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RESUMO 

 

A existência de pacientes psiquiátricos com alta médica no hospital psiquiátrico 
do município de Franca – SP, mas que permanecem institucionalizados por falta 
de suporte familiar e por ausência de políticas públicas para atendê-los, consiste 
em entrave ao desenvolvimento do município, ainda mais se considerarmos a 
proposta inclusiva e socializadora preconizada pela Reforma Psiquiátrica. O 
objetivo geral desta pesquisa é compreender as possibilidades existentes para o 
exercício de direitos por portadores de transtornos mentais institucionalizados 
em um hospital psiquiátrico do município. Como objetivos específicos buscou-se 
descrever a estrutura da rede de saúde pública mental do município, caracterizar 
a população de pacientes psiquiátricos com alta médica institucionalizados no 
hospital psiquiátrico do município e ainda descrever a percepção de profissionais 
de saúde do hospital sobre as dificuldades e possibilidades de exercícios de 
direitos por portadores de transtornos mentais institucionalizados e com alta 
médica. Para isso, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos de 
pesquisa. Dados secundários foram coletados junto à Prefeitura Municipal de 
Franca e Diretoria Regional de Saúde e nos prontuários de pacientes 
institucionalizados que consentiram em participar da pesquisa. Dados primários 
foram obtidos junto aos profissionais de saúde que trabalham na instituição e 
foram submetidos a entrevistas. O município apresenta uma rede especializada 
para atendimento à saúde mental tanto na atenção básica quanto de média e 
alta complexidade. Fizeram parte da amostra 42 paciente que são em sua 
maioria homens solteiros, na faixa etária entre 41-50 anos, com baixo nível de 
escolaridade, portadores de transtornos da categoria da esquizofrenia e cuja 
família se recusa a busca-los ou sem vínculo familiar. Foram entrevistados 11 
profissionais e eles reconhecem que os direitos dos pacientes não são 
plenamente respeitados e citam como causa disso a falta de políticas públicas 
para atendimento desta população, as falhas existentes no sistema público, a 
falta de preparo da população em geral para conviver com esta situação e a 
rejeição dos pacientes com transtornos mentais pela família e pela sociedade em 
geral. Reconhecem, também, que a implantação do Serviço Residencial 
Terapêutico pode trazer benefícios. 

Palavras chave: Institucionalização, dignidade, pacientes psiquiátricos, 

residências terapêuticas. 



 

 

ABSTRACT 

 

The existence of psychiatric patients with discharge in the psychiatric hospital in 
the city of Franca-SP, but which remain institutionalized due to lack of family 
support and the absence of public policies to serve them consists of obstacle to 
development of the town, even more if we consider the inclusive proposal of 
Psychiatric Reform. The overall objective of this research is to understand the 
existing possibilities for the exercise of rights for people with mental disorders 
institutionalized in a mental hospital. As specific objectives sought to describe the 
structure of the public mental health network of the municipality, to characterize 
the population of psychiatric patients with discharge institutionalized in psychiatric 
hospital and still describe the perception of health care professionals from the 
hospital about the difficulties and possibilities to discharged patients with mental 
disorder exercise their  rights. To this search quantitative and qualitative methods 
were used. Secondary data were collected from the Municipal Government of 
Franca and Regional Board of Health and in medical records of inpatients who 
consented to participate. Primary data were obtained from healthcare 
professionals who work at the institution and underwent an interview. The 
municipality has a specialized network for mental health care in primary care as 
both medium and high complexity. The sample consisted of 42 patients who are 
mostly men, single aged between 41-50 years, with low education levels, patients 
with disorders of the category of schizophrenia and whose family refuses to seek 
form them or without family ties. 11 professionals were interviewed and they 
recognize that patients' rights are not fully respected and cited as the cause of 
this lack of public policies to serve this population, the remaining gaps in the 
public system, the lack of preparation of the general population to live with this 
situation and rejection of patients with mental disorders by family and society in 
general. They also recognize that the implementation of the Therapeutic 
Residential Service can bring benefits. 

 

Keywords: Institutionalization, dignity, psychiatric patients, therapeutic homes 
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INTRODUÇÃO 

 

   O movimento de reforma psiquiátrica fortaleceu-se no Brasil a partir 

da década de 1980, culminando com a Lei 10.216 de 2001 que reorganiza o 

modelo de assistência psiquiátrica no país. Em função desta reestruturação, o 

Ministério da Saúde definiu uma nova política de saúde mental, baseada na 

atenção comunitária e em critérios de humanização dos hospitais psiquiátricos, 

com a substituição gradual de internações por programas com foco na inserção 

dos pacientes psiquiátricos no meio social (BRASIL, 2010). Trata-se, portanto, da 

substituição do modelo de institucionalização de indivíduos portadores de 

transtornos mentais para um enfoque baseado na atenção comunitária, 

consentâneo com a efetividade dos direitos humanos correspondentes.  

