em funcionamento 06 ambulatórios
psiquiátricos em Fortaleza e 05 no interior. Embora houvesse alcançado um pequeno êxito inicial, em dois
anos o SISAM-Ce começou a entrar em descenso porque a quantidade e qualificação dos técnicos eram
insuficientes, faltavam medicamentos no interior, assim como transporte para deslocamento de
supervisores havia grande resistência dos centros de saúde. E havia grande resistência dos centros de
saúde hospitais gerais à presença do doente mental. O SISAM-Ce não chegou a afetar a assistência
fundamentalmente farmacológica, chegando mesmo a aumentar o mercado de psicotrópicos — pela
distribuição, via Central de Medicamentos (CEME), aos que não tinham poder aquisitivo para comprá-los.
Como o SISAM-Ce agia mais na prefeitura da capital e em cidades do interior, Sampaio fala que se iniciou,
com isso, o processo de “diazepanificação” da caatinga — em referencia ao diazepan, psicotrópico
largamente usado.
A pesar da expansão dos serviços psiquiátricos e da formação de médicos especialistas, as
enfermeiras que atuam na área o faziam ainda apenas com o preparo adquirindo na graduação.
A inexistência de enfermeiras especialistas atuando em psiquiatria no ceará manteve-se até a década
de 80. Esta década foi marcada pelo surgimento de elementos novos no cenário da enfermagem
psiquiátrica. Em 1980, já atuavam um especialista e um mestre em enfermagem psiquiátrica, ambos
ligados diretamente ao ensino da área em uma mesma universidade, que começaram a organizar
encontros formais ou não para discutir questões de interesse para as enfermeiras atuantes do setor.
Com o apoio da Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Ceará e aproveitando a estrutura
montada pela Sociedade Cearense de Psiquiatria para a realização de suas Jornadas, nos anos de 1983,
1985 e 1987 foram promovidos, paralelamente, Encontros de Enfermeiros Psiquiátricos. Em tais ocasiões
foram discutidas questões que interessavam e preocupavam o grupo, como: o fato de o ensino prático de
enfermagem psiquiátrica ocorrer fundamentalmente no interior de hospitais psiquiátricos, pela inexistência
de serviços ambulatoriais organizados de modo a reverter essa situação; aspectos como a qualificação do
pessoal e falta de apoio administrativo referidos pelas enfermeiras e que, segundo elas, interferiam na
qualidade da assistência prestada; a inexistência de uma entidade que congregasse as enfermeiras
psiquiátricas enquanto grupo profissional.
A movimentação técnico-profissional e política na psiquiatria cearense, durante a década de 80,
inscrevem-se em um período crítico em nível nacional. A crise começou a acentuar-se ainda na década de
70, no governo Geisel, onde emergiu a verdade sobre o chamado milagre econômico ficando patente que
o crescimento econômico não trouxe o bem-estar social, mas o agravamento da situação das camadas
mais baixas da população em virtude da concentração de renda para uns e aviltamento dos salários para
outros. O governo Figueiredo. Iniciado em 1979, teve que assistir à mobilização popular de trabalhadores
iniciada ainda na gestão de seu antecessor, em meio à profunda recessão econômica, risco de falência da
previdência social e, consequentemente, a uma crise no setor de assistência à saúde.
A década de 80, no ano de 1987, em caráter temporário, o primeiro curso de especialização na área foi
oferecido pela Universidade Estadual do Ceará. Foram oferecidas 20 vagas. Das 15 enfermeiras inscritas,
03 já trabalhavam com o ensino de enfermagem psiquiátrica, 05 trabalhavam em assistência dentro da
especialidade e as outras 07 não trabalhavam na área. Dos 15 que iniciaram o curso, 14 completaram os
créditos, mas apenas 06 apresentaram monografia, exigência final para receber o título de especialista.
Um breve repasse relativo à prática de enfermagem psiquiátrica no Ceará revela que a mesma se
iniciou em 1886 no interior do Asilo de Alienados São Vicente de Paulo, em aos esforços para saneamento
da cidade de Fortaleza para onde corriam levas de famintos e doentes, fugindo das secas e epidemias.
Evidencia-se também que, embora anterior ao ensino da medicina, o ensino de enfermagem e de
enfermagem psiquiátrica já nasceu dependente do saber dos médicos, pois foram eles os primeiros
professores da área, sendo que tal relação só tende a modificar-se, a partir de 1980, quando as primeiras
enfermeiras psiquiátricas tornam-se especialistas.
Apesar da ampliação do ensino de enfermagem psiquiátrica ocorrida no Ceará na década de 70, do
inicio de usa especialização na década de 80 e ainda, nesta ultima década, da movimentação de caráter
técnico-político das enfermeiras realizado seus Encontros, verifica-se, no inicio da década de 90, que o
grosso tende-se que, determinado o modo a prática de enfermagem psiquiátrica ocorre atualmente, há
toda uma superestrutura jurídica co-política e econômica à qual seus exercentes se submetem e
simultaneamente resistem, em um processo que retrata, no âmbito das instituições onde trabalham, a lua
de classes própria da formação social capitalista.
Assistência psiquiátrica e prática de enfermagem atuais
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Em 1991, o Ceará tinha 12 hospitais psiquiátricas totalizando 2.113 leitos, sendo 1.233 em instituições
privadas, 559 em instituições filantrópicas e 321 em instituições públicas. A partir do quadro I (p. 27) os
leitos podem ser agrupados também segundo sua localização, sendo 506 no interior e 1.607 em Fortaleza
ou em sua Região Metropolitana.
As informações do IBGE revelam que, em 1990, o Ceará contava com 6.353.346 habitantes, enquanto
Fortaleza tinha 1.758.334 habitantes. Estes dados cotejados com os com os anteriores revelam que os
leitos psiquiátricos estão concentrados na cidade de Fortaleza (1.607) em determinado do interior (506), o
que não significa dizer que a assistência prestada na capital seja de boa qualidade, conforme visto na
cobertura da imprensa na década de 80 e que será confirmado no desenrolar da discussão. Essas
concentração é um dos motivos por que muitos pacientes vindos do interior, quando de alta, não sabendo
retornar às suas casas ou não tendo familiares que os reclamem, permanecem meses e até anos
internados nos hospitais de Fortaleza.
Os hospitais psiquiátricos do Ceará, públicos ou privados ou filantrópicos, têm características que os
diferenciam mínima e superficialmente em relação aos seus pares. Tais características já foram referidas
no capítulo 1, razão por que aquelas características não serão retomadas integralmente aqui. Quando aos
recursos que custeiam a assistência psiquiátrica, originam-se principalmente do poder público, uma vez
que quase todos os hospitais matem-se majoritariamente com os valores das diárias advindas de convenio
com a previdência social.
Pelos dados contidos no Quadro I (p. 27) e no quadro II (p. 28) pode-se verificar que,
proporcionalmente, os hospitais públicos (I, XI) empregam maior número de técnicas sendo um total de
174 técnicas para 321 leitos, enquanto os filantrópicos (IV, V, VII) têm 135 técnicos para 559 e os privados
(II, III, VI, VIII, IX, XII) têm 252 técnicas para 1.233 leitos. Como já foi retirado anteriormente, a cidade de
Fortaleza, por ser sede político-administrativa do Ceará, serve de atrativo para pessoas que buscam
empregos públicos. No setor psiquiátrico isso é particularmente verdadeiro em relação à instituição I, que é
pública.
Retornando ao Quadro I (p.27), e considerando especificamente o número de técnicos que trabalham
em cada instituição, pode-se verificar que no topo do Quadro e em sua base estão às categorias
profissionais melhor representadas numericamente, presentes em todas as instituições, que são os
psiquiatras e atendentes. Entre essas duas categorias há um conjunto de outras, sempre em número mais
reduzido, cada uma delas ausente em pelos menos uma das instituições, constituindo única exceção,
nesse caso, o grupo das enfermeiras que, mesmo em número reduzido, fazem-se presentes em todas
elas. Tais dados sugerem que psiquiatras, atendentes e enfermeiras são absolutamente indispensáveis no
processo de trabalho que se desenvolve no interior dos hospitais psiquiátricos e que as demais categorias
são como que acessórias. Com o desenrolar da discussão ficará evidente que essa situação reflete a
hegemonia do psiquiatra nesse processo de trabalho que se compõe que o tratamento está centrado
essencialmente no uso de psicotrópicos e que os atendentes são seus principais executores. A enfermeira
emerge, então, como o elemento que garante a execução e unidade do processo total de trabalho, tendo
uma área de atuação que vai desde a coordenação do pessoal auxiliar de enfermagem até o
gerenciamento de aspectos genéricos e díspares do ambiente onde o processo ocorre.
Como já foi descrito, a implantação de uma rede de serviços ambulatoriais de psiquiatra no Ceará
ocorreu na década de 70, em um processo caracterizado pelo tratamento à base de psicotrópicos
prescritos por médicos, que nem sempre eram especialistas, tendo como resultado mais evidente, assim
como nos hospitais psiquiátricos, a cronificação dos doentes. Em 1991, com a reforma Sanitária ou, mais
especificamente, com o processo de implantação do SUDS, mesmo as precárias equipes de saúde mental
já não funcionavam. No final de março de 1991, o enfermeiro que fez parte do Ceará, por mais de 10 anos,
informou que, no interior; somente Sobral, Crato, Itapipoca e Iguatu tinham psiquiatras atendendo e que
nas demais localidades o atendimento era realizado por médicos clínicos que fizeram treinamento de uma
semana pelo SISAM-Ce. Com base em mapas de produtividade, referentes a novembro de 1990, informou
que apenas em Boa Viagem, Itapipoca, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Santa Quitéria e
Tianguá registrou-se a realização de consultas de enfermagem em saúde mental. Quanto ao atendimento
médico, onde há um psiquiatra ou clínico que prescreve o psicotrópico e um atendente que o entrega ao
paciente, são realizadas consultas à clientela d especialidade. O atendimento nem sempre é aprazado e
se dá mais em função da crise apresentada pelo cliente e da disponibilidade mínima do médico, como se
verá mais adiante.
As condições anteriormente descritas impossibilitaram levantar, com segurança, o numero de serviços
ambulatoriais em efetivo funcionamento em 1991, o numero de técnicos ali lotados e mesmo o montante
de pessoas que atendem.
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O que a implantação anteriormente do SUDS no Ceará provocou com maior evidencia na
especialidade foi o desmoronamento, talvez provisório, da frágil estrutura ambulatorial que existia. As
razoes para isso estão relacionados aos diferentes salários pagos a técnicos de mesmo nível nas diversas
instituições públicas que compõem o sistema, assim como às injunções políticas que se exacerbam todos
os níveis, principalmente nos municípios, relacionadas às prioridades de aplicação das vindas do nível
federal.
A clientela assistida nos serviços psiquiátricos do Ceará é composta majoritariamente por indivíduos de
baixa renda, desempregados, sub-empregados, aposentados ou em processo de aposentadoria. Muitos
deles recorrem àqueles serviços, principalmente aos que oferecem apenas tratamento em regime de
internação, em busca de ganhos econômicos secundários como a própria alimentação e remédio a que
terão direito, auxilio pecuniário que receberão pela licença-saúde ou o apressamento de um processo de
aposentadoria. Tais situações aparecem frequentemente nas falas dos entrevistados e são coerentes com
o que se abordou no inicio deste capitulo quanto à situação de Fortaleza, uma cidade cujo mercado de
trabalho não absorve toda a população economicamente ativa, o que gera alta competitividade,
aviltamento dos salários e desemprego.
Constatou-se entre as pessoas entrevistadas que o valor dos salários e o numero de horas mensais
trabalhadas variam de uma instituição para outra, de um nível a outro da enfermagem e mesmo dentro de
um mesmo nível. Expressar os salários declarados pelos entrevistados em número em numero de salários
mínimos constituiu dificuldade significativa e os valores encontrados devem ser entendidos como uma
aproximação que está permeada de inexatidões relacionadas aos salários fatores; muitos entrevistados
declaram seu salário de modo aproximado porque não sabiam ou não queriam expressar o valor exato que
recebiam; de uma instituição para outra há particularidades como a existência ou não de gratificação por
tempo de serviço, a inclusão de valores relativos às horas extras trabalhadas e ao serviço noturno, o
pagamento ou não por insalubridade do serviço e por produtividade. Não desconhecendo esses aspectos
é possível resumir a situação encontrada.
Em 1991, as instituições públicas federais (XIII, XIV) pagavam melhores salários que as demais e,
entre estas, a instituição filantrópica (VII) e uma privada (VI) pagavam os menores índices. O valor do
salário pago a cada categoria da enfermagem variava menos entre os atendentes, quase sempre um
salário mínimo. Já entre as enfermeiras sofria maior variação, entre 1,3 (VI) a 18,3 (XIV) salários mínimos.
Eram os atendentes que trabalhavam o maior número de horas e recebiam os menores salários. Foi nesse
grupo também que se encontrou o maior número de pessoas trabalhando em mais de um emprego,
proporção que aumentava entre os homens.
Na verdade, os elementos da equipe de enfermagem compõem dois subgrupos. Em um estão apenas
às enfermeiras e no outro estão atendentes, auxiliares e técnicos de enfermagem. A junção de três
categorias em um só grupo foi possível porque seus salários são bastante aproximados, as tarefas que
efetivamente desempenham são semelhantes e até porque algumas instituições não têm em seu quadro a
figura do auxiliar e do técnico de enfermagem, contratando-os apenas como atendentes.
Muitos dos atores sociais entrevistados revelaram estar trabalhando em psiquiatria porque foi a única
ou a primeira oportunidade de emprego que encontraram; outros sentem-se discriminados entre seus
pares que trabalham em outras especialidades ou manifestam a pretensão de sair em busca de outro
trabalho e, se não o fazem, é por temor ao desemprego. Em consequencia disso e das condições de
trabalho, há um significativo fluxo migratório das enfermeiras partindo do hospital psiquiátrico para outras
especialidades, fato comprovado pela consulta aos arquivos das instituições. Já os atendentes, auxiliares e
técnicos de enfermagem, no embate com um mercado de trabalho mais competitivo para eles do que para
as enfermeiras, tanto quanto os pacientes que buscam internação, eles circulam entre as diversas
instituições psiquiátricas como trabalhadores.
Essa prática está condicionada ao modo como se organiza a sociedade cearense que se inclui em
uma formação social capitalista periférica. A prática estudada acontece no bojo da assistência psiquiátrica
cearense que, por sua vez, acompanha as crises do setor saúde do país, embora guarde algumas
especialidades.
O Ceará é um estado de economia frágil, tem uma população majoritariamente pobre e, pelas razoes
já apontadas, concentra em sua capital a maior infra-estrutura de serviços em saúde e educação e
significativo número de empregos. É ali que se concentra a assistência psiquiátrica, realizada em hospitais
privados subsidiados por verbas públicas, atendendo uma clientela cujas demandas essencialmente
econômico-sociais, que não se curam farmacologicamente, vão determinados longos e repetidas
hospitalizações. Os principais executores da assistência psiquiátrica são os componentes da enfermagem.
A prática de enfermagem tem como agentes principais pessoas que não foram treinadas formalmente,
ganham baixos salários, freqüentemente têm mais de um emprego, trabalham nesse ramo por falta de
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opção e para fugir ao emprego. O principal trabalho delas é aplicar os medicamentos a qualquer custo aos
pacientes e discipliná-los como se verá nos próximos capítulos. É, por tanto, uma prática coerente com
uma assistência que medicaliza demandas econômico-sociais. É a prática requerida pela sociedade que a
inclui. Além do mais, conforme será discutido no próximo capítulo, não há expectativa institucional que
aponte para uma prática de enfermagem psiquiátrica dos modelos atuais.
Serviço de cuidado médico (NAPS, CAPS, HD), no mínimo em municípios ou microrregiões com
70.000 habitantes;
- Incorporar uma rede de serviços do SUS ações de saúde mental dirigidos a populações especifica, tais
como portadores de deficiências múltiplas, usuários abusivos de substancias psicoativas (drogas) e
dependentes químicos, na perspectiva da política de redução de danos, bem como reconhecer os
aspectos culturais, éticos e de gênero envolvidos no surgimento de um transtorno mental;
- Que o Conselho Nacional de Saúde faça gestão junto aos CES e CMS no sentido do seu posicionamento
favorável ao processo de implantação da reforma psiquiátrica e que, ao mesmo tempo estes conselhos
atuem no monitoramento dessa política.
EPIDEMIOLOGIA
O Ministério da Saúde, ao lutar pela aprovação dos projetos citados, utilizou uma pauta com alguns
itens, dentre eles:
- Tendência de reversão de modelo hospitalar para uma ampliação significativa da rede extra-hospitalar,
de base comunitária;
- Entendimento das questões de álcool e outras drogas como problemas de saúde pública e como
prioridade no atual governo;
- 3% da população geral sofrem com transtornos mentais reversos e persistentes;
- 6% da população apresentam transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras
drogas;
- 12% dá população necessita de alguns atendimentos em saúde mental seja ele continuo ou essencial;
- 2,3% do orçamento anual do SUS para a Saúde Mental;
- Fortalecer políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais de alta
prevalência e baixa cobertura assistência;
- Consolidar e ampliar uma rede de atenção onde a base comunitária é territorial, promotora de
reintegração social e da cidadania;
- Programar uma política saúde mental e eficaz no atendimento às pessoas que sofrem com crise social,
as evidencias e desemprego;
- Segundo pesquisas feitas, os transtornos mentais são mais comuns do que se imagina; as pesquisas
mostram que 21% da população brasileira (39 milhões de pessoas), necessitam de atendimento em algum
tipo de serviço de saúde Mental.
- Outro estudo, realizado em 2000, também feito pelo Ministérios da Saúde, indicava que 23% dos
moradores de rua apresentavam problemas mentais graves. A incidência é a alta e a preocupação sobre a
forma de conduzir as políticas públicas de atendimento na área, é grande.
- O interessante é notar que alguns estudiosos e críticos, como:[Cooper (1967), Goffman (1985), Szasz
(1978 e 1980), Laing (1981 e 1982), Foucault (1975, 1993) e Guatarri (1981) defendem a ideia de que a
chamada “reforma psiquiátrica” do Ministério da Saúde traz erros até no nome, pois a psiquiatria, como
especialidade médica, não necessita especificamente de reforma e; sim de interação com outras áreas
para que possam ser dinâmicas e evoluírem conforme o progresso da ciência.
- A Saúde Mental é um aspecto cientifico, mas inseparável, da saúde geral. Assim, os cuidados dessa
área, devem se ordenar em dois níveis interdependentes: a atenção primária e os serviços especializados.
Esses últimos são uma estrutura de apoio em nível primário, cuja função, além da prevenção; fazer o
contato inicial do paciente, mentais e sociais e; encaminhar os casos mais graves aos serviços.
LEI Nº 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001.
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e
redireciona o modelo assistencial em saúde mental...
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
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Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei. São
assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto a raça, cor, sexo, orientação sexual, religião,
opção política, nacionalidade, idade, família. Recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de
evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.
Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou
responsáveis serão formalmente científicos dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;
II – se tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando
alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV- ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V- ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária;
VI- ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII- receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento:
VIII- ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis:
IX - ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental.
Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a
promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da
sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as
instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.
Art. 4º A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extrahospitalares se mostrarem insuficientes.
§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.
§2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à
pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos,
ocupacionais, de lazer, e outros.
§3º É verdade a intenção de paciente portadores de transtornos mentais em instituições com
características asilares, ou seja, aqueles desprovidas dos recursos mencionados no 2º e que não
assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.
Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave
dependência institucional, decorrente de seu quadro clinico ou de ausência de suporte social, será objeto
de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da
autoridade sanitária competente e supervisão de instancia a ser definido pelo Poder Executivo, assegurada
a continuidade do tratamento, quando necessário.
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos.
• Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:
I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;
II- Internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III- Internação compulsória: aquela determinada mediada pela justiça.
Art. 7º A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.
Parágrafo único. O termino da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por
determinação do médico assistente.
Art. 8º A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado
no Conselho Regional de Medicina- CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.
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§1º A internação psiquiátrica involuntária deveria, no prazo de setenta e duas noras, ser comunicada ao
Mistério Publico Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo
esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
§2º O termino da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal,
ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.
Art. 9º A internação compulsória é determinada de acordo com a legislação agente pelo juiz competente
que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente,
dos demais internados e funcionários.
Art. 10º. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados
pela direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente,
bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data da
ocorrência.
Art. 11º. Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos não poderão ser realizadas sem o
consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a devida comunicação aos
conselhos profissionais competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.
Art. 12º. O Conselho Nacional de Saúde, no âmbito de sua atuação, criará comissão nacional para
acompanhar a implementação desta Lei.
Art. 13º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Roberto Brant
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.4.2001