  Esta nova concepção de saúde fortaleceu-se durante a VIII 

Conferência Nacional de Saúde e legitimou-se com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que consolidou o direito à saúde e pode ser 

considerada relevante parâmetro para a reestruturação das políticas 

relacionadas à saúde mental, baseadas na humanização do atendimento de 

pacientes psiquiátricos, e que foi a base para a Lei Orgânica da Saúde, na forma 

das leis federais 8080/90 e 8142/90. 

  Contudo, apesar das mudanças na legislação brasileira, ainda há 

grande contingente de pacientes psiquiátricos institucionalizados, mesmo após a 

alta médica, em razão de sua vulnerabilidade e por terem perdido os vínculos 

familiares. Nesse contexto, surge o questionamento sobre a observância de 

princípios constitucionais fundamentais em relação a estes pacientes e sobre a 

existência de políticas públicas adequadas para atendê-los. 

  Trata-se de questão extremamente delicada e complexa, que 

demanda a análise conjunta de conceitos de desenvolvimento, considerado sob 

o prisma do princípio da dignidade da pessoa humana, no contexto da reforma 

sanitária, iniciada nos anos 1970, do Sistema Único de Saúde, consagrado pela 
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Constituição Federal de 1988, e da inexistência de políticas públicas adequadas 

para atender tal população. 

  Nesta perspectiva, o estudo ora empreendido trata, no primeiro 

Capítulo, da interligação entre os conceitos de desenvolvimento, princípio da 

dignidade da pessoa humana e saúde mental. Parte-se da evolução do conceito 

de desenvolvimento, apontando a inclusão, ao longo da história, de aspectos de 

direitos humanos, ao lado da faceta econômica, como parte indissociável da 

moderna concepção do termo. Aborda, ainda, a relação entre o direito à saúde 

dos portadores de saúde mental sob o prisma da reforma psiquiátrica. 

  O Capítulo 2 traça o panorama das diretrizes legais da saúde 

pública mental no Brasil, apresentando, inclusive, aspectos gerais da rede de 

saúde pública mental no país.  

  Já o Capítulo 3 adentra no campo dos objetivos da pesquisa 

realizada e o Capítulo 4 trata do percurso metodológico utilizado para alcançar 

os objetivos geral e específicos propostos na pesquisa.  

  No capítulo 5 são descritos todos os Serviços oferecidos pela Rede 

de Saúde Mental do Município de Franca - SP e como eles se orientam. Já no 

capítulo 6 busca-se caracterizar os pacientes psiquiátricos com alta médica 

institucionalizados no Hospital Psiquiátrico Municipal em relação ao sexo, estado 

civil idade, escolaridade, número de internações, tempo de internação, tempo de 

moradia, principais transtornos e fatores que levaram os pacientes a morarem na 

instituição após a alta Hospitalar.  

  Finalmente no capítulo 7 relata-se a percepção dos profissionais de 

saúde do Hospital Psiquiátrico Municipal sobre as dificuldades e possibilidades 

de exercício de direitos por portadores de transtornos mentais institucionalizados 

e com alta médica. 

  Ressalta-se, que este estudo pretende, longe de construir 

conclusões definitivas sobre o tema, colaborar para que sejam trazidas novas 

discussões e reflexões sobre os direitos fundamentais dos sujeitos envoltos no 

processo e que, por conseguinte, almejam uma realidade onde possam ser 
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considerados como verdadeiros cidadãos, incluídos na vida em sociedade, 

dentro do contexto do moderno conceito de desenvolvimento social. 

 

1 DESENVOLVIMENTO, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SAÚDE 

MENTAL 

 

1.1 – DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO AO CONCEITO DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO: O FOCO NA SAÚDE MENTAL COMO 

DIREITO SOCIAL 

 

   Ao longo da história, o termo “Desenvolvimento” vem sendo 

associado, primordialmente, ao campo econômico, ou seja, relacionando-se ao 

progresso de uma sociedade e considerando-se a evolução de métodos de 

produção que acaba por proporcionar um gradual aumento de bens e serviços à 

disposição de uma população (FURTADO, 2000). 

  O progresso das atividades econômicas, nesta concepção, seria o 

pressuposto para a melhoria do bem estar da população, limitando a definição de 

desenvolvimento ao incremento das atividades econômicas de um país ou 

região. 

  Nesse contexto, Adam Smith, um dos filósofos da Revolução 

Industrial, que influenciou fortemente os fundamentos do capitalismo moderno, 

sustentava, no século XVIII, que a evolução das formas de produção, com maior 

emprego de tecnologias, levaria necessariamente ao acúmulo individual de 

riquezas e, consequentemente, à evolução social da população correspondente. 

O crescimento econômico, na ótica Smithiana, consistiria em uma das principais 

condições para o alcance do desenvolvimento (MATOS E ROVELLA, 2008). 

  A esta época, o conceito de cidadania restringia-se ao vínculo entre 

o súdito e o soberano, em uma relação vertical de subordinação, com direitos 
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delimitados unilateralmente (SMANIO, 2009), sem qualquer impregnação em sua 

definição do princípio da dignidade da pessoa humana. 

  Já no decorrer do século XVIII, consolida-se a visão clássica da 

noção de cidadania, relacionada à participação política dos homens, perfazendo 

uma relação horizontal entre os homens nacionais e o Estado, como afirmou 

Jean-Jacques Rousseau, na obra Contrato Social (MORAES, 2002). 

  Posteriormente, com o aumento da mecanização nos processos 

produtivos, verificou-se gradual substituição da mão de obra artesanal pela 

tecnologia, resultando em maior acúmulo de riquezas nas nações 

industrializadas em detrimento das que não se valeram deste fenômeno, 

desencadeando, nestas últimas, problemas sociais como desemprego e miséria, 

dentre outros (FURTADO, 2000). 

  Destarte, a ideia inicial de desenvolvimento, calcada no aumento do 

uso da tecnologia e no acúmulo de riquezas, resultou, em função principalmente 

da tardia industrialização dos países da América Latina (SINGER, 1998), na 

criação de um sistema econômico mundial apoiado na transformação das 

estruturas sociais e no estilo de vida das populações, consolidando, em escala 

mundial, conceitos de “desenvolvimento e subdesenvolvimento, como expressão 

de estruturas sociais que viriam a ser resultantes da prevalência de um ou outro 

desses dois processos” (FURTADO, 2000, p. 27). 

  Ao final da Segunda Guerra Mundial, contudo, após os massacres 

e atrocidades vivenciados pela humanidade, o conceito de cidadania amplia-se, 

reconhecendo-se, em seu conteúdo, o valor supremo da dignidade humana 

(COMPARATO, 2008). Nesse cenário, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, positivou o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana já em 

seu artigo 1º, ao proclamar que “todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos”. A partir de então, observa-se gradativa vinculação entre 

os conceitos de desenvolvimento, cidadania plena, dignidade da pessoa humana 

e direitos humanos. 
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  Ao lado do predominante aspecto do desenvolvimento econômico, 

passou também a ser vislumbrada a ideia de desenvolvimento sustentável, 

desdobrado em três facetas: dignidade da pessoa humana, preservação 

ambiental e redução das desigualdades sociais e regionais.  

  Nessa linha, o conceito de desenvolvimento relaciona-se à melhoria 

das condições econômicas, políticas, sociais e humanas, com o propósito de 

“empoderamento” (emporwement), exigindo que os objetivos do 

desenvolvimento sejam alcançados enquanto direitos humanos (NWAUCHE E 

NWOBIKE 2005). 

  Surge, assim, a noção de “desenvolvimento social”, que, na 

definição de Fulgêncio (2007), caracteriza-se pelo desenvolvimento do fator 

humano na sociedade, incluindo a “promoção dos direitos fundamentais, a 

participação no processo das decisões políticas e em todos os esforços que 

objetivem o desenvolvimento global visando alcançar justiça e bem estar de 

todos, sem que nenhum segmento social seja marginalizado nesse processo” (p. 

201). 

  Nesse entendimento, a noção de desenvolvimento desgarra-se de 

sua predominante relação com o aspecto econômico para incluir, sob o aspecto 

social, a melhoria e a ampliação da qualidade de vida e o exercício da cidadania 

por uma determinada população, relacionada a uma localidade, numa visão 

muito mais próxima de desenvolvimento local (JUNQUEIRA E INOJOSA, 2011). 

    O desenvolvimento, nessa perspectiva, concilia o crescimento 

econômico concomitantemente à melhoria da qualidade de vida da população, 

ou seja, deve incluir “as alterações da concepção do produto e a alocação de 

recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os 

indicadores de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, 

desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia)” 

(VASCONCELLOS E GARCIA, 1998, p. 205). 
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  No Brasil, durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, predominou a 

visão do desenvolvimento focada no aumento da produção industrial, 

caracterizado principalmente pela versão econômica do termo (SUNKEL E PAZ, 

1988).     