Distúrbios de Ansiedade
“Os distúrbios de ansiedade são caracterizados por sentimentos de excessiva apreensão. São bastante de
comuns”.
17% da População
Distúrbios de Ansiedade Generalizada
“É caracterizado por alto nível de ansiedade crônica não vinculada a qualquer ameaça específicas”.
CARACTERÍSTICAS: Os portadores desse distúrbios preocupam-se com erros de ontem, problemas de
amanhã, e em particular com questões secundarias, relacionadas à família, amigos, emprego, doenças.
Temem tomar decisões e pensam nelas a todo tempo.
SINAIS E SINTOMAS: Tremores, tensão muscular, diarréia, desmaio, suores.
Distúrbio Fóbico
“É marcado por medo persistente e irracional de objeto ou situação que não apresente perigo real”.
Fobia Simples: Acrofobia, claustrofobia, brontofobia.
Fobias Sociais: Falar em público, falar com pessoas desconhecidas, comer em público.
Agorafobia: Transporte público, Túneis, Multidões.
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Distúrbios de Pânico
“É caracterizado por recorrentes ataques de ansiedade avassaladora que ocorrem em geral, súbita e
inesperadamente”.
Sintomas Físicos da Ansiedade
Distúrbios Obsessivo Compulsivo (DOC)
“Imposições persistentes e indesejáveis de pensamentos e impulsos de práticas rituais sem sentido”.
Idade predominante: Início da vida adulta.
EX: Lavar as mãos constantemente, limpar repetidamente coisas já limpas, verificar várias vezes
fechaduras.
Distúrbios Somatoformes
“São doenças físicas genuínas causadas em parte, por fatores psicológicos, especialmente angústia
emocional”.
Incluem moléstias como úlceras, asma e HAS. Têm uma base orgânica verdadeira e não são
enfermidades imaginárias.
Distúrbios de Somatização
“Histórias de queixas físicas diversas que parecem ter origem psicológica. Geralmente longa e complicada
história de todo médico”.
Distúrbio de Conversão
“Caracterizado por perda significativa de função física sem nenhuma base orgânica aparente.
Queixas incondizentes com a base fisiológica.
Hipocondria
“Preocupação excessiva com a própria saúde e inquietação incessante com o desenvolvimento de
doenças físicas”.
Hipocondríacos tornam-se céticos...
Distúrbios Dissociativos
“São uma classe de distúrbios na qual as pessoas perdem contato compartes de suas consciência ou
memória, resultando em ruptura do seu senso de identidade”.
Amnésia e Fugas Dissociativas
“Perda súbita de memória para informações pessoas importantes que é muito extensa para ser
assemelhada a um esquecimento normal”.
Distúrbios de Múltipla Personalidade
“Envolve a coexistência em uma pessoa de duas ou mais personalidades bastante complexos e,
geralmente, muito diferentes si”.
Cada personalidade tem o seu próprio nome, memórias, traços e trejeitos físicos.
Diferente da ESQUIZOFRENIA.
Distúrbios de Humor
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“São uma classe de distúrbios marcados por perturbações emocionais de tipos variados que podem
extravasar e atingir processos físicos, perceptivos, sociais e de pensamento.
Distúrbios Depressivos
“As pessoas apresentam sentimentos persistentes de tristeza e desesperança e uma perda de interesse
em fontes anteriores de prazer”.
Distúrbios Bipolares de Humor
“ São caracterizados pela experiência tanto de períodos depressivos como maníacos”.
Distúrbios Esquizofrênicos





Pensamento irracional
Deterioração de comportamentos adaptativos
Percepção distorcida
Emoção perturbada.
Subtipos

• Tipo Paranóide
“É dominada por delírios de perseguição juntamente com delírios de grandeza”.
• Tipo Catatônico
“A esquizofrenia catatônica é marcada por perturbações motoras notáveis, desde rigidez muscular até
atividade motora aleatória”.
• Tipo Desorganizado
“Na esquizofrenia desorganizada, observa-se uma deterioração particularmente severa de comportamento
adaptativo”.
• Tipo Indiferenciado
“Esquizofrenia indiferenciada é marcada por misturas idiossincráticas de sintomas esquizofrênicos”.
Sintomas Negativos: Achatamento de emoções, recolhimento social, apatia, atenção debilitada e pobreza
de discurso.
Sintomas Positivos: Envolvem excessos ou peculiaridades comportamentais como alucinações,
comportamento bizarro e ideias desordenadas.
Esquizofrenia
1. Conceito – é um processo de doença mental crônica, maligno, com sintomas tanto primário como
secundário, começando pouco antes ou depois dos vinte anos.
Crônica- continua por um longo tempo como a tuberculose ou outros sofrimentos físicos.
Maligno- Bleuler quis dizer que é incurável, que ninguém dela se recupera.
2. História – De todas mentais é mais freqüente de admissão nos hospitais psiquiátricos. É conhecida
como um tipo proteiforme: tem muitos quadros e síndromes clínicas. Tem vários termos: Esquizofrenia e
Demência Precoce.
• Esquizofrenia – Em 1911 a psiquiatra suíço Bleuler imaginou o termo esquizofrenia das palavras
gregas schizein (dividir) phreu (mente ou personalidade).
• Demência precoce (1860) – Este termo foi inventado pelo francês Mosel que usou a versão francesa.
É descrito como uma doença e que é uma demência (insanidade) e que ocorre principalmente em jovens.
Precoce (Juvenil).
3. Etiologia – A causa exata ainda não foi esclarecida. O consenso geral é de que esses distúrbios
decorrem de várias combinações de fatores que contribuem. Ataca pessoas do sexo feminino e masculino
numa proporção igual. Clientes esquizofrênicos têm alta produção de Dopamina, substância química que
comanda o cérebro. Vamos conhecer alguns fatores causais:
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• Fatores Orgânicos ou Físicos –
a) Doenças cerebrais – sejam demonstráveis clínicos ou microscopicamente. Doenças tóxicas,
infecciosas, traumáticas ou resultados de tumores. Alguns casos acontecem após ingestão de drogas
alucinógenas como: maconha, LSD, cocaína, etc.
• Fatores Constitucionais – Da Constituição Corporal e Versão. Um estúdio dividiu as pessoas em três
grupos: Pícnicos (doenças afetivas - extrovertidos), Astêmicos (esquizofrenia – introversão) e Atléticos
(distúrbio de ansiedade - ambivertidos).
Versão – Termo latino que significa: direção ou volta. De acordo com Jung, estudioso psiquiatra, este
significa que as emoções podem ser dirigidas de várias maneiras. Ele achou que as pessoas podem ser
Extrovertidas, Introvertidas ou Ambivertidas.
Constituição Corporal e Versão são incluídas porque as estatísticas demonstraram que muitos
esquizofrênicos são Astêmicos e Introvertidos.
• Fatores Psicológicos – Existem duas teorias: I – Falta de amor na infância. O ego é formado pelo
resultado do amor recebido quando criança de seus pais. Seu ego fraco está susceptível a um colapso ou
desintegração. 2 – Stress para um indivíduo pode não ser para outro.
• De acordo com Bleuler, existem os sintomas Primários e Secundários
4. Primários – É o processo crônico e maligno, em outras palavras, é a patologia da esquizofrenia.
a) Divisão de Afeto – Palavra equivalente a humor e emoções. Nas pessoas normais, pensamento e
sentimentos andam juntos, no paciente esquizofrênico, o afeto desliga-se do pensamento. Ex.: o paciente
esquizofrênico pode ser e estar feliz quando alguém da família morre. É a divisão entre a vida emocional e
intelectual.
b) Divisão das Associações – Nas personalidades normais existem elos ou associações que matem os
pensamentos juntos. Ex.: Pensamento A - Pensamento B.
c) Divisão de Atenção: Capacidade para conversar a mente focalizada em qualquer assunto. Pessoas
normais podem sentar e assistir televisão, ver um filme, ler um livro, assim mantendo sua atenção
concentrada sobre o acontecimento. Nos pacientes esquizofrênicos a capacidade para a atenção se
divide, sua atenção é dirigida a muitas coisas diferentes ao mesmo tempo ficando incapaz de controlar e
focalizar numa única atividade. Ex.: Livro de cabeça para baixo.
d) Divisão do Sentido de Realidade: Pessoas normais têm id, ego, superego e o mundo exterior. No
paciente esquizofrênico, esta barreira é abalada ou desagregada. A partir do momento que o senso da
realidade desaparece, acontece com o sentido da individualidade. O individuo e os mundos se fundem.
5. Sintomas Secundários (são sintomas clinicamente visíveis) – São defesas ou tentativas de deter o
processo desintegrado. Estes sintomas são tentativos de reintegração e diferentes dos sintomas primários.
São quatro tipos de sintomas:
a) Esquizofrenia Paranóide (mais comum) – Sintomas: Delírios, alucinações, sobretudo auditivas,
delírios persecutórios, delírios de grandeza, alucinações auditivas relacionadas a um único tema.
b) Tipo catatônico – É a maneira de negar o mundo exterior.
- Superativo e excitado: ele é tão excitado que todo o seu ser está ativo.
- Retraimento: onde recusam a comer e a responder perguntas.
Algumas vezes exibem o estado de flexibilidade de cera. Sintomas: negativismo, excitação, rigidez,
estupor, mutismo, maneirismo, postura catatônica, postura inadequada. Atitudes e posturas forçadas
podem ser mantidas por longos períodos. Os efeitos são sérios e possivelmente fatais.
c) Tipo Hebefrênico - De 15 a 25 anos, idade em que a ocorrência é mais freqüente.
Sintomas: tolos e infantis, risos imotivados, incoerentes, caretas, maneirismos, gesticular de modo
incoerente, tendência a ficarem solitário, masturbações. Pior prognóstico, a forma mais maligna.
d) Tipo Simples – Sintomas: conduta estranha, declínio no desempenho total, desocupado e sem
objetivo, não tem delírios e alucinações, o indivíduo se torna absorto em si mesmo, não tem habilidade
para atender as solicitações da sociedade.
Tratamento – Uso de medicações antipsicótica (Neurolépticos) combinado com uma relação de apoio com
um terapeuta. Hospitalização somente durante a fase aguda.
Psicoterapia individual – orientado para a realidade visando aumentar a confiança.
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica

45

Psicoterapia de grupo – tem mais êxito em associação com os psicotrópicos.
Psicoterapia familiar – focalizar o sistema familiar evitando recaídas, promovendo a solução de problemas
e controle do estresse, instruindo os familiares quanto à doença.
Psicofármacos:
Risperdal – menos nocivo e mais eficaz.
Melhora da agressividade, delírios e alucinações. Baixa incidência de efeitos colaterais e extrapiramidais.
Sem efeitos anticolinérgicos, preserva a função cognitiva.
E. C. T
Insulinoterapia
Lobotomia pré-frontal
Cuidados de enfermagem
—Ouvir com atenção
—Isolamento social
—Distúrbios de comunicação verbal
—Alteração do processo do pensamento
—Alterações sensoriais
—Déficit de Autocuidado
—Conflito quanto à decisões.
—Ajuste individual ineficaz
—Distúrbio da Auto-estima
—Não adesão ao regime prescrito
— Distúrbio da identidade Pessoal
—Ajuste familiar ineficaz: incapacidade
—Risco de Violência: dirigido a si mesmo e aos outros.
—Ouvir sem críticas.
AMBIENTE TERAPÊUTICO
OBJETIVO: Descrever os objetivos e as características do ambiente terapêutico, refletindo sobre
sua inserção na prática profissional.
DEFINIÇÃO:
É um ambiente da vida dinâmico o flexível, que leva em conta as necessidades especificas de um
cliente individual e um grupo de clientes num meio especifico, para promover experiências de vida
positivas e alterações positivas da saúde. (Kyes & Hofling, 1985: 499)
OBJETIVOS DO AMBIENTE TERAPEUTICO:
-Ajudar o cliente a desenvolver um senso de auto-estima, segurança e valor pessoal.
-Melhorar sua capacidade para relacionar-se com os outros.
-Ajudar o cliente a aprender a confiar nas pessoas e em si.
-Dar ao cliente oportunidade para vivenciar e testar situações de maneira realista e útil.
-Estimular seu potencial para um crescimento positivo.
-Possibilitar sua volta à comunidade mais bem preparada para o trabalho e para a vida.
CARACRÍSTICAS DO AMBIENTE TERAPÊUTICO:
1. Existem preocupação e interesse pelo que acontece aos clientes individuais e a um grupo de clientes
nas 24 do dia. Pois, cada período do dia torna-se um momento importante do tratamento.
2. Fundamentalmente estimulador de saúde, visto não ser um local para pensar o tempo. Baseia-se em
princípios e técnicas de abordagem especificamente programados, em que a equipe vista
consistentemente a ajudar o cliente a se recuperar.
3. O cliente é respeitado como um indivíduo que possui sentimentos, desejos, direitos, necessidades e
opiniões, sendo encorajado a expressá-los. Os direitos, privilégios e responsabilidade inerentes a um
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indivíduo numa sociedade democrática são também considerados e ajustados aos problemas de saúde
dos clientes.
4. O cliente recebe crescentes oportunidades para a liberdade de escolha, de acordo com a sua
capacidade para tomar decisões. Portanto, cada hora, contato e aspecto da vida tornam-se altamente
significativos – socializa-se, AVD (alimentação, sono, etc.), receber medicamentos e trancamentos.
5. O cliente é protegido de causar ferimentos a si mesmo e aos outros, mas apenas sofrendo aquelas
restrições necessárias que permitam essa proteção, visando à segurança individual e grupal. Deve-se,
portanto, evitar ao Maximo contenções físicas e/ou químicas. Estratégia – contenção terapêutica (individual
ou grupal).
6. Considera as necessidades individuais do cliente em relação às necessidades do grupo de pessoas
que convive diariamente. Desta forma, o ambiente oferece experiências e atividades selecionadas que o
ajudam a participar e a se comunicar com outras pessoas em seu ambiente. Ex.: jogos, passeios, bailes,
cinema, piscina, educação física, horta etc.
7. Use técnicas e manobras que ajudam o cliente a adquirir sentimentos de confiança, segurança, apoio,
conforto e proteção, de acordo com suas necessidades específicas. Ex.: assembléia, grupo operativo,
grupo de reflexão, grupos de homens e mulheres, recreação, teatro terapêutico, psicodrama, etc.
8. O ambiente promove espaço para interações (cliente/cliente, cliente/equipe, cliente/família), em que o
cliente possa estabelecer novos padrões de comportamento.
9. É dada a interação social entre os clientes e a equipe, sendo que a estrutura física e a aparência do
ambiente facilitam essa interação.
10. A promulgação é estruturada, mas flexível. Para se ter resultados eficientes, é necessária uma
contínua avaliação do comportamento e das necessidades de cada cliente em relação às necessidades e
ao comportamento do grupo de clientes.
11. Considera os familiares e amigos do cliente com parte significativa de sua vida e, durante a
permanência do cliente na unidade, deve saber-se como estas pessoas afetam sal doença, hospitalização
e o aumento dos planos gerais de tratamento. Um bom planejamento de terapia ambiental envolve a
família e outras pessoas importantes para o cliente.
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA
OBJETIVO: Identificar as técnicas de comunicação, inserindo-se no relacionamento terapêutico
com a clientela.
As Técnicas de comunicação Terapêutica foram estudadas e descritas, de modo mais completo, por
HAYS & LARSON (1970), para serem utilizadas como estratégias, guias ou sugestões e nunca regras.
Estas são instrumentos que facilitam o relacionamento terapêutico e o alcance dos objetivos da
enfermagem.
STEFANELLI (1993) enfatiza que, com o aluno, a clientela aprende a usar padrões mais aceitos de
comunicação interpessoal e afazer correções na sua comunicação. Assim, ao mesmo tempo que ajuda o
cliente, o estudante está servindo de modelo para ele. Com base em seus estudos, a autora classificou as
técnicas de comunicação terapêuticas em três grupos: de expressão, de classificação e de validação,
apresenta a seguir.
GRUPO DE EXPRESSÃO
Neste grupo estão arroladas as técnicas que ajudam a descrição da experiência e a expressão de
pensamentos e sentimentos sobre essa, num total de 16 (dezesseis).
1. PERMANECER EM SILENCIO: É o uso do silencio para intervir terapeuticamente e quebrar o silencio
do cliente, ou seja, estimulá-lo a expressar-se. Partilhar do silencio do cliente é uma tarefa árdua, mas
essencial para o desenvolvimento do relacionamento terapêutico. O seu uso requer muita paciência da
terapêutica, mas transmite ao cliente a ideia daquele estar atento e pronto para ouvi-lo, demonstra respeito
pela sua intimidade, bem como de que o silencio é uma forma aceitável de comportamento. Oferece
tempo, tanto para o cliente como para o estudante, acadêmico para reorganizarem e avaliarem seus
pensamentos e sentimentos. A disposição do acadêmico para permanecer ao lado do cliente, mesmo
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quando este permanece em silêncio, demonstra que o mesmo é aceito, promove segurança e confiança,
facilitando sua expressão e diminuindo sua ansiedade. A tolerância ao silencio varia de pessoa para
pessoa, devendo-se analisar seu limite de tolerância e como esta evolui. Não demonstrar impaciência ou
falta de atenção. Procurar identificar as mensagens enviadas pelo cliente de modo não verbal,
identificando aspectos ignorados anteriormente.
2. OUVIR REFLEXIVAMENTE: É o ponto chave para atender o cliente, ou seja, para que este se envolva
no processo de relacionamento terapêutico. É preciso ter uma razão para ouvir, estar atento para não
julgar o conteúdo do pensamento que é expresso, concentrar toda a atenção no cliente, pensar
reflexivamente sobre o que ele diz, procurar compreender o que sendo dito e buscar encontrar pontos
comuns a que o cliente sempre se refere.
3. VERBALIZAR ACEITAÇÃO: A fim de que o cliente sinta-se livre para falar, o estudante deve aceitar
que este expresse seus sentimentos sem demonstrar aprovação ou desaprovação. Aceitar o cliente tal
como ele é, não implica em concordar com todas as manifestações de seu comportamento, mas
compreender o comportamento expresso, lembrando-se ser este decorrente da sua condição de doença,
ajudando-o a modificar seu comportamento não aceito por outro socialmente aceito.
4. VERBALIZAR INTERESSE: È demonstrar percepção do cliente e do que ele faz. O simples fato de
chamar o cliente pelo seu nome já demonstra que percebeu o fato; deve fazê-lo sem usar qualificativos
como “bom”, “mau”, “certo” ou “errado”, etc., ou seja, sem conotação de julgamento ou comparação. Devese demonstrar que seus esforços de mudança são percebidos, por mínimos que sejam. Revelar que
alguém se interessa por ele, o faz sentir-se que é aceito e respeitado como pessoa; tende a motivá-lo para
dar maior participação na situação interpessoal e no processo de recuperação, pois começa a recobrar sua
identidade e a desenvolver sua auto-estima.
5. FAZER PERGUNTA: Permite ao estudante melhor conhecimento acerca do cliente. A pergunta deve
ser feita em termos claros, ao nível de compressão do cliente, uma de cada vez, a fim de permitir que este
elabore a resposta de acordo com o ritmo de que é capaz. Deve-se evitar “baterias de perguntas”, pois
seu uso indiscriminado pode transmitir ao cliente a ideia de que seu papel é passivo, de que só lhe cabe
responder. Deve-se também evitar fazer perguntas que permitam respostas como “não” ou “sim”, pois
estas não encorajam a verbalização de ideias. As perguntas devem ser feitas quando a finalidade for obter
informações especificas do cliente, estimulá-lo a dar continuidade ao assunto e esclarecer sua ideias.
6. DESENVOLVER A PERGUNTA FEITA: Ao desenvolver ao cliente a pergunta feita por ele, o
acadêmico procura transmitir-lhe a ideia de que o pronto de vista dele é o mais importante. Encoraja o
cliente a explorar e aceitar sua próprias ideias e sentimentos, promovendo o desenvolvimento de sua
auto-estima e segurança.
7. USAR FRASES DESCRITIVAS: Usadas quando o estudante explica ao cliente rotinas de unidade,
procedimentos de enfermagem, fatos simples que tenham ocorrido, fornece orientações e desempenha
sua função de educador para a saúde. A linguagem deve ser clara, concisa e de fácil compreensão.
Devem ser evitados o uso de termos técnicos, jargão profissional, vocabulário rebuscado ou siglas, pois a
não compreensão destes podem tornar o cliente ansioso.
8. MENTER O CLIENTE NO MESMO ASSUNTO: Quando o cliente tem dificuldade em se concentrar em
um único assunto, muda de tópico constantemente e ou rapidamente, isto pode determinar distúrbio do
pensamento. O estudante deve esforça-se por manter o cliente em um diálogo coerente, com sequencia
lógica; pode ajudar a retornar o assunto valendo-se de outras técnicas como fazer perguntas, usar frases
incompletas, etc. Se perceber aumento no grau de ansiedade do cliente, deverá se aguardar o momento
oportuno para retornar para retornar o assunto.
9. USAR FRASES INCOMPLETAS: Nesta, o estudante repete a informação dada ou parte desta com
inflexão de voz que é praticamente um convite para o cliente continuar a falar, dando sequencia ao
assunto. É uma linha condutora do diálogo, que auxilia o cliente a manter-se no mesmo assunto e a refletir
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sobre este com mais profundidade. Tais frases são úteis quando o rumo da conversação é desviado da
área de seu foco de interesse; ou quando o cliente interrompe o diálogo e faz longas pausas.
Ex. O senhor não está se sentindo bem porque...
O médico veio e...
10. REPETIR COMENTÁRIOS FEITOS PELO CLIENTE: Demonstra que o estudante está atento ao que o
cliente diz e isto pode estimulá-lo a continuar falando sobre um assunto que havia interrompido. Permite ao
cliente reforçar ou centrar sua atenção em algum assunto importante, tornando mais claro seus
pensamentos e sentimentos. É o mesmo que servir de eco para que ele possa, ouvindo o que expressou,
pensar mais ativamente sobre o que disse.
Ex. O senhor disse que não está conseguindo dormir...
O senhor falou que quer ir para casa...
11. REPETIR AS ULTIMAS PALAVRAS DITAS PELO CLIENTE: As vezes, o cliente está descrevendo
uma experiência e para repente. O estudante poderá repetir apenas sua ultimas palavras para dar
continuidade ao assunto. Permite, com um mínimo de interferência, que se ofereça oportunidade para a
pessoa centrar sua atenção e expressar-se com mais clareza.
Ex.... Não deram a medicação...
... recebeu visita e ...
12. PERMITIR AO CLIENTE QUE ESCOLHA QUE ESCOLHA O ASSUNTO: Esta técnica tende a
estimular o cliente a participar como elemento ativo na interação e perceber seu papel na mesma; visa
desenvolver o senso de responsabilidade do cliente em relação ao seu plano terapêutico. Oferece abertura
para o cliente falar assuntos ainda não explorados, o que permite abordagem mais centrada nos seus
problemas e necessidades, como percebidos por ele.
Ex. Há alguma coisa que o senhor queria me contar?
Hoje eu gostaria que o senhor escolhesse o assunto.
13. COLOCAR EM FOCO A IDEIA PRINCIPAL: Ajuda o cliente a aprofundar-se sobre um assunto de real
interesse para ele e a descrever suas experiências, facilitando a exploração de seus sentimentos e
pensamentos. Às vezes, alguns assuntos parecem provocar mudanças imediatas para outro assunto. O
estudante deverá ter capacidade de percebê-los e mantê-los em foco, porque em geral dizem respeito a
problemas que geram ansiedade; discernir até onde o assunto pode ser explorado.
14. VERBALIZAR DÚVIDAS: Quando o aluno percebe que o cliente distorce a realidade dos fatos deve,
com muito tato, deixar claro que ele não percebe os mesmos como ele os relata e pedir-lhe que os
descreva novamente. Deve verbalizar suas dúvidas, sem, contudo, colocá-lo à prova. A finalidade é ajudálo a perceber que sua descrição da experiência não está correta e a buscar reorganizar seus pensamentos
e sentimentos, oferecendo-lhe oportunidade para fazer a correção da informação dada sobre suas
experiências. (Obs. Decorre mais por distúrbios de pensamento e de atenção que de orientação têmporoespacial).
15. DIZER NÃO: Requer honestidade e sinceridade por parte do estudante e coerência de conduta entre
os membros da equipe que assistem o cliente. Quando o cliente exige privilégios ou pede algo que não se
pode fazer ou atender, o estudante tem de ser sincero e dizer “não”. Deve-se fazer isto com tato, porém de
modo firme e seguro, ajudando o cliente a aprender a lidar com os limites.
16. ESTIMULAR EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS SUBJACENTES: Implica em conhecimento mais
profundo da pessoa e exige interpretação do que ela diz. Quando o cliente apresenta dificuldade em se
expressar claramente, ou seja, em descrever sua experiência de modo a que esta tenha o mesmo
significado para quem a ouve. Consiste em tornar explícito o conteúdo das frases ditas pelo cliente,
estimulando a manifestação verbal dos sentimentos perturbadores não expressos anteriormente.
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Ex. Cliente: Não quero mais saber das enfermeiras?
Estudante: O senhor acredita que não o compreendemos?
CRISE E SAÚDE MENTAL
OBJETIVO: Refletir sobre o estado de crise numa visão interdisciplinar na área de saúde mental.
DEFINIÇÃO DE CRISE:
O termo crise é usado habitualmente para descrever uma situação ou um estado emocional. Não é
comum ouvir um indivíduo dizer, acerca de certo evento: “Foi uma crise”. Se, na verdade, o evento referiuse a uma virada em uma situação, o uso do termo está correto, de acordo a definição da palavra nos
dicionários. Quando se referindo a um estado emocional, as pessoas frequentemente relatam que estão
em crise quando serão muito angustiadas. Quase sempre este é um uso incorreto da palavra, de acordo
com a definição técnica.
As autoridades de saúde mental definem uma crise como um estado de desequilíbrio resultando da
interação de um evento com os mecanismos de manejo do individuo ou da família, que são inadequadas
para atender as demandas da situação, coma família, que são inadequados para atender as demandas da
situação, combinado com a percepção da família ou do indivíduo sobre o significado do evento.
OBJETIVO DA INTERVENÇAÕ NA CRISE:
A intervenção na crise é de grande interesse para os profissionais da saúde mental, porque oferece
uma oportunidade específica para evitar-se a doença mental e para promover-se a saúde mental. A
prevenção à doença mental é conseguida ajudando-o cliente a usar mecanismos de manejo já
estabelecidos, que usou com sucesso no passado, ou ajudando-o a desenvolver defesas novas e
saudáveis. Se isso pode ser conquistado, a necessidade para que o cliente recorra a mecanismos de
defesa patológicos, ou mesmo à doença mental, pode ser evitada.
TIPOS DE CRISES:
Dois tipos de eventos podem precipitar um estado de crise: eventos relacionados ao desenvolvimento
e eventos relacionados a uma determinada situação. Os eventos do desenvolvimento são aquelas
situações que ocorrem naturalmente durante a vida de um individuo e de sua família- por exemplo, o
nascimento de um filho, a morte do pai, da mãe, dos avós. Portanto, os eventos do desenvolvimento são
previsíveis. Os eventos situacionais, por outro lado, não ocorrem inevitavelmente a todos os indivíduos ou
familiares, portanto, são inesperados. Por exemplo, quando ocorre um acidente grave com um dos seus
membros ou algum tipo de violência.
CARACTERÍSTICAS DE UM ESTADO DE CRISE:
1- Um estado de crise não é visto como uma doença, mas como um transtorno no equilíbrio do sistema,
no qual há uma ansiedade maciça, de flutuação livre.
2- Um estado de crise é auto-determinado, durando geralmente de 4 a 6 semanas.
3- Um estado de crise parece ser uma resposte a um evento percebido como nocivo – uma ameaça, uma
perda ou um desafio.
4- Um estado de crise que afete uma indivíduo também afeta as outras pessoas significativas que
constituem o sistema de apoio social.
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FASES DE UM ESTADO DE CRISE:
RESOLUÇÃO
BEM - SUCEDIDA

ESTADO DE CRISE

RESOLUÇÃO
MAL- SUCEDIDA
NEGAÇÃO

AUMENTO DA TENSÃO

Uso de adaptações patológicas
em qualquer fase, resultando em
um nível de funcionamento inferior
àquele anterior à crise

PSEUDO- RESOLUÇÃO
Uso de repressão da experiência
da crise, não resultando daí
qualquer mudança no nível de
funcionamento.