  A partir da década de 1980, começa a se consolidar, no país, a 

noção de desenvolvimento não somente privilegiando seu aspecto econômico, 

mas como um conjunto de fatores destinados a proporcionar a melhoria da 

qualidade de vida da população.  

   Tal tendência foi definitivamente incorporada ao Ordenamento 

Jurídico por meio da Constituição Federal de 1988, que, já em seu primeiro 

artigo, define a República Federativa do Brasil como Estado Democrático de 

Direito e, de forma não exaustiva, estabelece os fundamentos que alicerçam 

nosso Estado: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

sociais do trabalho e da iniciativa e o pluralismo político.  

  No mesmo diapasão, o artigo 3º da Constituição Federal estabelece 

que “são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 

pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. 

  Moraes (2002) qualifica a dignidade da pessoa humana como um 

valor espiritual moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida e traz consigo a 

pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um 

mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que 

apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem 

todas as pessoas enquanto seres humanos. 
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   Nessa mesma direção, a expressão “direitos e garantias 

fundamentais” (SILVA, 2010) pode ser definida como prerrogativas e instituições 

sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, até mesmo, não 

sobrevive, razão por que devem ser concretas e materialmente efetivadas a 

todos, de maneira uniforme, para que se consolide a convivência digna, livre e 

igual a todas as pessoas. 

    Dessa forma, não se admite mais qualquer visão isolada de 

desenvolvimento que o dissocie do conceito de desenvolvimento humano 

atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, e do respeito e da 

efetivação dos direitos e garantias fundamentais. 

   Os direitos e garantias fundamentais, por se encontrarem 

constitucionalmente em relação de superioridade, se comparados aos demais 

direitos (MORAES, 2005), possuem características próprias - universalidade, 

irrenunciabilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade (LENZA, 2008), e devem 

ser efetivados em sua máxima amplitude (princípio ou teoria da máxima 

efetividade das normas constitucionais), reforçando, assim, a materialização da 

dignidade da pessoa humana (CASTRO; MAIA, 2009). 

   Os direitos sociais, subdivididos em direitos sociais dos 

trabalhadores, da seguridade social, de natureza econômica, da cultura e da 

segurança, por fazerem parte dos direitos fundamentais de segunda dimensão1, 

exigem do Poder Público uma atuação positiva com vistas à implementação da 

igualdade social dos hipossuficientes (LENZA, 2008).  

                                                 

1
 A doutrina tradicional divide os direitos fundamentais como sendo de primeira, segunda e 

terceira dimensões. A primeira espécie engloba os chamados direitos individuais e políticos, bem 

como as liberdades clássicas (liberdades de ordem econômica, de iniciativa, etc), que visam 

resguardar o ser humano em sua liberdade. A segunda categoria relaciona-se com os direitos 

sociais e busca fornecer meios para a efetivação da igualdade dos indivíduos, de acordo com as 

suas necessidades. Os direitos de terceira dimensão se caracterizam por sua titularidade coletiva 

ou difusa, sendo também denominados direitos de solidariedade ou fraternidade, e têm como 

principal objetivo a preservação do ser humano enquanto membro de uma sociedade e em 

harmonização com o meio ambiente em que vive (MORAES, 2004). 
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   O direito à saúde, por sua vez, é, constitucionalmente, um dos 

eixos da seguridade social, que se subdivide em saúde, assistência e 

previdência social. 

   Como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana e 

sendo parte constituinte da moderna concepção de desenvolvimento, o direito à 

saúde, a partir do século XX, passou a ser reconhecido como fundamental aos 

seres humanos e integrou diversos tratados internacionais, dentre eles o Pacto 

da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos Sociais, Culturais e 

Econômicos de 1966 (MAPELLI JUNIOR et all, 2012), sendo que tal diploma 

legal, incorporado ao Ordenamento Jurídico brasileiro pelo Decreto n. 591, de 06 

de julho de 1992, prevê, em seu  artigo 12, o direito de toda pessoa desfrutar o 

mais elevado nível possível de saúde física e mental. 

   Nesse mesmo sentido, dispõe a Constituição Federal, no artigo 6º2, 

que a saúde é direito social básico de todas as pessoas e dever do Estado, 

garantido, desta forma, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

de saúde e, no título VIII, artigo 193, que a ordem social tem como base o 

primado do trabalho, e como objetivos o bem-estar e a justiça sociais. 