DESORGANIZAÇÃO
TENTATIVAS PARA
REORGANIZAÇÃO

TENTATIVAS PARA ESCAPAR DO
PROBLEMAS
REORGANIZAÇÃO
LOCAL
REORGANIZAÇÃO GERAL
FIGURA: Processos levando à de um estado de crise. A resolução bem-sucedida deste estado segue
uma serie de fases antes de culminar no objetivo final de reorganiza-se, para a reorganização geral. As
quatro fases iniciais podem, portanto, ir diretamente das tentativas para reorganizar-se, para reorganização
geral.Outras pessoas podem necessitar um desvio temporário e tentar escapar ao problema quando esta
tentativa falha, recorrem à reorganização local, eventualmente alcançado o objetivo de reorganização
geral. A resolução bem-sucedida resultado no funcionamento em um nível superior àquele de antes da
crise.
TEORIA DA CRISE SEGUNDO CAPLAN: recursos necessários para manutenção do equilíbrio bio-psicosócio-cultural-espiritual do indivíduo.
 Recursos físicos: alimentação, moradia, estimulação sensorial etc.
 Recursos psicossociais: estímulo ao desenvolvimento intelectual e afetivo, por meio de interações
pessoais, da família, escola, trabalho.
 Recursos sócio-culturais: influencias dos costumes e valores da cultura e estruturas sociais sobre a
personalidade do indivíduo.
Estes recursos dão o suporte de que a pessoa necessita para crescer e devolver-se sadiamente.
Assim, o esperado é que a pessoa tenha suficientes recursos físicos, boas relações interpessoais com
adequadas vinculações emocionais numa sociedade estável, que tenha mais instrumentos perceptivos,
mais habilidades para resolver problemas e valores que a orientarão na luta pela vida.
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Entretanto, o individuo não é apenas um receptor passivo, mas atua modificando os recursos com os
quais direta ou indiretamente se depara. Esses recursos que são, em sua essência, universais, esbarram
com imensa variabilidade de circunstancias individuas e de personalidade, ao lado de um complicado
grupo de fatores psicológicos, sociais e culturais que, por sua vez, irão determinar uma grande variedade
de relações às situações-problema. Dessa forma, um evento pode não ser encarado como problemático
devido ao fato de não provocar temores de frustrações em face dos mecanismos pessoais e externos que
alguns têm à disposição em face dos mecanismos pessoais externos que alguns têm à disposição para
enfrentá-lo.
Para outros, devido a crises anteriores mal resolvidas, falhas nos mecanismos de defesa que utilizam
emprego de métodos pouco congruentes com a realidade, ou ainda, falta de pessoas que assumam papéis
complementares de estimulo e apoio, uma situação pode representar grande perigo para sua integridade.
O fator essencial que determina o aparecimento de uma crise é o desequilíbrio entre a dificuldade e a
importância do problema e os recursos de que a pessoa dispõe no momento para enfrentá-lo.
BUSCANDO RECURSOS EXTERNOS PARA ENFRENTAR A CRISE:
A pessoa pode necessitar de ajuda externa. Nesse ponto, a ajuda de pessoas da comunidade
(professores, padres, médicos, enfermeiros, chefes, etc.) pode ser solicitada direta ou indiretamente por
quem enfrenta a crise.
Surgem, assim, duas questões: uma, que a pessoa nesse momento está mais vulnerável à influencia
externa, e outra, que a comunidade que influi favorável ou desfavoravelmente no aparecimento da crise
pode agora contribuir favorável ou desfavoravelmente para sua resolução.
Quando à primeira questão, é importante frisar que a pessoa, durante o período de crise, está mais
necessitada de contatos interpessoais. Os sinais de tensão podem estimular nos outros o desejo de
ajudar aquela pessoa em crise. Além disso, essa pessoa encontra-se mais suscetível às influencias que
possam receber de outras e, por vezes, uma pequena ajuda ter efeitos notáveis.
Com relação à segunda questão, a comunidade é uma força social dinâmica e pode contribuir para a
resolução da crise, assim como pode dispor de uma organização de atendimento a pessoa em crise, e que
ofereça serviços profissionais tão eficientes que ajudem a pessoa a superar sua crise, fortalecendo seus
mecanismos de resolução de problemas, ajudando-a a ter uma postura mais sadia diante da vida e, em
última análise, evitando uma futura doença mental. Dentro desta perspectiva, a saúde mental de uma
comunidade é consequencia das oportunidades que seus membros têm para se relacionarem e se
influenciarem uns aos outros, de maneira significativa.
O GRUPO FAMILAR E O ENFRENTAMENTO DO ESTADO DE CRISE:
Influência na resolução dessas crises tanto os aspectos físicos, como um grupo familiar bem
organizado, no qual o sistema de autoridade seja claro, cuja rede de comunicação seja aberta e os papéis
dos membros articulem-se de forma complementar, assim como os valores e tradições introjetados, os
quais proporcionarão à pessoa o conhecimento e a confiança para resolver seus problemas de modo
aceitável.
Ao lado disso, tem surgido a necessidade cada vez maior de profissionais preparados para atuar em
prevenção primária. As escolas de formação universitária para médicos, enfermeiros psicólogos,
assistentes sócias e outros, têm se preocupado em incluir em seus programas discussões sobre o assunto,
ou mesmo disciplinas que preparem o profissional para o desempenho dessa função.
Assim, cada profissional intervém nas crises, segundo as funções básicas de sua profissão, de acordo
com um conjunto de métodos e técnicas inerentes ao seu desempenho profissional, somados à sua
formação, sensibilidade e experiências pessoais. Esta situação empobrece o tão propalado trabalho de
equipe. Entretanto, os trabalhos já em desenvolvimento devem prosseguir sob a égide da esperança de
que num futuro bem próximo poder-se-à viver essa unidade.
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL
PSICOFARMACOLOGIA
No início do século XX os indivíduos com transtornos mentais eram tratados com terapia por choque
insulínico, lençóis molhados, banhos gelados, eletroconvulsoterapia e psicocirurgia. Antes de 1950 não
havia na prática psiquiátrica compostos químicos importantes, exceto os sedativos e as anfetaminas, que
tinham uso limitado devido a sua toxicidade e efeitos causadores de dependência. Somente a partir de
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1950 houve o desenvolvimento da psicofarmacologia, com o uso de medicações antipsicóticas,
antidepressivas e ansiolíticas.
Importante ressaltar que as modificações psicotrópicas não visam “curar” as doenças mentais, essas
são prescritas como adjuvantes à psicoterapia individual ou em grupo e contribuem para o alívio dos
sintomas físicos e comportamentais, não resolvendo os problemas de cunho emocional.
Atualmente as medicações psicotrópicas são classificadas em 7 grupos: drogas ansiolíticas,
antidepressivos, antimaníacos, antipsicóticos, drogas antiparkisonianas, hipnóticos e estimulantes do
sistema nervoso central (SNC).
1. Drogas ansiolíticas ou tranquilizantes menores
 Indicações: São usadas no tratamento de distúrbios ansiosos, sintomas de ansiedade, abstinência
alcoólica aguda, espasmos musculares esqueléticos, distúrbios convulsivos, estado de mal epilético e
sedação pré-operatória.
 Ações: Atuam deprimindo os níveis subcorticais do SNC, podendo ainda potenciar os efeitos do
neurotransmissor inibitório ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro, produzindo assim um efeito
calmante. Todos os níveis de depressão do SNS podem ser afetados, da sedação leve à hipnose e ao
coma.
 Contra-indicações: Em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a qualquer das drogas da classe.
Não deve ser usada em combinações a outros depressores do SNC nem durante a gravidez,
amamentação, em pacientes com glaucoma, choques e coma. Deve ser administrada com cuidado a
clientes idosos ou debilitados e com disfunções hepáticas ou renais. Também é necessário cuidado com
história de uso excessivo ou dependência a drogas e com os que se mostram deprimidos ou suicidas, pois
os depressores do SNC podem exacerbar os sintomas.
 Principais drogas ansiolíticas:

Classe química
Anti-histamínicos

Benzodiazepínicos

Nome genérico
Hidroxizina
Alprazolam
Clordiazepóxido
Conazepam
Clorazepato
Diazepam
Lorazepam
Oxazepam
Clormezanona
Meprobamato
Buspirona

Nome comercial
Atrax, Vistaril
Xanax
Librium
Klonopin
Tranxene
Valium
Ativan
Serax
Trancopal
Equanil, Miltown
Buspar

Metatiazanonas
Propanodióis
Diversos
2. Antidepressivos
 Indicações: São usadas no tratamento do distúrbio distímico; depressão maior com melancolia ou
sintomas psicóticos; depressão associada a doenças orgânicas, alcoolismo, esquizofrenia ou retardo
mental; fase depressiva do distúrbio bipolar, e depressão acompanhada de ansiedade. Essas drogas
elevam o humor e aliviam outros sintomas associados a uma depressão moderada a grave.
 Ações: Aumentam a concentração de norepinefrina, serotonina e/ou dopamina no organismo através
do bloqueio da recaptação desses neurotransmissores pelos neurônios. Ocorre também quando a enzima
monoamina oxidase (MAO), que inativa a norepinefrina, serotonina e dopamina, é inibida em diversos
locais do SNC.
 Contra-indicações: Em pacientes com hipersensibilidade as substancias, na fase aguda de
recuperação após infarto do miocárdio e em indivíduos com glaucoma. Deve-se ter cuidado em pacientes
idosos, debilitados com aqueles com insuficiência hepática e/ou renal e/ou cardíaca. Atenção em clientes
com hipertrofia benigna da próstata e com indivíduos com história de crises convulsivas, pois a mesma
pode diminuir o limiar convulsivo.
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 Principais drogas:

Classe química

Tricíclicos

Heterocíclicos
Inibidores seletivos da
recaptação de
serotonina
Inibidores da MAO

Nome genérico
Amitriptilina
Clomipramina
Imipramina
Nortriptilina
Protriptilina
Trimipramina
Bupropion
Mirtazapina
Citalopram
Fluoxetina

Nome comercial
Elavil, Endep
Anafranil
Tofranil
Pamelor
Vivactil
Surmontil
Wellbutrin
Remerom
Celexa
Prozac

Isocarboxazida
Fenelzina

Marplan
Nardil

Drogas antimaníacas
A droga de escolha no tratamento e controle do distúrbio bipolar, mania, é o carbonato de lítio, contudo
atualmente outras medicações tem sido usadas com sucesso, como os anticonvulsivantes (clonazepam,
carbamazepina, ácido valpróico) e os bloqueadores dos canais de cálcio (verapamil), com tudo o
mecanismo de ação desses medicamentos na mania ainda não foi esclarecido.
Carbonato de Lítio
 Indicação: Prevenção e tratamento de episódios maníacos de distúrbio bipolar. Também usado para

depressão bipolar.
 Mecanismo de ação: Não conhecido plenamente, mas pode aumentar a recaptação de norepinefrina e

serotonina, diminuindo os níveis no corpo e ocasionando menor hiperatividade (remissão dos sintomas
pode levar de 1 a 3 semanas).
 Contra-indicação / precaução: Hipersensibilidade. Patologias cardíacas ou renais; desidratação;
depleção de sódio; lesões cerebrais; gravidez e amamentação. Cuidado com distúrbios da tireóide,
diabetes, retenção urinária, história de crises convulsivas e com idosos.
 Efeitos colaterais: Sonolência, tonteiras, cefaléia, boca seca, sede, desconforto GI, náuseas, vômitos,
tremores finos das mãos, hipotensão, arritmias, irregularidades do pulso e ganho de peso.
3. Antipsicóticos ou tranquilizantes maiores ou neurolépticos
 Indicações: São usados no tratamento de psicoses agudas e crônicas, especialmente quando
acompanhadas de aumento da atividade psicomotora. Drogas selecionadas são usadas como
antieméticos (clorpromazina, perfenazina, proclorperazina), no tratamento de soluços intratáveis e no
controle dos tiques e emissões vocais na doença de Tourette.
 Ações: O mecanismo exato é desconhecido. Acredita-se que essas drogas ajam pelo bloqueio dos
receptores dopaminérgicos pós-sinápticos nos gânglios da base, hipotálamo, sistema límbico, tronco
cerebral e medula oblonga. As medicações mais novas podem exercer propriedades antipsicóticas pelo
bloqueio da ação sobre receptores específicos da dopamina, serotonina e outros neurotransmissores. Os
efeitos antipsicóticos podem estar igualmente relacionados à inibição da transmissão de impulsos neurais
nas sinapses mediada pela dopamina.
 Contra-indicações/ precauções: Hipersensibilidade. Depressão do SNC onde existam discrasias
hepáticas, em clientes portadores de doença de Parkison ou naqueles em insuficiência hepática, renal ou
cardíaca. Podem diminuir o limiar convulsivo. Os indivíduos devem evitar a exposição a extremos de
temperatura enquanto em uso de medicação antipsicóticas. A segurança na gravidez e na amamentação
não foi estabelecida.
 Principais drogas:

Classe química
Fenotiazinas
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Nome genérico
Acetofenazina

Nome comercial
Tindal
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Clorpromazina
Promazina
Risperidona
Haloperidol
Loxapina
Clozapina
Olanzapina

Benzisoxazol
Butirofenona
Dibenzoxazepínico
Tienobenzodiazepínico

Thorazine
Sparine
Risperdal
Haldol
Loxitane
Clozaril
Zyprexa

4. Antiparkinsonianas
 Indicações: Tratamento da doença de Parkinson e nas reações extrapiramidais induzidas por drogas.
 Ação: Restaura o equilíbrio normal da acetilcolina e dopamina do SNC (o desequilíbrio é uma
deficiência de dopamina que a acarreta uma atividade colinérgica excessiva).
 Contra-indicações / precauções: Hipersensibilidade. Evitar em pacientes com glaucoma, obstruções do
piloro, duodeno ou da bexiga; hipertrofia da próstata; ou miastenia grave. Cuidados ao administrar em
idosos, pacientes com problemas renais, cardíacos ou hepáticos, ou aqueles com uma tendência a
retenção urinaria; ou aqueles expostos a temperaturas ambientes elevadas.
 Efeitos colaterais: Boca seca, visão turva, íleo paralítico, retenção urinária, taquicardia, elevação da
temperatura, diminuição da sudorese, náuseas/ desconfortos do SGI, sedação, tonteiras, hipotensão
ortostática e exacerbação de psicoses.
 Principais drogas:

Classe química
Anticolinérgicos
Anti-histamínicos
Agonistas
dopaminérgicos

Nome genérico
Biperideno
Etopropazina
Difenidramina
Amantadina
Broncocriptina

Nome comercial
Akineton
Parsidol
Benadryl
Symmetrel
Parlodel

5. Sedativo-hipnóticos
 Indicações: Tratamento por um curto período de diversos estados ansiosos e no tratamento da insônia.
Drogas selecionadas são usadas como anticonvulsivantes e como sedativos pré-operários e para reduzir a
ansiedade associada a drogas.
 Ação: Os sedativo-hipnóticos causam depressão generalizada do SNC. Pode haver tolerância ao uso
crônico e eles têm o potencial de dependência química ou física.
 Contra-indicações/precauções: Hipersensibilidade. Deve ser administrada com cuidado a clientes
idosos ou debilitados e com disfunção hepáticas ou renais. Também é necessário cuidado com história de
uso excessivo ou dependência a drogas e com os que se mostram deprimidos ou suicidas.
 Principais drogas:

Classe química

Barbitúricos

Benzodiazepínicos
Diversos

Nome genérico
Amobarbital
Aprobarbital
Butalbarbital
Pentobarbital
Fenobarbital
Secobarbital
flurazepam
Quazepam
Temazepam
Hidrato de cloral
Zolpidem

Nome comercial
Amytal
Alurate
Butisol
Nembutal
Luminal
Seconal
Dalmane
Doral
Restoril
Noctec
Ambiem

6. Estimulantes do SNC
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 Indicações: Usados no tratamento da narcolepsia, distúrbio de déficit da atenção com hiperatividade

em crianças e como terapia adjuvante à restrição calórica no tratamento da obesidade exógena.
 Ação: aumentam os níveis de neurotransmissores (provavelmente norepinefrina, dopamina e sintoma)

no SNC. Eles produzem estimulação do SNC e da respiração, pupilas dilatas, aumento da atividade
motora e da vigilância mental, menor sensação de fadiga e elevação do humor.
 Contra-indicações/ precauções: Hipersensibilidade. Não devem ser usadas na arteriosclerose
avançada, doenças cardiovasculares sintomáticas, hipertensão, hipertireoidismo, glaucoma, estados de
agitação ou excitabilidade excessiva, em clientes com história de abusivo de drogas, durante a terapia com
IMAO ou dentro de 14 dias disso, em crianças com menos de 3 anos e na gravidez. O uso prolongado
pode ocasionar tolerância e dependência física ou psicológica.
 Principais drogas:

Classe química

Nome genérico
Sulfato de anfetamina
Dextroanfetamina
Metanfetamina
Femproporex
Benzfetamina
Dietilpropion
Metilfenidato
Pemolina

Anfetaminas
Anorexígenos
Diversos

Nome comercial
Dexedrine
Desoxyn
Desobesi
Didrex
Tenuate
Ritalin
Cylert

O Trabalho com Grupos
OBJETIVOS
Ao termino do aprendizado o aluno(a) esta capaz de:
− Conhecer as atividades grupais utilizadas pelos enfermeiros no desenvolvimento de suas tarefas.
− Melhorar os relacionamentos interpessoais entre os clientes;
− Propiciar a integração do grupo;
Do nascimento até a morte, nossa vida é um permanente exercício de sociabilidade. Segundo Charles
Fourier (o primeiro pesquisador da psicologia de grupo), “o homem, pela sua natureza psicológica, é um
ser social, mais exatamente um ser grupal”. Ele está em continuo processo de interação com o outro. Daí,
ser um ser de relações, de dialogo, de participação e de comunicação e de comunicação, portanto, um ser
social, que se traduz no cotidiano, através da vida em grupo e, através dessa convivência, esse homem
passa a concretizar a sua existência, produzindo, recriando e realizando-se nas suas relações com o outro.
Surgem, assim, os fenômenos de grupos: pessoas que se juntam, com objetivos definidos (ou não),
defendendo causas, criando projetos, desenvolvendo ações sociais comunitários, cumprindo ordens,
“jogando conversa fora”, enfim, buscando ou desenvolvendo os mais variados objetivos.
FELA Moscovici, em seu livro “Equipes dão Certo”, apresenta um conceito sobre pessoas juntasGRUPOS e enquanto EQUIPES:
“Os especialistas em desenvolvimento humano têm afirmado que GRUPOS caminham juntos, mas não
se afinam. EQUIPES compreendem seus objetivos e engajam-se em alcançá-los, de forma
compartilhadas. Numa equipe, portanto, há comunicação verdadeira, as opiniões divergentes são
estimuladas de forma sadia, existe confiança mútua entre os seus membros, os riscos são assumidos
juntos, as habilidades de uns possibilitam o complemento das habilidades dos demais... enfim, há respeito,
mente aberta e cooperação”.
Enquanto grupos, ou segmentos sociais onde as pessoas estão inseridas, a distribuição é bastante
vasta. Porém, em linhas gerais, os grupos pelos quais passam todos os homens, ao longo de suas vidas,
são:
GRUPOS E FAMILIARES
São a primeira interação comunitária do indivíduo, origem dos valores, normas de conduta – é à base
de tudo.
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GRUPOS DA ESCOLA
Têm como características a emancipação do indivíduo e orientação para que ele ingresse na vida
profissional. É o processo institucional da educação.