   Da redação dos artigos 196, 197 e 198 da Constituição Federal 

inferem-se os princípios fundamentais do direito à saúde no Brasil (MAPELLI 

JÚNIOR et all, 2012):  

a) Universalidade: a saúde é direito de todos e dever do Estado, ou seja, o 

Estado, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), deve proporcionar a todas 

as pessoas acesso às ações e serviços de saúde e a programas de políticas 

públicas destinados à população, colocando à sua disposição, inclusive, os 

medicamentos e insumos indispensáveis à prevenção e proteção de sua saúde 

(independentemente de nacionalidade, naturalidade, estado social, etc.);  

                                                 

2
 C.F. art. 6º: ”São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer, a 

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

desamparados, na forma desta Constituição. 
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b) Integralidade: deverão ser destinados àqueles que necessitem toda a 

assistência necessária para a recuperação da doença e sua prevenção, assim 

como políticas sociais que visem à redução do risco de doenças. Devem ser 

disponibilizadas à população, de acordo com o mais avançado conhecimento 

técnico existente, todos os meios e mecanismos de recuperação e prevenção da 

saúde, aí se incluindo procedimentos cirúrgicos, medicamentos, exames, 

vacinas, terapias especiais (fisioterapia, terapia ocupacional, etc.,), atendimento 

domiciliar, o transporte do paciente ao local do atendimento e o fornecimento de 

insumos indispensáveis ao tratamento. Nesse sentido, dispõe o artigo 7º, inciso 

II da Lei 8080/1990 que o Estado deve manter um conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso e em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Igualdade: desdobra-se em três aspectos: c.1: tratamento igualitário a todas 

as pessoas - o Estado tem o dever de oferecer serviços de saúde a todos que 

deles necessitarem, sem qualquer tipo de discriminação ou privilégios); c.2: 

distribuição igualitária - as ações e serviços de saúde devem ser distribuídos de 

maneira igualitária, de acordo com as necessidades e peculiaridades, dentro de 

um determinado espaço territorial; c.3: gratuidade – as ações e serviços de 

saúde não comportam qualquer tipo de contraprestação por parte do usuário. O 

princípio da gratuidade, embora não previsto expressamente na Constituição 

Federal, é consectário do princípio da universalização, significando que a saúde, 

como direito fundamental dos cidadãos, não pode ser limitada ou impedida por 

questões financeiras daquele que necessita do serviço. 

d) Regionalização e hierarquização: o sistema de saúde deve ser constituído de 

uma rede regionalizada e hierarquizada, haja vista a necessidade de tornar o 

sistema o mais amplo e acessível possível, sempre com ênfase nas 

necessidades específicas de cada localidade. A regionalização, dessa forma, 

implica na prestação dos serviços de saúde por meio de divisões territoriais, que 

abarquem todo o território nacional, viabilizando, assim, o atendimento integral 

de toda a população. Já a hierarquização refere-se à complexidade da prestação 

dos serviços de saúde e consuma-se com a divisão do atendimento em distintos 
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níveis de complexidade – baixa complexidade (atenção básica); média 

complexidade (atendimento secundário); alta complexidade (atendimento 

terciário).  

e) Descentralização: as ações e serviços de saúde são de responsabilidade dos 

municípios, permanecendo as esferas estadual e federal como corresponsáveis. 

Tal princípio, contudo, não afasta ou reduz a solidariedade entre a União, os 

Estados e os Municípios na obrigação de prestação de serviços de saúde. 

f) Participação social: a comunidade, por meio das Conferências de Saúde e 

Conselhos de Saúde, deve participar da gestão do sistema, da formação de 

políticas públicas, do planejamento e da execução das ações de saúde, assim 

como da fiscalização (Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990). 

g) Informação: Direito de todas as pessoas atendidas pelos serviços de saúde do 

Estado de terem amplo e ilimitado conhecimento sobre o seu real estado de 

saúde, sobre os meios terapêuticos existentes e sobre eventuais implicações do 

tratamento. Nos termos do artigo 7º, inciso VI, da Lei Federal 8080/90, abrange 

também a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 

e a sua utilização pelo usuário.   

   A Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da 

Saúde Pública), por sua vez, dispõe, em seu artigo 3º, que os níveis de saúde 

expressam a organização social e econômica do País, tendo como fatores 

determinantes e condicionantes, dentre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Estes fatores estão diretamente 

relacionados ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido pelos 

economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, em 1990, e que vem sendo 

utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento desde 1993 

com o objetivo de desviar o foco do desenvolvimento da economia e da 

contabilidade de renda nacional para políticas centradas em pessoas (SEN, 

2000). 
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    No campo da pessoa portadora de deficiência, que inclui as 

pessoas portadoras de transtornos mentais, a Constituição da República 

assegura proteção especial, garantindo proteção integral à saúde3. 