GRUPOS DO TRABALHO
Formados por pessoas de fabricas, escritórios, hospitais, comercio, projetos e empreendimentos,
segmentos de profissionais autônomos, associações, etc.


GRUPOS RELIGIOSOS
Fé que as pessoas professam sistemas de crença, comunidades de seguidores de determinadas
doutrinas ou sitas.


GRUPOS FILANTRÒPICOS
Onde as pessoas se mobilizam para objetivos sociais comuns, projetos de apoio às comunidades,
campanhas de solidariedade, etc.


GRUPOS DE LAZER
Diversões, esportes, programas de incentivo à melhoria da qualidade de vida, turismo, recreação,
relacionamentos sociais e afetivos.
Em alguns desses grupos o homem não escolhe pertencer; noutros, ele se engaja e faz deles a razão
do seu viver. Constituídas nessa classificação, Carl Rogers apresenta algumas modalidades, bem
abrangentes, que caracterizam os diversos tipos de grupos existentes:


T- GRUPS (Grupos de Treinamento)
Originalmente, surgiram para acentuar as capacidades de relações humanas, porém se tornaram de
perspectivas muito mais vastas: estudos, reciclagem, capacitação e desenvolvimento de novas
habilidades, aprimoramento de aprendizados e conceitos.



2. DINÂMICA
Toda atividade que se desenvolva com um grupo (reuniões, workshops, grupos de trabalho, grupos de
crescimento ou treinamento, plenário / grandes evento, etc.), que objetiva integrar, desinibir, “quebrar o
gelo”, divertir, refletir, aprender, promover o conhecimento, incitar à aprendizagem, competir e aquecer,
pode ser denominada Dinâmica de Grupo. Ou seja, ainda, o simples encontro de pessoas para buscar
qualquer objetivo grupal é uma Dinâmica de Grupo.
Aplicar uma Dinâmica de Grupo é possibilitar o exercício de uma vivencia. É um processo vivencial, é
um momento de laboratório, que pode ir além de um simples “quebra-gelo” a reflexões e aprendizados
mais profundos e elaborados.
2.1. COMO SURGIU A “DINÂMICA DE GRUPO”?
Por volta de 1912, Jacob Levy Moreno, um jovem estudante de medicina (apaixonado por teatro e
música), começou a observar crianças brincando nos jardins de Viena. Acabava de opor-se a Sigmund
Freud e começou a combater a Psicanálise:era contra o distanciamento do terapeuta, a ausência de
relação face a face com o paciente, que ficava no divã, alheio, caracterizando a palpável diferença de
status. Moreno volta-se para os problemas das relações profundas, verdadeiras, significativas entre os
problemas das relações profundas, verdadeiras, significativas entre os seres humanos, enfatizando a
relação afetiva, viva, de compreensão e comunicação completas, nos dois sentidos, baseada na empatia
entre o EU e o OUTRO.
Segundo Moreno, para se conhecer a dinâmica de um grupo, é importante determinar antes a
sociometria desse grupo: as características das pessoas que o compõem, o peso (importância) de cada
membro, bem como a rede de inter-relação (o nível de afetividade).
CARL Rogers foi quem primeiro realizou atividades com grupos, através de processo terapêutico
denominado “cliente-celltered-therapy” (Terapia Centrada no Cliente – ele não diz PACIENTE). A esse tipo
de trabalho ele chamou de Grupos de Encontro.
No entanto, foi com Kurt Lewin, em 1945, que surgiu a expressão Dinâmica dos Grupos (Group
Dynamics), explicando o conceito de dinâmica no sentido habitual da física, como o posto à estática. Em
1945, Lewin funda o Research Center for Group Dynamics (Centro de Pesquisas para Dinâmica de
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Grupo), no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 1946, o Estado de Connectitut (EUA) quis
desenvolver um programa pedagógico, visando a minimizar os conflitos raciais no país, e convidou Kurt
Lewin, Ronald Lippitt (psico-sociólogico que trabalhava com Lewin e tinha vasta experiência com
escotismo e problemas de jovens), Keneth Benne (filósofo-pedagogo) e Leland Bradford (especialista em
educação e formação de adultos). Durante esse encontro, a equipe descobre, por ser feliz acaso, o efeito
benéfico daquilo que se chamaria mais tarde feedback, através das discussões surgidas, da exposição de
sentimentos, da explanação de cada um sobre conceitos da psicologia social e da contribuição trabalhos
grupais de todas as ciências humanas.
3.TÉCNICA
Todas as pessoas que trabalham com grupos costumam verbalizar: “Vou aplicar uma técnica...”, “Esta
técnica vista...”, “Esta é uma técnica só pra gente se conhecer melhor”. A palavras é dita mais como uma
forma de variação das expressões “Dinâmica de Grupo” ou “Vivência”.
No sentido literal, conforme o Dicionário de Sacconi, técnica é:
− Método de procedimento, jeito ou maneira especial de ensinar.
− Grau de experiência em alguma atividade.
− Forma de desenvolver alguma coisa.
No desenvolvimento ou facilitação de trabalho com grupos, a expressão “técnica” é apenas uma
nomenclatura, uma maneira de denominar o exercício a ser vivenciado, ou seja, um método, um
procedimento.
ÁUREA Castilho costuma utilizar a palavra técnica para designar os seus trabalhos com grupos, e diz:
“A técnica utilizada como uma real necessidade do momento de um indivíduo ou de um grupo a mim
parece uma verdadeira obra de arte, daquela que você, diante dela pára e vê aflorar um novo mundo. A
técnica usada com sentimento e “intuição” me faz sentir como construindo uma partitura, ou criando um
quadro ou uma escultura”.
Melhor maneira possível, os recursos existentes – enquanto se alia às instâncias de controle social
para obter aqueles que faltam.
Contudo, a potência um Projeto de Saúde Mental depende, sobretudo da capacidade de estabelecer a
estratégia de suas prioridades. Quais serviços devem ser criados primeiro? Dos serviços existentes, quais
devem ter sua função re-adaptada, quais devem ser gradativamente desmontados? O que é mais
importante e mais viável, nesse momento e nessa conjuntura: investir no bom funcionamento da unidade
básica, ou criar um CAPS? Mais adiante, quais devem ser os próximos passos?
Afinal, um Projeto de Saúde Mental não nasce pronto, nem se implanta inteiro de uma só vez: seu
traçado, sua implantação, seu estilo, são sempre singulares, conforme as singularidades locais.
De qualquer forma, será um Projeto de saúde Mental coerente e eficaz, sempre e quando seus
diferentes serviços se articulam uns aos outros, visando a um objetivo comum: prescindir do hospital
psiquiátrico e sua lógica, assegurando a todo os usuários o acesso à rede de cuidados, e construído com
eles condições para sua vida livre, autônoma e participativa no cenário da cidade.
3.2. A ATENÇAÕ EM SAÚDE MENTAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
3.2.1. Inversão das prioridades da Saúde Mental: um problema a enfrentar
Inicialmente, examinemos o perfil da clientela que se destina à Saúde Mental na grande maioria das
unidades básicas de Saúde.
Ao discutir o acolhimento, no capítulo anterior, vimos que frequentemente usuários “problemáticos” são
encaminhados para os profissionais de Saúde Mental da unidade, que supostamente saberiam o que fazer
com eles.
Além disso, há uma outra clientela que chega maciçamente a estas unidades: os usuários habituais de
benzodiazepínicos e antidepressivos. São pessoas – mais comumente mulheres - que, ou por serem mais
frágeis, ou por terem tido uma história de vida complicada, ou por estarem atravessando um momento
difícil, numa dada ocasião receberam, de forma equivocada, um diagnóstico psiquiátrico e a prescrição de
um medicamento. A partir daí, passam a identificar-se com esse rótulo – dizendo, por exemplo: “Meu
problema é depressão” – e a usar, muitas vezes por toda a sua vida, psicofármacos com os quais se
acostumam tanto orgânica como psiquicamente. Entre essas pessoas, algumas são neuróticas graves
e/ou atravessam momentos de crise, necessitando, pois, de assistência especializada. Contudo, não é
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este o caso da grande maioria delas – e, ainda assim, ocupa grande parte das agendas, sobretudo a das
psiquiátricas.
Encontramos, ainda, participantes na Psicologia, vários usuários encaminhados, muitas vezes sem
demanda própria, uma psicoterapia interminável, cujas razões e objetivos não são claros nem para eles
nem para os profissionais que os acompanham. Dentre eles, destacam-se as crianças e os adolescentes
com problemas de aprendizagem ou de comportamento, que muitas escolas costumam encaminhar.
Ora, enquanto a equipe de Saúde Mental ocupa-se predominantemente desses casos, uma serie de
outros deixa de receber atendimento adequado. Os portadores de sofrimento mental grave, ou psicóticos,
não costumam encontrar espaço e tempo nas unidades básica: quando atendidos, geralmente são
paciente já estáveis, que ali recebem apenas uma renovação da receita visando “manter o quadro”.
Por conseguinte, é preciso operar uma inversão: os casos mais graves, inclusive os agudos, devem
ser priorizados em qualquer serviço de Saúde – inclusive na unidade básica.
Ao mesmo tempo em que se assegura essa prioridade aos casos de maior gravidade, a unidade
básica de Saúde deve reconsiderar a forma de abordagem dada à sua clientela habitual de mulheres
infelizes e meninos levados. Não se trata de menos prazer os problemas dessas pessoas, nem de virarlhes as costas – e sim de procurar com elas outras saídas e alternativas, sem mascarar os problemas de
sua vida tratando-os como problemas de Saúde Mental.
Esse não é um movimento fácil de fazer. Contudo, sua realização é indispensável, se queremos
assegurar à unidade básica um papel efetivo na rede de atenção aos portadores de sofrimento mental.
3.2.2 A parceria Saúde Mental – Saúde da Família
Esta é uma parceria necessária, desejável e possível: afinal, a lógica dos projetos de Saúde Mental
inspirados na Reforma Psiquiátrica tem grandes afinidades com aquela dos Programas de Saúde de
Família, entendidos como estratégia de implantação do SUS.
As equipes do PSF, por sua proposta mesma de trabalho, costumam ter com sua clientela uma relação
muito diferente daquela que se estabelece nas práticas mais tradicionais de Saúde. Conhecem seus
pacientes, conversam com eles, entram em contato direto ou indireto não só com seus sintomas e
doenças, mas com os mais diferentes aspectos de suas vidas. Esta lógica de trabalho contribui para ajudálos a atender adequadamente o tipo de clientela que vem ocupando de forma indevida as agendas dos
profissionais de Saúde Mental.
Escutar o paciente cuja queixa traduz essencialmente a demanda de ajuda para um problema
emocional; acompanhá-lo, procurando pensar com ele as razões desse problema, e forma possíveis de
enfrentá-lo; evitar tanto quanto possível o recurso aos psicofármacos, e, quando necessária, usá-los de
forma criteriosa; não forçar o paciente a deixar, de um dia para o outro, o medicamento que sempre usou,
mas ponderar com ele os riscos e as desvantagens desse uso; não repetir estereotipadamente condutas e
receitas: este é um acompanhamento que as equipes do PSF sabem e podem conduzir.
Evidentemente, essas equipes podem alegar diversos impedimentos para assumir tais funções.
Contudo, devemos distinguir dois tipos de objeções.
O primeiro tipo é aquele que nasce de uma recusa a priori da equipe em atender estes pacientes. O
segundo tipo tem a ver com suas dificuldades concretas em lidar com eles.
A recusa, embora compreensível, não se justifica. Os profissionais de Saúde sentem-se irritados diante
da demanda dessa clientela, que não melhora nunca, queixa-se de tudo, desafiando os seus saberes, e
provocando uma sensação de impotência. Entretanto, deve-se levar em conta a responsabilidade dos
9
próprios agentes de Saúde na gênese desta demanda. A esse respeito, citamos o jornal Sirimim : “Afinal,
‘medicalizando’ e ‘psicologizando’ os mais diversos aspectos da vida, os gestores e técnicos de Saúde já
fizeram à população muitas promessas irrealizáveis; não há um porquê de ficarmos escandalizados se
hoje nos cobram uma performance à altura da imagem de onipotência divulgada”.
Assim, quando um paciente nos vem pedir pela milésima vez uma receita de diazepam, não custa
lembrar que foram profissionais de Saúde que lhe prescreveram esses remédios pela primeira vez, e
continuaram a fazê-lo automaticamente por anos a fio.
Quanto às dificuldades: alega-se, sobretudo, a questão do despreparo para atender esse paciente.
Ora, tal dificuldade se relaciona a outra, aliás, mais grave: na formação dos profissionais de Saúde, o
despreparo para considerar a dimensão subjetiva de todos os pacientes – sejam eles doentes ‘de verdade”
ou não. A respeito, a própria prática do PSF, em muitos locais, já conseguiu avançar para além dos
saberes estritamente técnicos que geralmente se aprendem nas faculdades!
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De qualquer forma, esse despreparo é uma dificuldade real a ser solucionada. Cursos de capacitação
em Saúde Mental, referências bibliográficas adequadas, esta Linha-Guia – são recursos necessário para
tal.
Ainda: embora seja imprescindível que as equipes do PSF adquiriram noções básicas de Saúde
Mental, existe um nível mais complexo de saberes desta área que seus profissionais não são obrigados a
conhecer. Portanto, a disponibilidade da equipe de Saúde Mental é essencial: cabe-lhe ajudar a
abordagem destas questões, seja através de reuniões e de debates periódicos, seja no cotidiano do
serviço – discutindo alguns casos, avaliando outros, recebendo aqueles que se agravam ou se complicam.
Contudo, os problemas suscitados por esta clientela não se resolvem simplesmente transferindo seu
atendimento da Saúde Mental para o PSF. Quando se faz apenas isto, o que acontece muito brevemente é
que as agendas do PSF tornam-se tão tomadas por estes usuários quanto o estavam às agendas da
Saúde Mental.
Logo, é preciso um duplo movimento. Por um lado, não se pode fechar as portas do centro de saúde
para essa clientela; por outro, há que encontrar, com eles, espaços mais interessantes, fora e além do
centro de saúde.
Os próprios trabalhadores da unidade básica – os do PSF ao lado da Saúde Mental – podem
desenvolver certas iniciativas: eventos culturais, atividades esportivas ou de lazer, festas, encontros –
mostrando a esses usuários que podemos estar próximos a eles de uma outra maneira, sem atrelar nossa
presença a consulta ou remédios.
Este primeiro passo leva a outros, intersetorias: parceiras com trabalhadores e serviços do
Desenvolvimento Social, da educação, dos Direitos Humanos, etc. Assim, pode-se criar possibilidades de
transito e de produção para estas pessoas - que não têm encontrado outra maneira de pedir ajuda para
seus problemas a não ser revestindo seu apelo de uma roupagem médico-psicológico, endereçando-o
eternamente aos serviços de Saúde.
3.2.3. A atuação da equipe de Saúde Mental nas unidades básicas
Muitas unidades básicas não possuem uma equipe de Saúde Mental – e nem mesmo seria desejável
que a possuírem! A lotação ou não da equipe de Saúde Mental numa unidade básica depende de aspectos
epidemiológicos, demográficos, e outros, que devem ser levados em conta na organização do Projeto de
Saúde Mental local.
Uma vez lotada numa determinada unidade, a equipe de Saúde Mental deve atender também os
pacientes de outras unidades próximas, que não contam com profissionais da área.
As equipes do PSF devem assumir o acompanhamento daqueles portadores de sofrimentos mental em
que o grau de complexidade do problema apresentado pelo paciente e dos recursos necessários para seu
cuidado forem menores (por exemplo: neuróticos que não apresentem sintomas graves, psicóticos
estabilizados, e outros).
Quando esse grau de complexidade extrapola as possibilidades dos profissionais não especializados,
o caso deve ser encaminhado para a unidade básica mais próxima que disponha de profissionais de
Saúde Mental.
Portanto, uma equipe de Saúde Mental necessita organizar bem a sua agenda, em contato contínuo
com as diferentes unidades básicas que ela referencia. A priorização dos casos mais graves e complexos
é o principio que deve orientar essa organização.
Assim, num trabalho articulado entre as unidades básicas ligadas a uma equipe de Saúde Mental, é
preciso definir bem os fluxos e os critérios de encaminhamento.
O fluxo e os critérios de encaminhamento em Saúde Mental
− Um paciente em crise não requer necessariamente o encaminhamento para serviços específicos de
Saúde Mental, como um CAPS: muitos deles, embora requerendo um acompanhamento mais próximo
mais próxima, podem perfeitamente ser acompanhados na unidade básica mais próxima que dispõe de
equipe de Saúde Mental.
− Num dado momento, podem impor-se medidas como a permanência-dia ou noite, a demanda de
cuidados intensivos, e quaisquer outras, enfim, que extrapolem as possibilidades da unidade. Neste caso,
o encaminhamento ao CAPS mais próximo deve ser feito, pelo período de tempo estritamente necessário,
até que o paciente tenha condições de retornar à unidade básica.
 Há também pacientes muito graves que não se encontram em crise: psicóticos por vezes “estáveis”,
porém vivendo em situação de isolamento e apatia; outros que vivem conflitos constantes com suas
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famílias; outros, ainda, que tiveram sua integridade psiquiátrica profundamente prejudicial por um longo
tempo de sofrimento mental, e/ou por uma história de cronificação institucional. Estes pacientes devem
ser avaliados pela Equipe de Saúde Mental. Deve-se considerar, caso a caso, como atendê-los para além
do mero alívio dos sintomas pessoais ou familiares. Muitos deles estarão desejos de falar: cumpre ouvi-los!
Muitos outros perderam já este desejo: cumpre suscitá-lo!
 Para a equipe de Saúde Mental e de grande importância, ainda, a prática da referencia e contrareferência com os outros serviços da rede. Assim como o CAPS deve receber um paciente que não vem
respondendo ao acompanhamento inicial na unidade, por sua vez, deve receber com presteza os
agressores dos CAPS, dedicando-lhes a atenção e os cuidados mais próximos e necessários a estes
pacientes.
 Da mesma forma, a equipe de Saúde Mental de uma unidade básica deve acolher aqueles casos das
outras unidades básicas que referencia, quando necessitam realmente de seus cuidados.
 A equipe de Saúde Mental deve também estimular os colegas não especialistas, em sua unidade e
naquelas que referencia, a acompanhar os portadores de sofrimento mental que eles próprios têm
condições de atender. Para tanto, deve mostrar-se receptiva às dificuldades dos colegas, discutindo o caso
sempre quando houver demanda para tal, e avaliando-o, quando necessário.
 Também os egressos dos hospitais psiquiátricos, nas regiões em que existem, devem receber toda
atenção da unidade básica – visando a tornar desnecessária uma nova internação.
 Uma outra articulação muito importante da unidade básica é aquela que se faz com os Centros de
Convivência e serviços afins. A freqüência destes serviços, de forma do paciente grave, possibilitando a
reconstrução de laços e o convívio social, para a qual o atendimento individual sempre basta.
 É preciso desmontar o velho costume de enviar os psicóticos apenas ou principalmente para os
psiquiatras. Todos os pacientes, neuróticos ou psicóticos, necessitam de uma escuta – e todo profissional
de Saúde Mental deve ser capaz de oferecê-la, seja qual for o diagnóstico em questão.
 É importante lembrar que o portador de sofrimento mental pode participar dos grupos de hipertensos,
diabetes, de mulheres, etc., realizados na unidade básica.
Ao realizar essa proposta, pode-se verificar que a presença dos portadores de sofrimento mental
grave, longe de atemorizar os outros pacientes ou de perturbar o funcionamento do serviço, contribui para
criar na unidade básica um trabalho mais ágil e menos rotineiro, lidando tranquilamente com as diferenças
e os imprevistos.
3.3. OS CAPS OU CERSAMS
Para não confundir o leitor, inicialmente, esclarecemos uma questão de terminologia. Existem serviços
de Saúde Mental. Nas portarias do Ministério da Saúde, esses serviços recebem o nome de CAPS, ou
Centros de Atenção Psicossocial. Contudo, em diferentes locais do país, os CERSAMS, ou Centros de
Referência em saúde Mental.
Portanto, podemos utilizar os termos como sinônimos: CERSAMS ou CAPS, tanto faz. O que varia
como veremos mais adiante, é a função que adquirem conforme o Projeto de Saúde Mental do qual fazem
parte.
3.3.1. As propostas e o funcionamento dos CAPS.
A portaria GM 336/2002 nos traz alguns critérios mínimos para definir um CAPS. Seu tempo de
funcionamento mínimo é de 8 às 18 horas, em dois turnos, durante os 5 dias úteis da semana a segunda
(os CAPS III). Realizam prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos severos e
persistentes em sua área territorial. Funcionam em área física e independente de qualquer estrutura de
qualquer estrutura hospitalar, com equipes interdisciplinares próprias. Oferecem, dentre outros recursos
terapêuticos: atendimentos individuais e em grupo, atendimento à família; atividades de suporte social e
inserção comunitária; oficinas terapêuticas; vistas domiciliares.
A necessidade de possuir um CAPS, o número de CERSAMS necessários, depende do porte do
município. Municípios pequenos não precisam necessariamente tê-lo, desde que possam contar com um
serviço deste tipo num município de referência da sua região. Podemos estabelecer como adequada uma
média de um CAPS para cada 100.000 habitantes; contudo, este é um fator bastante variável, havendo
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municípios cujos CAPS habitantes; contudo, este é um fator bastante variável, havendo municípios cujos
CAPS atendem a territórios bem mais populosos.
Contudo, indo um pouco além destas definições, apresentaremos a lógica e a dinâmica de
funcionamento que, em nosso entender, compete a um CAPS.
 Como vimos, embora os pacientes mais graves, mesmo em crise, possam ser atendidos na unidade
básica, existem casos e situações em que isto não é possível. Nos períodos de crises mais intensas, com
maior desorganização psíquica, acentuada inquietude psicomotora, insônia severa, torna-se difícil a
permanência contínua do paciente em sua casa: os conflitos domésticos tendem a agravar-se, perturbando
muito a relação entre pacientes, familiares e vizinhos.
 Assim, serviços como os CAPS possibilitam tanto uma medicação desses conflitos, quanto um
acompanhamento próximo e intensivo do paciente em crise – acolhendo-o em regime de permanência-dia,
e, quando necessário, permanência-noite.
 Sendo serviços territorializados, os CAPS recebem pacientes de sua área, encaminhados por outros
serviços, ou por demanda espontânea. O profissional da equipe do CAPS deve avaliar se admissão neste
serviço é realmente a melhor opção para aquele paciente; caso contrário, o profissional deve propor outra
alternativa.