1.2 – O DIREITO À SAÚDE DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS 

MENTAIS E A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

   Os contornos atuais da política de tratamento de pacientes com 

transtornos mentais iniciaram-se com o movimento internacional denominado de 

“Reforma Psiquiátrica”, inserido num contexto de superação da violência asilar 

(BRASIL, 2005b). 

   Nesse sentido, a ONU, na Assembleia Geral de 17 de dezembro de 

1991 aprovou a Resolução 46/119, definindo 25 princípios e orientações que 

devem ser observados em relação a pessoas acometidas de transtornos 

mentais, dentre eles:  

 1) todas as pessoas têm direito à melhor assistência disponível à saúde 
mental, que deverá ser parte do sistema de cuidados de saúde e 
sociais; 2) todas as pessoas portadoras de transtorno mental, ou que 
estejam sendo tratadas como tal, deverão ser tratadas com 
humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana; 3) todas 
as pessoas portadoras de transtorno mental, ou que estejam sendo 
tratadas como tal, têm direito à proteção contra a exploração 
econômica, sexual ou de qualquer outro tipo, contra abusos físicos ou 
de outra natureza, e tratamento degradante; 4) não haverá 
discriminação sob qualquer pretexto de um transtorno mental; 5) toda 
pessoa acometida de transtorno mental deverá ter o direito de viver e 
trabalhar, tanto quanto possível, na comunidade; 6) a determinação de 
um transtorno mental nunca deverá ser feita com base no status 
econômico, político ou social, ou na pertinência a um grupo cultural, 
racial ou religioso, ou em qualquer outra razão não diretamente 
relevante para o estado de saúde mental da pessoa; 7) uma história de 
tratamento anterior ou uma hospitalização como usuário não deverão 
por si mesmas justificar qualquer determinação presente ou futura de 
um transtorno mental; 8) todo usuário terá o direito de ser tratado e 
cuidado, tanto quanto possível, na comunidade onde vive; 9) todo 

                                                 

3
 C.F., artigo 203: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: (...) IV – a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração 

à vida comunitária”.   
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usuário terá direito a ser tratado no ambiente menos restritivo possível, 
com tratamento menos restritivo ou invasivo, apropriado às suas 
necessidades de saúde e à necessidade de proteger a segurança física 
dos outros; 10) o tratamento de cada usuário deverá estar direcionado 
no sentido de preservar e aumentar a autonomia pessoal 

(BERTOLOTE, 1995, p. 112).    . 

   O processo da Reforma Psiquiátrica brasileira, que se iniciou, 

efetivamente, na década de 1970 por iniciativa do Movimento dos Trabalhadores 

em Saúde Mental (MTSM), caracterizou-se pela crítica ao modelo 

hospitalacêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais e na 

denúncia à violência dos manicômios, à mercantilização da loucura, hegemonia 

de uma rede privada de assistência, e propôs, com base na experiência italiana, 

o modelo de desinstitucionalização em psiquiatria, rompendo com o paradigma 

institucionalizador até então predominante. A proposta que passou a prevalecer, 

a partir de então, prioriza a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por 

uma rede integrada de atenção à saúde mental (BRASIL, 2005b).  

   Inicialmente, a Reforma Psiquiátrica teve como principal objetivo 

buscar a humanização do atendimento ao paciente psiquiátrico internado nos até 

então denominados “manicômios”. Hoje, em consonância com o moderno 

entendimento do conceito de desenvolvimento, acrescentou a busca pelo 

resgate da cidadania e da dignidade dos pacientes institucionalizados, tornando-

se imprescindível a criação de serviços alternativos à institucionalização que 

visem à reabilitação psicossocial da pessoa portadora de transtornos mentais 

(SUIYAMA et all, 2007).  

   O Movimento de Reforma Psiquiátrica brasileiro, assim, tem por 

objetivo principal a busca da desconstrução da realidade manicomial – para além 

da “queda dos muros manicomiais” em sentido físico – e a construção de novas 

realidades, segundo novas bases epistemiológicas, políticas e sociais, operando 

transformações de toda uma cultura que sustenta a violência, a discriminação e 

o aprisionamento da loucura (AMORIM E DIMENSTEIN, 2007). 