A admissão de um paciente do CAPS deve sempre ser negociada com ele próprio: embora possam
ocorrer admissões involuntárias, na grande maioria das vezes é possível evitar esse tipo de medida.
 Uma vez admitindo no serviço, o paciente, via de regra, vincula-se a um determinado profissional da
equipe, se torna seu técnico de referência.
 Não há nenhuma regra a priori que determine o tempo da permanência: este é ditado pelas
particulares de cada caso, a partir de um acordo feito entre o técnico de referência, o paciente e seus
familiares. Alguns podem passar ali apenas uma parte do dia, outros podem passar o dia e a noite, outros
o dia inteiro, outros três vezes, por semana, e assim por diante. Esse acordo vai sendo revisto ao longo do
tratamento, podendo a freqüência do paciente ao serviço aumentar ou diminuir, conforme o caso.
O que se faz no CAPS?
Se um paciente necessita afastar-se ao menos temporariamente de sua própria casa, isto só faz
sentido se o recebemos num local onde ele tenha cuidado constantes e respeitosos. Esses cuidados são
variados: atendimento individual diário com seu técnico de referencia, com o qual possa falar e procurar
entender o que se passa com ele; a ajuda para a sua higiene e cuidados com o próprio corpo, geralmente
prejudicados pela crise; a participação em atividades coletivas, como oficinas, reuniões, assembléias,
passeios; o atendimento à família, que deve fazer-se presente durante todo o tratamento; a prescrição
adequada da medicação; a disponibilidade dos trabalhadores do serviço.
Portanto, embora devendo atender aquela clientela que geralmente se destinava aos hospitais
psiquiátricos, espera-se que os CAPS atuem de forma completamente diferente daquelas instituições.
3.3.2. O lugar do CAPS no Projeto de Saúde Mental: serviço substitutivo x serviço complementar
Os mais de 1000 CAPS hoje credenciados no país, segundo os critérios da portaria já citada, são com
certeza, em sua grande maioria, lugares onde acontecem interessantes experiências no sentido do
convívio e de encontro com os portadores de sofrimento grave.
Engana-se quem diz que certos CAPS se assemelham a hospitais psiquiátricos: mesmo aqueles que
não funcionam tão bem quanto deveriam, oferecem aos usuários um capacidade de escolha e poder de
decisão muito maior do que o melhor dos hospitais.
Isto não quer dizer, porém, que todos eles sigam a lógica e a dinâmica descrita acima. Muitos não se
encontram integrados a um Projeto de Saúde Mental claro que bem estabelecido, o que faz oscilar a sua
função.
Há duas funções possíveis para um CAPS, que dependem do lugar que ocupa no Projeto de Saúde
Mental. Uma delas consiste em atuar como um espaço intermediário entre o nível básico e o hospital
psiquiátrico, atendendo os casos de relativa gravidade, porém preferindo encaminhar os mais difíceis e
graves: nesse caso, o CAPS funciona como um serviço complementar ao hospital. A outra é quando
integra um conjunto de ações e serviços que dispensam esta retaguarda, ou seja: quando se integra numa
rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico quando se integra numa rede de serviços
substitutivos ao hospital psiquiátrico.
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Parece-nos, ainda, que lógica de funcionamento de um CAPS varia conforme assuma está ou aquela
função no Projeto de Saúde Mental: o CAPS tem mais dificuldade em romper com a lógica do hospital
psiquiátrico quando se coloca como complementar e não como substitutivo a ele. Tentaremos enumerar e
desenvolver alguns aspectos em que isto se manifesta.
O CAPS no acolhimento das crises graves
 Muitas vezes, os CAPS acabam por encaminhar casos mais graves ou difíceis ao hospital psiquiátrico.
 Algumas vezes, essa posição é imposta pela inadequação da rede municipal de Saúde Mental: assim,
um número insuficiente de CAPS, ou um CAPS insuficientemente equipado, pode forçar o recurso à
internação.
 Mas, noutros casos, a questão não é a falta de alternativas em si: é que não se vê necessidade de
construí-las, parecendo mais adequado ou mais cômodo funcionar como serviço complementar.
 Assim, na primeira possibilidade, um CAPS pode vir a recorrer ao hospital, por não dispor de outra
alternativa no momento – por exemplo, porque não funciona ainda durante 24 horas, ou não conta com
leitos para pernoite em hospital geral. Contudo, estes encaminhamentos só se fazem em ultimo caso,
sabendo a equipe que esta não é a melhor opção para o paciente.
 Na segunda possibilidade, os encaminhamentos são feitos com maior freqüência e facilidade – de
forma que, ao longo do tempo, a equipe tende a enviar para o hospital aqueles casos que suscitam
intolerância, dificuldade ou resistência.
 Inserido num Projeto de Saúde Mental verdadeiramente eficaz, um CAPS deve acolher de forma
decidida os casos de crise que lhe chegam, mantendo-os consigo enquanto preciso for.
 Para isto, deve procurar outras saídas – ampliação do seu funcionamento para 24 horas, leitos para
pernoite em hospital geral, etc – que permitam à equipe que já acompanha o paciente desde o início da
crise estar a seu lado até o momento da melhora.
O CAPS como espaço terapêutico
Vimos em capítulos anteriores os repetidos insucessos das tentativas de fazer dos hospitais
psiquiátricos verdadeiros espaços terapêuticos. Por que se acredita, então, na possibilidade de que os
CAPS são serviços abertos – tanto para a entrada e a saída dos usuários, quanto para sua ligação com a
cidade.
Portanto, vejamos alguns pontos imprescindíveis para que o espaço do CAPS se estruture segundo
uma lógica antimanicomial.
 O empenho para evitar o uso da força na relação com os usuários é essencial. Isto começa pela
admissão e pela freqüência do serviço, para as quais se deve sem buscar o consentimento do paciente.
Contudo, incluem também vários outros aspectos. Assim, ainda que um episódio de agitação intensa torne
necessário medicar extraordinariamente o paciente, a medicação deve sempre ser precedida,
acompanhada e seguida pela conversa e pela argumentação.
 Da mesma forma, a contenção física e outras medidas de imposições utilizadas rotineiramente, sem
esgotar outros recursos possíveis, é um sinal seguro de que o trabalho não vai bem.
 Para que o uso da força não se imponha, é preciso criar um clima acolhedor e ativo no serviço.
Evidentemente, os CAPS substitutivos ao hospital são serviços de ritmo acelerado, por vezes até mesmo
tenso. Contudo, ainda assim, o ambiente costuma ser agradável e hospitaleiro: a grande maioria dos
pacientes aprecia a costuma ser agradável e hospitaleiro: a grande maioria dos pacientes aparecia a
permanência no serviço e vincula-se a ele.
 Demonstra-se assim a possibilidade do convívio direto e próximo com pessoas em crise, e entre elas:
nas situações de impasse, a segurança de todos e de cada um não se segurança de todos e de cada um
não se garante pelo abuso da força, mas pelo poder de medicação da presença e da palavra.
 A oferta constante de atividade interessantes e participativas, que atendam a gostos diferentes e
respeitem as escolhas individuais, é indispensável: o CAPS deve romper tanto com ó ócio forçado quanto
com o trabalho também forçado que caracterizam o hospital psiquiátrico.
 É igualmente decisivo o tipo de relações que se estabelecem entre os pacientes e os profissionais.
Não pode haver barreira física ou hierárquica que dificulte o acesso do paciente a qualquer profissional da
equipe. Não há pedido que não possa ser ouvido, nem crítica que não deva ser considerada. Quanto mais
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uma equipe estabelece com os pacientes, relações de solidariedade e confiança mútua, tanto mais o
serviço opera com tranqüilidade e competência.
 Também importam, e muito, as relações que se estabelecem entre os profissionais, como foram visto
no item sobre trabalho em equipe. As equipes centradas na ação e na presença do psiquiatra tendem a
reeditar o modelo manicomial: quando se solicita e se depende muito desse profissional, repete-se o
modelo médico-centrado que caracteriza o hospital psiquiátrico.
 Ainda participação dos usuários nas decisões que dizem respeito ao funcionamento do serviço é
essencial. As reuniões gerais e as assembléias são atividades que lhes permitem apontar problemas e
procurar soluções: dessa forma, os usuários responsabilizam-se também pelo zelo com o espaço do
CAPS.
O CAPS como espaço terapêutico
Vimos em capítulos anteriores os repetidos insucessos das tentativas de fazer dos hospitais
psiquiátricos verdadeiros espaços terapêuticos. Por que se acredita, então, na possibilidade de que os
CAPS possam atuar como tal?
Como já foi dito, os CAPS são serviços abertos – tanto para a entrada e a saída dos usuários, quanto
para sua ligação com a cidade.
Portanto, vejamos alguns pontos imprescindíveis para que o espaço do CAPS se estruture segundo
uma lógica antimanicomial.
 O empenho para evitar o uso da força na relação com os usuários é essencial. Isto começa pela
admissão e pela freqüência do serviços, para as quais se deve sempre buscar o consentimento do
paciente. Concluído, inclui também vários outros aspectos. Assim, ainda que um episódio de agitação
intensa torne necessário medicar extraordinariamente o paciente, a medicação deve sempre ser
precedida, acompanhada e seguida pela conversa argumentação.
 Da mesma forma, a contenção física e outras medidas de imposição utilizadas rotineiramente, sem
esgotar outros recursos possíveis, é um sinal seguro de que o trabalho não vai bem.
 Para que o uso da força não se imponha, é preciso criar um clima acolhedor e ativo no serviço.
Evidentemente, os CAPS substitutivos ao hospital são serviços de ritmo acelerado, por vezes ate mesmo
tenso. Contudo, ainda assim, o ambiente costuma ser agradável e hospedeiro: a grande maioria dos
pacientes aprecia a permanência no serviço e vincula-se a ele.
 Demonstra-se assim a possibilidade do convívio direto e próximo com pessoas em crise, e entre elas:
nas situações de impasse, a segurança de todos e de cada um não se garante pelo abuso da força, mas
pelo poder de mediação da presença e da palavra.
 A oferta constante de atividades interessantes e participativas, que atendam a gostos diferentes e
respeitem as escolhas individuais, é indispensável: o CAPS deve romper tanto com o ócio forçado quanto
com o trabalho também forçado que caracterizam o hospital psiquiátrico.
 É igualmente decisivo o tipo de relação que se estabelecem entre os pacientes e os profissionais. Não
pode haver barreira física ou hierárquica que dificulte o acesso do paciente a qualquer profissional da
equipe. Não há pedido que não ser ouvido, nem crítica que não deva ser considerada. Quanto mais uma
equipe estabelece com os pacientes, relações de solidariedade e confiança mútua, tanto mais o serviço
opera com tranqüilidade e competência.
 Também importam, e muito, as relações que se estabelecem entre os profissionais, como foi visto no
item sobre trabalho em equipe. As equipes centradas na ação e na presença do psiquiatra tendem a
reeditar o modelo manicomial: quando se solicita e se depende muito desse profissional, repete-se o
modelo médico-centrado que caracteriza o hospital psiquiátrico.
 Ainda, a participação dos usuários nas decisões que dizem respeito ao funcionamento do serviço é
essencial. As reuniões gerais e as assembléias são atividades que lhe permitem apontar problemas e
procurar soluções: dessa forma, os usuários responsabilizam-se também pelo zelo com o espaço do
CAPS.
 Os CAPS devem ser serviços abertos, em todos os sentidos: tanto pela ausência de muros e de
grades, quanto pela ligação constante com o espaço social.
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 Também não necessitam de recursos e equipamentos médicos de maior monta: os CAPS não são
pequenos hospitais. Afinal, o tipo de cuidados em Saúde Mental dispensa as aparelhagens e tecnologias
hospitalares: opera, sobretudo pela acolhida que oferta e pelo laço que estabelece com o usuário.
 Quando esse laço se fortalece e se multiplica, ampliando-se para além dos limites dos CAPS, o serviço
mantém-se aberto; quando permanece restrito ao interior da instituição, tende a fechar-se.
 O tratamento oferecido pelo CAPS não se faz o tempo todo dentro dele: uma saída para ir à padaria,
um passeio no parque, uma ida à reunião da sua associação, são de grande importância para os usuários.
O mesmo vale para os técnicos: tentar buscar em sua casa o paciente grave que não quis vir; acompanhar
um grupo de usuários numa excursão ou num passeio; participar de reuniões com colegas de outros
serviços, e assim por diante. Essa troca constante entre o serviço e a cidade, esse entrelace entre seus
espaços, é certamente uma marca do CAPS.
 O CAPS deve ser um local de passagem - ou seja, a permanência – dia ou noite no serviço é uma
etapa na vida do paciente, e não um meio de viver. Outros serviços e atividades podem atendê-lo melhor
numa outra etapa: a unidade básica, o centro de conveniência, um grupo de produção, uma associação de
usuários.
 Sobretudo, o tratamento no próprio CAPS visa a não manter o portador de sofrimento mental apenas
na condição de usuário de serviços de Saúde Mental, mas abrir perspectivas em sua vida: o namoro, as
amizades, o estudo, o trabalho, o lazer. Portanto, as coisas não vão bem, quando a maioria dos usuários é
mantida por muito tempo dentro dos seus limites.
 Isto não quer dizer, como pensam muitos, que se deva “dar alta” imediatamente após passada a crise:
não se trata de avaliar os sintomas do paciente para dispensá-lo a seguir. O usuário pode freqüentar o
CAPS durante todo o tempo que lhe fizer necessário: não podemos mandar embora hóspedes que
convidamos a entrar.
 Contudo, cabe à equipe despertar os usuários para o desejo de partir – não porque queremos livra-nos
deles, mas porque existem no mundo horizontes mais amplos. Assim, apenas quando a saída do usuário
respeita o seu ritmo e sua decisão, o CAPS opera realmente como lugar de passagem.
3.4. OUTROS SERVIÇOS E RECURSOS
3.4.1. Ambulatório de Saúde Mental
Durante muitas década, a única alternativa à internação psiquiátrica consistia no tratamento em
ambulatórios especializados de Saúde Mental. Contudo, de maneira geral, essa alternativa não teve
sucesso.
Nos municípios de maior porte, sobretudo, criaram-se “mega-ambulatórios” onde atuavam um grande
número de profissionais da Saúde Mental, sobretudo psiquiatras.
A inexistência de trabalho em equipe, o atendimento automatizado e essencialmente medicamentoso,
baseado no procedimento da consulta, caracterizava esses serviços. Suas agendas jamais priorizaram os
portadores de sofrimento mental grave. Pelo contrário, “psiquiatrizando” pessoas com problemas
emocionais mais leves foram em grande parte os responsáveis pela criação da clientela de usuários
crônicos de benzodiazepínicos e antidepressivos, descrita quando se tratou das unidades básicas de
Saúde.
Assim, os ambulatórios de Saúde Mental já não são serviços preconizados pela Reforma Psiquiátrica.
Isto não retira a importância do atendimento ambulatorial, ou seja, do atendimento diário, semanal ou
mental dos portadores de Saúde Mental que não requerem uma assistência tipo permanência-dia ou noite.
O que se modifica é a lógica desse atendimento, assim como o espaço de sua realização: deve fazer-se
preferencialmente na unidade básica de saúde, seja pela equipe do PSF, nos casos mais simples, seja
pela equipe de Saúde Mental, nos mais complexos.
Por vezes, é importante, também, que esse tipo de atendimento se faça no CAPS – por exemplo, no
caso de um paciente muito ligado ao CAPS, mas que já não necessita permanecer ali, pode-se atendê-lo
uma vez por semana naquele serviço, até que chegue o momento adequado de seu encaminhamento para
a unidade básica.
Contudo, embora já não vigore a tendência de criar ambulatórios especializados em Saúde Mental,
esses serviços existem em muitos municípios. Colocam-se, pois, as perguntas: primeiro, é possível utilizá-
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los de acordo com as propostas da Reforma Psiquiátrica? E, em caso afirmativo, como inseri-los nessa
perspectiva?
No caso dos “mega-ambulatórios” já descritivos, a prática já se cronificou há muito, sendo serviços
pouco flexíveis para uma verdadeira reestruturação. Nesses casos, é melhor caminhar progressivamente
para extingui-los, substituindo-os pelos outros tipos de serviços e recursos já descritos neste capítulo.
Por outro lado, geralmente em municípios menores, costuma haver ambulatórios de Saúde Mental que
podem funcionam de uma outra maneira. São (ou podem, tornar-se!) serviços ágeis e aconselhadores, que
constituem uma referencia importante para a população. Nestes casos, além dos atendimentos individuais,
costumam muitas vezes evitando a internação; atuam em equipes; têm uma relação mais viva e próxima
com a cidade.
Em suma, dentro das limitações de sua estrutura físicas e recursos humanos, funcionam mais como
um CAPS e/ou Centro de Convivência do que como um ambulatório, no sentido estrito da palavra.
Nestes casos, tais serviços devem ser estimulados a continuar funcionando sempre e mais desta
maneira – caminhando no sentido de torna-se efetivamente um CAPS, assim que a gestão do município
lhes ofereça recursos para tal.
3.4.2. Leitos psiquiátricos em hospital geral
Em certas concepções de Reforma Psiquiátrica, esse recurso apresentou-se como a grande solução
para o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Contudo, na prática, não se revelou como tal. A mera troca
de leitos em hospitais psiquiátricos por hospitais gerais mantém o recurso à internação como a alternativa
para os casos graves, tornando inúteis ou ociosos os CAPS e os demais serviços da rede.
Geralmente, as enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais reproduzem o mesmo modelo
arquitetônico e assistencial dos hospitais psiquiátricos: são locais fechados, isolados, cujo atendimento
volta-se basicamente para a supressão dos sintomas.
Isto não quer dizer que os leitos em hospital geral são um a alternativa a ser descartada – pelo
contrario, podem funcionar como uma espécie de curinga, assumindo funções diferentes conforme a