   Nesse contexto, a Lei Federal 10.216, que redirecionou o modelo 
de assistência em saúde mental no Brasil, proclamou, no parágrafo único do 
artigo 2º,  
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 Ser direito da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao 
melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua recuperação pela inserção na família, no 
trabalho e na comunidade, ser tratada em ambiente terapêutico pelos 
meios menos evasivos possíveis e ser tratada, preferencialmente, em 
serviços comunitários de saúde mental (BRASIL, 2001, p 1) 

  O histórico de afirmação dos direitos dos portadores de transtornos 

mentais no Brasil, ocorrido especialmente após o Movimento de Reforma 

Psiquiátrica e sua relação com o processo de desenvolvimento social e humano, 

provocou uma onda discussão em toda a sociedade a respeito do tratamento e 

acolhimento destes cidadãos e, desta maneira, provocou um avanço nas 

diretrizes legais da saúde mental no país, abordadas no próximo capítulo. 

 

2 DIRETRIZES LEGAIS DA SAÚDE PÚBLICA MENTAL NO BRASIL 

2.1 – ASPECTOS GERAIS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA MENTAL 

BRASILEIRA 

    O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, têm a competência comum 

de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência.  

    O artigo 4º da Lei Federal 8080, de 19 de setembro de 1990, define 

o Sistema Único de Saúde (SUS) como “o conjunto de ações e serviços de 

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

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público”. 

   Nesse contexto, a hierarquização da rede de saúde pública implica 

em segmentação do atendimento em unidades de atendimento primário, 

secundário e terciário. 
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    O atendimento primário, que corresponde à atenção básica, 

constitui-se, na definição da Portaria do Ministério da Saúde 2488, de 21 de 

outubro de 2011, como um  

 “Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades, desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e 

participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações” (BRASIL, 2011a, p 1). 

  Utiliza tecnologias de complexas, variadas e baixa densidade, que 

devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 

ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser 

acolhida. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde e 

deve ser desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

próxima da vida das pessoas. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e da continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 

participação social. A atenção básica, segundo a mesma portaria, tem a Saúde 

da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011b).  

   Ainda segundo a portaria 2488/11, a efetivação das ações da 

Atenção Básica nos Municípios e no Distrito Federal pressupõe a existência das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

   As Unidades Básicas de Saúde, segundo definição do Ministério da 

Saúde, constituem-se na porta de entrada do Sistema Único de Saúde e tem por 

objetivo atender até 80% dos problemas de saúde da população sem que haja a 

necessidade de encaminhamento para hospitais (BRASIL, 2008).  
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    Constituindo-se na base orientadora do sistema e sua porta de 

entrada preferencial, a atenção básica esgota a grande demanda de atendimento 

médico, já que na maior parte das vezes a cura das patologias se alcança com 

medidas que não demandam grande aporte de recursos (humanos e materiais), 

podendo o atendimento ser realizado apenas nas Unidades Básicas de Saúde 

(MAPELLI JÚNIOR et all, 2012). 

    O atendimento secundário ou de média complexidade, por sua vez, 

instituído pelo decreto n. 4726/2003, que aprovou a estrutura regimental do 

Ministério da Saúde, é definido como o conjunto de ações e serviços que visam 

atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja 

complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de 

profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio, 

diagnóstico e tratamento (BRASIL, 2007). 

    Em função da maior complexidade, o Ministério da Saúde preconiza 

que o atendimento secundário demanda maior especialização e recursos físicos, 

motivo pelo qual, dentro dos princípios de regionalização e hierarquização, 

devem as secretarias estaduais de saúde, em conjunto com os municípios, 

estabelecer parâmetros de concentração para os grupos e subgrupos de 

procedimentos. Os parâmetros adotados devem refletir não apenas 

necessidades em saúde em abstrato, mas também seu impacto financeiro e as 

disponibilidades de sua cobertura com os recursos disponíveis (BRASIL, 2011b). 

   Finalmente, a Alta Complexidade é definida pelo Ministério da 

Saúde como o conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve 

tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços 

qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde - atenção 

básica e de média complexidade (BRASIL, 2007). 

   Segundo o Ministério da Saúde, a rede de saúde mental, um dos 

sub-ramos da rede de saúde pública, pode ser constituída por vários dispositivos 

assistenciais que possibilitem a atenção psicossocial aos pacientes com 

transtornos mentais, incluindo os dependentes de álcool e drogas, segundo 
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critérios populacionais e demandas dos municípios. Esta rede pode contar com 

ações de saúde mental na atenção básica, Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Casas de Acolhimento Transitório (CATs), Consultórios de Rua, 

Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, leitos em 

hospitais gerais e especializados, ambulatórios de saúde mental, Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), bem como com o Programa De Volta Para 

Casa. Deve funcionar de forma articulada, tendo os CAPS como serviços 

estratégicos na organização de sua porta de entrada e regulação (BRASIL, 

2008), e, nos termos da proposta de reforma psiquiátrica, visa substituir 

gradualmente as modalidades terapêuticas focadas em modelos de 

institucionalização em hospitais psiquiátricos por serviços organizados na rede 

de saúde mental (MAPELLI JÚNIOR, 2012).  