organização da rede local de Saúde Mental, ajudando a assegurar a assistência 24 horas.
Veja alguns exemplos. Num município de menor parte, pode ser oneroso ou desnecessário equipar um
CAPS para funcionar também à noite. Nesses casos, o CAPS pode funcionar, diariamente, de segunda a
segunda, por 12 hora; aqueles casos que necessitarem também de pernoite podem ser encaminhados ao
hospital geral, permanecer ali por alguns dias, ou ainda, preferencialmente, apenas para o
pernoite,continuando a passar o dia no CAPS.
Outro exemplo, numa grande cidade, ainda que os CAPS funcionem 24 horas, não faz sentido equipar
todos eles com a estrutura necessária para o atendimento de certos casos mais complexos. Um CAPS 24
horas pode perfeitamente manter consigo durante a noite aqueles pacientes que já são vinculados a ele,
sem necessitar da presença constante de um psiquiatra. Contudo, necessitam de contar com uma
retaguarda psiquiátrica, caso se faça necessário medicar extraordinariamente um paciente. Ainda, os
pacientes que procuram o serviço ao entrar em crise, muitas vezes necessitam ser medicados logo após a
sua chegada. Neste caso, o estabelecimento de um serviço de retaguarda psiquiátrica num hospital geral
como referencia para toda a cidade é uma boa opção. O(s) psiquiatra (s) lotado(s) neste serviço
recebe(m) os casos novos, que nunca foram atendidos por nenhum CAPS, encaminhando-os, no dia
seguinte, para o CAPS da sua região. Podem dar orientações necessárias quanto à medicação para as
equipes noturnas dos CAPS. E, a inda, pode deslocar-se pessoalmente ate o CAPS que necessite deles,
quando o problema não puder ser resolvido pelo telefone.
Assim, cada município pode utilizar os leitos em hospital geral conforme a estratégia mais apropriada à
implantação do seu Projeto de Saúde Mental – considerando as ressalvas e os limites deste recurso.
Concluindo, um aspecto importante aos hospitais gerais: eles constituem, seguramente, o melhor local
de atendimento para todos aqueles pacientes em cujo quadro predomine uma patologia orgânica – seja os
portadores de sofrimento mental que apresentem uma intercorrência clínica grave, seja os pacientes cujos
sintomas psíquicos sejam de origem orgânica – como um alcoólatra num quadro de delirium tremens. Esse
lembrete, embora óbvio, se faz necessário: a discriminação imposta aos portadores de sofrimento mental
em muitos serviços de Saúde leva freqüentemente à recusa do atendimento desses pacientes, quando
necessário – resultando em agravamento do quadro ou óbito.
Como qualquer outro cidadão, o portador de sofrimento mental é suscetível a adoecer gravemente – e,
neste caso, também como qualquer outro cidadão, deve ser atendido no local que dispõe dos recursos
adequados, ou seja, o hospital geral.
3.4.3. A relação com os hospitais psiquiátricos: uma coexistência provisória
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Como já foi dito aqui, o Projeto de Saúde Mental que se pretende implantar em Minas busca a
completa superação dos hospitais psiquiátricos: portanto, a rede de serviços é substitutiva e não
complementar a eles.
Entretanto, vimos que a relação com os hospitais psiquiátricos pode dar-se, na pratica, de maneira
distinta. Muitos serviços recorrem a eles por uma questão de comodidade, ou pela convicção implícita de
que são úteis ou necessários para certos casos. Outros, contudo, só encaminham pacientes para os
hospitais psiquiátricos por não dispor ainda, em seu município ou região, dos recursos necessários (por
exemplo, CAPS 24 horas ou pernoite em hospital geral) para tratar destes casos.
De qualquer forma, a Reforme psiquiátrica mineira admite apenas uma coexistência provisória com os
hospitais psiquiátricos ou seja, deles fazemos uma utilização apenas ocasional e temporária, enquanto
caminhamos para construir esses recursos que ainda nos faltam.
Esta coexistência provisória deve considerar dois aspectos.
Relação do serviço de Saúde Mental com o(s) hospital(is) mais próximo(s)
Sugerimos em todos os casos em que o encaminhamento para o hospital psiquiátrico for inevitável:
 Encaminhar o paciente apenas quando todas as outras possibilidades tiverem sido esgotadas.
 Ter clareza de que esse encaminhamento não é jamais a melhor opção para o paciente, e sim a única
possível naquela conjuntura da rede assistencial disponível.
 Ordenar o Projeto de Saúde Mental local de tal forma que seus próximos passos permitam dispensar a
utilização do hospital.
 Quando, enfim, o paciente for mesmo encaminhado, lembrar que ele continua sendo um paciente do
nosso serviço de Saúde, e como tal deve ser tratado.
 As razões de sua interação devem ser claramente explicitadas, tanto junto ao paciente, como em seu
prontuário, como no contato pessoal, telefônico ou por escrito com a equipe do hospital.
 Este contato não pode se limitar ao encaminhamento e alta. Visitar o paciente com freqüência, discutir
continuamente seu caso com os profissionais que tratam dele no hospital, questionar medidas arbitrárias e
nocivas eventualmente tomadas: como prescrição abusiva de medicamentos, eletroconvulsoterapia, e
outras – estas atitudes constituem um compromisso da equipe do serviço de Saúde Mental que optou por
sua internação.
Neste capítulo, vamos tratar de algumas noções que fazem parte daquilo que o médico sanitarista
Emerson Merhy chama de “dimensão cuidadora na produção da saúde”. Essas noções nos mostram que
a organização da assistência não se reduz a aspectos administrativos: a lógica da efetivação do SUS
depende da forma de conceber e de prestar cuidados à população.
Não há forma de acolhimento, de veiculo, de vinculo, de atuação em equipe, etc., que sejam
especificas da Saúde. Contudo, como envolvem questões relativas à subjetividade, a Saúde Mental pode
trazer uma contribuição interessante, por meio daquilo que aprendeu nesse campo ao longo do seu próprio
trabalho.
Além disso, quando necessário, acrescentaremos a cada um dos conceitos deste capítulo algumas
particularidades da sua aplicação aos portadores de sofrimento mental.
O ACOLHIMENTO
A NOÇÃO DE ACOLHIMENTO
Em todos os níveis da assistência, o acolhimento, certamente, é a dimensão primeira. Do porteiro ao
motorista, do auxiliar administrativo ao funcionário da limpeza, da equipe técnica, enfim de todos que
participam do processo de trabalho em um serviço de saúde, bem acolher é o primeiro e indispensável
passo para um atendimento correto e bem sucedido.
O acolhimento não é simplesmente uma questão de escala em que se revezam os profissionais, nem
uma maneira mais racional de preencher as agendas. Além disto, e mais do que isto, o acolhimento é a
aplicação cotidiana de um principio fundamental: seja ao pedir a informação mais corriqueira, seja ao
trazer a mais fantasiosa expectativa, o usuário, quando nos traz o seu problema, é um cidadão que exerce
o direito de dirigir-se a um trabalhador de um serviço público.
Nosso trabalho é acolher essa demanda – ou seja, responder!
Contudo, vejamos bem: o conteúdo da resposta pode ser sim ou não, agora ou depois, aqui ou noutro
lugar, comigo ou com outra pessoa. O essencial é que a resposta, seja qual for, parta de um a postura
acolhedora da nossa parte diante da demanda do usuário.
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Essa postura pode descrever-se assim: “Sim, você está se dirigindo a mim, trabalhador desse serviço
público, a respeito de algo que você julga ser um problema de saúde. Seu endereçamento a mim, sendo
feito com educação, não me aborrece, nem me assusta: pelo contrario, merece a minha atenção. Isto não
significa que eu vou automaticamente fazer o que você me pede: aquilo que uma pessoa solicita pode ser
ou não justo, pode ser ou não possível, pode ser ou não necessário. Mas, com certeza, eu vou levar em
conta o que você me diz, ao avaliar que é preciso fazer: ou seja, vou atender à sua demanda de ser
escutado”.
Afinal, diante do apelo que o usuário faz, há várias saídas a pensar e a discutir. O que não se discute é
o direito dele de nos procurar, e o nosso compromisso de responder.
Certamente, os usuários de nossos serviços, como qualquer pessoa, às vezes pedem coisas às quais
não têm direito: “furar a fila”, por exemplo. Com muita freqüência, reivindicam direitos que não temos como
lhes assegurar no momento: por exemplo, um medicamento que está em falta. Muitas vezes, também
trazem-nos problemas que não são estritamente problemas de saúde, mas relacionam-se às suas
dificuldades pessoais e sociais.
Assim, acolher não é resolver tudo, nem concordar com qualquer coisa. Porém, diante dessa grande
diversidade das demandas a saúde, não se meramente dizer: “Não é conosco, não é aqui, não temos
tempo”.
Para cada usuário que procura um serviço, deve-se chegar a uma conclusão sobre a conduta a ser
tomada: admiti-lo naquele serviço ou encaminhá-lo a outro mais adequado para ele; atendê-lo
imediatamente, se o caso e grave, ou marcar outro horário, se pode esperar. Conduta, a resposta que
damos ao usuário, seja ela qual for, costuma ser bem recebida quando se baseia numa escuta atenta e
numa avaliação cuidadosa do seu problema.
Concebido dessa forma, o acolhimento não pode ser atribuição exclusiva de uma determinada
categoria, e sim um compromisso de todos os trabalhadores do centro de saúde. Não pode ter hora ou dia
marcado, porque não é apenas uma etapa de introdução ao serviço: é pano de fundo de todo cuidado à
saúde, e postura essencial ao oficio de cuidar.
O acolhimento em Saúde Mental
As considerações acima valem para todos os usuários de serviços de Saúde. Contudo, vamos
examinar agora particularidades do acolhimento aos portadores aos portadores de sofrimento mental.
Neste caso, temos duas possibilidades: ou a pessoa procura um serviço especifico de Saúde Mental,
como um CAPS ou CERSAM; ou chega em serviços de Saúde, como unidades básicas ou centros de
saúde, hospitais gerais, etc.
No primeiro caso, ele será recebido diretamente pela equipe de Saúde Mental, conforme os princípios
descritos no item anterior. No segundo caso, surgem algumas questões que se devem discutir.
Com muita freqüência, os portadores de sofrimento mental são vistos nos serviços de Saúde como
pessoas “chatas”, difíceis de lidar, e até mesmo perigosas. Nesses casos, há uma tendência para
encaminhá-los imediatamente a um técnico de Saúde Mental e/ou a um serviço especializado, antes
mesmo de procurar saber o que se passa.
Certamente, os usuários que necessitam de tratamento por uma equipe de Saúde Mental têm todo
direito a recebê-lo. Contudo, justamente para garantir esse direito, vamos antes levantar alguns pontos de
reflexão.
Considerações sobre o acolhimento
Alguns usuários de Saúde Mental podem ser “chatos”, como, aliás, qualquer outra pessoa. Mas o
trabalhador de Saúde tem de desenvolver um “jeito” de lidar com as “pessoas chatas”, sejam elas
portadoras de sofrimento mental ou não. Um pouco de tolerância e um pouco de firmeza costumam
resolver essas situações. O que não é correto é caminhar estas pessoas para a Saúde Mental meramente
como forma de passar o problema adiante.
A não ser que estejam em crise muito grave, os portadores de sofrimento mental são perfeitamente
capazes de dizer o que querem – mesmo que, em alguns casos, seja preciso um pouco de paciência para
entendê-los. Portanto, se alguém chega a um serviço de Saúde trazendo um problema psíquico, a primeira
coisa a fazer é uma avaliação inicial do que se trata: é uma urgência? Um pedido de esclarecimento? Uma
marcação de consulta? Uma receita? A partir daí, o usuário? Será ou não encaminhado á Saúde Mental,
hoje, amanhã, ou daqui a um mês, conforme o resultado da avaliação feita. O que não podemos fazer é
deixar de ouvir e de considerar sua demanda inicial, como a de qualquer outro paciente.
 O fato de que o usuário ou seu familiar chegue ao serviço solicitando atendimento na Saúde Mental
não significa que essa a melhor opção para ele. Quando alguém traz uma queixa de “depressão”, ou
mostra uma receita de medicação psiquiátrica, isto não quer dizer necessariamente que se trate de um
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portador de sofrimento mental: afinal, muitas pessoas que estão atravessando um momento difícil de suas
vidas são equivocadamente diagnosticadas assim. Portanto, não só o acolhimento, mas também o
acompanhamento dessa pessoas muitas vezes podem ser feito pelas equipes dos Programas de Saúde
da Família.
 Todos os trabalhadores de Saúde devem conhecer o modelo de assistências em Saúde Mental, e os
serviços existentes no município: equipes de Saúde Mental nas unidades básicas, CAPS, Centros de
Convivências, leitos em hospital geral, etc. Dessa forma, saberão para onde em caminhar o usuário,
quando seu caso puder receber o atendimento adequado no serviço de Saúde em que foi feito o
acolhimento.
 De maneira geral, não convém deixar o acolhimento dos portadores de sofrimento mental apenas a
cargo da equipe de Saúde Mental, separando-o do acolhimento dos outros usuários. Contudo, deve-se
ressaltar: a qualquer momento, o técnico de Saúde Mental pode e deve ser chamado para ajudar a
esclarecer uma dúvida, definir um encaminhamento, participar de uma avaliação.
 Naqueles casos em que o acolhimento conclui que o usuário deve ser realmente acompanhado pela
equipe de Saúde Mental, há um cuidado importante a tomar: rejeitar o velho critério do agendamento
conforme a fila por ordem de chegada. É preciso avaliar não só qual o atendimento necessário, mas,
também, o grau e a premência desta necessidade: alguns devem ser atendidos imediatamente, outros
podem esperar um dia, uma semana, um mês, conforme o caso. Assim, o trabalho se torna ágil, não
gerando “filas de espera” ou agendas lotadas: consegue-se atender a todos, sem sobrecarga para a
equipe, nem prejuízo para os usuários.
VÍNCULO E RESPONSABILIZAÇÃO DO CUIDADO
Assim como o acolhimento não pode reduzir-se apenas a uma administração mais ou menos eficiente
da chegada das pessoas aos serviços, o vínculo e a responsabilização de cuidados não se confundem
meramente com o conceito de adstrição de clientela. A adstrição de clientela é operador importante em
saúde pública: define uma população, que habita determinada área de um território dado, estando sob a
responsabilidade dos cuidados de uma determinada equipe de serviço de Saúde. No entanto, importa,
antes de tudo, definirmos, qual a responsabilidade que está em jogo, quando assumimos esse cuidado.
Inicialmente, é preciso considerar bem a noção de território, ou seja: não apenas um espaço
geográfico delimitado, mas toda uma diversidade de situações pessoais, familiares, sociais, muitas vezes
atravessada por duras desigualdades: uma favela e um bairro de classe média, ainda que pertençam ao
mesmo território, existem atenção e cuidados diferenciados, de acordo com as dificuldades
socioeconômicas, de acesso à cultura e ao lazer, de infra-estrutura sanitária, etc., que encontramos num
outro. Para conhecer e considerar a diversidade, não bastam os mapas e as estatísticas: o território
adquire verdadeira realidade aos olhos dos trabalhadores de Saúde quando transitam por ele, em contato
com suas ruas, seus espaços, seus cotidiano. Apenas assim se constatam os problemas e se descobrem
as potencialidades de uma região.
Se assim é no que diz respeito aos aspectos coletivos, assim ser também no cuidado prestado a cada
um dos nossos pacientes. É fácil admitir que a gestante, a criança, o hipertenso, o portador de sofrimento
mental, e assim por adiante, beneficiam-se do contato, constante com uma equipe de profissionais que já
os conhece e os acompanha. Contudo, isto pouco valera, se o contato paciente-profissional limita-se a
verificar e a repetir condutas padronizadas.
Todo cuidado é uma espécie de artesanato: não pode ser feito em serie. Trata-se de um laço singular
que se tece um a um, sem exceção.
No que diz respeito aos portadores de sofrimento mental demonstra-se de forma muito clara a
aplicação e a validade dos pontos destacados aqui. Diferentemente dos demais, esses pacientes muitas
vezes não pedem ajuda, e até mesmo parecem recusá-la; contudo, ao contrario do que se pensa, são
particularmente sensíveis ao vínculo e ao cuidado. Afinal, os problemas que os perturbam relacionam-se
via de regra a um impasse na.
AS PSICOSES
As psicoses constituem seguramente, os quadros mais interessantes e enigmáticos descritos pela
psiquiatria.
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Os sintomas mais característicos das psicoses estão marcados pelos traços da incompreensibilidade e
da estranheza.
Exemplos de psicoses: delírios, alucinações verbais, alterações daconsciência do eu, alterações
graves dos sentimentos vitais e sintomas negativos.
As principais formas clínicas das psicoses:
esquizofrenia
paranóia
transtorno bipolar
O transtorno bipolar apresenta alternâncias entre crises de mania e de melancolia, geralmente com
intervalos de recuperação da integridade psíquica entre eles. quando atendemos um paciente em mania
ou melancolia, é importante pesquisar se já apresentou antes o quando oposto;
As Neuroses
Os transtornos neuróticos podem ser localizados na CID 10, basicamente nos itens f40 a f48.
É abordar as neuroses sem recorrer aos conceitos psicanalíticos, como: inconsciente, transferência,
pulsão, e outros. Seguindo a tradição psiquiátrica, a distinção entre neurose e psicose é traçada entre
processos psíquicos e desenvolvimentos anormais da personalidade.
Sob este ângulo, podemos dizer que os sintomas e as vivencias neuróticas são psicologicamente
compreensíveis- ou seja, considerando a história de vida da pessoa, suas vicissitudes e suas experiências,
seu contexto social e familiar, podemos compreender o que no desenvolvimento da sua personalidade, ela
sofre um certo desvio de rota.
As principais formas de neuroses:
neurose de ansiedade (f40 e f 41)
neurose histérica (f 44 e f45)
neurose obsessiva (toc – f 42)
A neurose obsessiva tem a curiosa fama de ser a mais louca das neuroses.
Essas pessoas são muitas vezes conhecidas como “sistemáticas”: costumam querer fazer tudo de uma
certa maneira, e se angustiam quando isto não é possível. são propensas a “rituais” é “manias” – de
limpeza, por exemplo, ou de organização.

ESTUDO DIRIGIDO
1) Explique o processo saúde – doença mental.
2) Quais os fatores causais da doença mental?
3) Qual a dinâmica da família e sua influência na saúde mental?
4) Como se deu o surgimento da psiquiatria no Brasil?
5) Como surgiu a enfermagem psiquiátrica?
6) Qual o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil e do ceará com suas respectivas datas?
7) O que cristalizou o período compreendido entre 1852 e 1879?
8) O que surgiu em 1970?
9) Qual a filosofia da comunidade terapêutica?
10) O que foi criado em 1978?
11) Quando ocorreu a i conferência nacional de saúde mental e o que representou?
12) Qual o deputado que apresentou o projeto de lei em 1989?
13) Esse projeto passou a ser conhecido como?
14) Quais os três artigos que fantasiam parte do projeto?
15) Quantos anos o projeto passou no senado e qual a data de sua aprovação?
16) Depois de suprimir o artigo referente à construção de novos leitos... qual a lei finalmente aprovada e
como foi considerada?
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

O que significa CAPS?
Quando foi criado o primeiro CAPS? como foi chamado?
O que ficou marcado internacionalmente na década de 90?
Na década de 90 qual foi o compromisso firmado pelo Brasil e o que realizou?
Qual a portaria do ministério da saúde de janeiro de 1992 e o que aperfeiçoou?
O que veio influenciar na consolidação da política de saúde mental?
O que determinou em seu relatório final a iii conferência nacional de saúde mental?
O que é o processo de desinstitucionalização?
Qual a diferença de psicose e neurose?
Cite exemplos de psicose?
Cite exemplos de neuroses?
Qual o conceito de esquizofrenia?
Quais os tipos de esquizofrenia?
O que é transtorno bipolar?
Fale sobre a ansiedade na saúde mental?
Fale sobre transtorno obsessivo compulsivo?
Defina ambiente terapêutico?
O que são técnicas de comunicação terapêutica?
Cite-as sendo elas divididas em seus três grupos?
Quais os aspectos da relação profissional cliente?
Defina crise?
Qual o objetivo da internação na crise?
Quais os grupos que atualmente as medicações psiquiátricas estão classificadas?
cite os grupos pelos quais os homens passam ao longo de suas vidas?
o que é dinâmica de grupo?

ROTEIRO – BICHO DE SETE CABEÇAS
− RELAÇÃO FAMILIAR
− BUSCA DA “FELICIDADE” PELO PROTAGONISTA
− RELAÇÃO DO PROTAGONISTA COM OS AMIGOS
− FIGURA DO PAI DE NETO (PROTAGONISTA) NO FILME
− VIVÊNCIA / REALIDADE MANICOMIAL
− IMPLICAÇÕES DA REFORMA PSIQUIÁTRICA NO FILME
− ATUAÇÃO DOS “DIRETORES” DO MANICÔMIO: VISÃO FINANCEIRA, HEGEMÔMICA E
DESUMANA.
RELATO EXTRAÍDO DO ORKUT DE UM JOVEM

4/9/2005 21h58min
“Preciso desabafar, tenham paciência...
Eu não agüento minha vida mais. Meu pai faz eu me sentir um lixo, o tempo que convívio com
ele eu me sinto um incompetente, burro, idiota, e ele ainda fica querendo dar uma de bonzinho e às vezes
de vítima, especialmente na frente dos outros.
Se eu conto uma noticia boa ou se faço alguma coisa bem feita ele dá na cara que fica
incomodado com isso e começa a querer me colocar no lugar, me tratando feito um idiota, querendo dizer
que eu não entendo as coisas ou colocando em dúvida a minha compreensão das coisas. Nas últimas
vezes que meu irmão veio aqui em casa ele começou a dar indiretas em cima de coisas que eu falei,
normalmente desvirtuando o que eu falo para querer me humilhar, me fazendo parecer um cretino,
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colocando defeitos em trabalhos que eu faço, mas tudo indiretamente, e depois ele vem dar uma de
bonzinho. Eu não agüento mais isso.
Ele acha que eu me considero grande coisa, e fica querendo me colocar no lugar; quando na
verdade ele não tem razão nenhuma para achar isso. Ele sabe muito bem que eu sou extremamente
inseguro, tenho baixa auto-estima.
Sou depressivo, e tenho tiques nervosos que passam muitas vezes a impressão errada, pois
são expressões faciais que eu não controlo. Ele sabe disso, eu já falei em detalhes, quase implorei por
compreensão, já disse que eu preciso de ajuda psiquiátrica para resolver, mas não adianta. Eu tenho
tentado ultimamente não falar ou comentar muito porque eu não sei como ele vai interpretar as coisas que
eu falo, freqüentemente ele acha que eu estou querendo me aparecer e começa a dar indiretas para me
humilhar, ou então fica achando que eu estou querendo justificar alguma coisa pessoal (o que não é
verdade, eu não sou de ficar in ventando justificativas) às vezes eu sei o que as vezes não. Eu não quero
entrar no jogo dele, e ficar dando indiretas para ele, se é que não acha na verdade que eu faço isso
quando contrario alguma coisa. Se eu fizer isso, ai forma-se um círculo vicioso insustentável.
Se eu falo qualquer coisa a respeito dessa situação, ele diz que eu estou ficando louco. Eu não
agüento mais, não agüento mais. Para ficar assim, prefiro mil vezes ficar sozinho. Passar a vida inteira do
lado de uma pessoa que faz você se sentir um lixo, mas de maneira dissimulada, ainda querendo se fazer
de boazinha e às vezes até de vitima, faz muito, muito mal. Eu passo boa parte do tempo remoendo isso
(por esse meu texto dá para ter uma idéia), às vezes não durmo direito por causa disso, tenho dores no
estômago por causa disso, estou tendo problemas de memória, tenho uma dificuldade de me expressar
que vai e volta, às vezes fico meio gago vezes sinto que vou explodir. Mas não perco o controle, não tomo
atitudes estúpidas tipo quebrar coisas ou sair gritando ou ter vontade de matar meu pai. Isso me faz
pensar que eu não tenha tendência a enlouquecer. Se tivesse, já teria enlouquecido. Ou será que já não
estou louco, um tipo de louco inofensivo?
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