   A figura 1 elucida as inter-relações estabelecidas entre os 

diferentes serviços citados e o seu trabalho em rede na área de saúde mental. 

  

 

 Figura 1. Inter-relações entre os serviços da Rede de Saúde Mental. 
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   Nos termos da Portaria GM n.154, de 24 de janeiro de 2008, 

publicada em 04 de março de 2008, as ações de saúde mental na Atenção 

Básica podem ser organizadas por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), que visam apoio a inserção da estratégia Saúde da Família na 

rede de serviços e ampliar a abrangência e o escopo das ações de Atenção 

Primária bem como sua resolutividade, além dos processos de territorialização e 

regionalização. No artigo 4º desta portaria existe a recomendação de que cada 

NASF conte com pelo menos um profissional de saúde mental, haja vista a 

magnitude epidemiológica dos transtornos mentais.  

   A Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, por meio da Portaria 

SAS/MS n. 224, de 29 de janeiro de 1992, reafirmou os princípios do Sistema 

Único de Saúde, estabeleceu diretrizes, regulamentou o funcionamento dos 

serviços de saúde mental existentes à época e fixou normas para equipes de 

saúde mental em unidades básicas de saúde e centros de saúde, ambulatórios 

de saúde mental, Núcleos de Atenção Psicossocial ( NAPS) e Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), hospital dia de psiquiatria em hospital geral e 

hospitais especializados em psiquiatria. 

   Considerando-se que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

constituem equipamento de suporte para a instalação do Serviço Residencial 

Terapêutico (Portaria GM, de 19/02/2002, e Portaria n.189/SAS, de 20/03/2002), 

faz-se importante discorrer sobre alguns aspectos de tais equipamentos. 

   Luzio e Yasui (2007) salientam que a Portaria 224, de 29 de janeiro 

de 1992, igualou serviços distintos, quais sejam, os CAPS e os NAPSs, 

transformando-os tão somente em modalidades de serviços. Destacam que o 

CAPS foi implantado como um serviço intermediário entre o ambulatório e a 

internação psiquiátrica, funcionando cinco dias da semana por no máximo oito 

horas diárias, com a proposta terapêutica de constituir-se em uma clínica 

cotidiana, permitindo, assim, o estabelecimento de uma rede de sociabilidade 

para fazer emergir a instância terapêutica. Em relação ao NAPS, apontam que 

foi instituído como um serviço de substituição ao hospital psiquiátrico, portanto, 
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para funcionar durante as vinte e quatro horas, ficando responsável pelo 

atendimento integral à demanda de saúde mental de uma região.   

   A mesma portaria definiu que os CAPS podem constituir-se 

também em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à 

saúde mental, considerando sua característica de unidade de saúde local e 

regionalizada, devendo atender também a pacientes referenciados de outros 

serviços de saúde, dos serviços de urgência psiquiátrica ou egressos de 

internação hospitalar, além de estarem integrados a uma rede descentralizada e 

hierarquizada de cuidados em saúde mental. São referências para o tratamento 

de pessoas acometidas de transtornos mentais cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência em um dispositivo de cuidado intensivo, 

comunitário, personalizado e promotor da vida, com o objetivo de oferecer 

atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o 

acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários através do acesso 

ao trabalho, ao lazer, ao exercício dos direitos civis e ao fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários (BRASIL, 2011b). 

   Já a Portaria do Ministério da Saúde 336-02, de fevereiro de 2002, 

abandonou o termo NAPS e propôs um novo modelo de assistência, 

estabelecendo que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) passariam a ser 

o articulador central das ações de saúde mental no município ou do módulo 

assistencial, de acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde. 

Definiu que os CAPS devem estar capacitados para realizar prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em 

sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não 

intensivo, e poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS 

I, CAPS II e CAPS III, Álcool e Drogas (CAPS AD), e Infanto-Juvenil (CAPSi), 

definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 

populacional.  

    Segundo a mesma portaria, os parâmetros populacionais para a 

implantação destes serviços são definidos da seguinte forma: a) municípios até 

20.000 habitantes – rede básica com ações de saúde mental; b) municípios entre 
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20.000 a 70.000 habitantes – CAPS I e rede básica com ações de saúde mental; 

c) Municípios entre 70.000 a 2000.000 habitantes: CAPS II, CAPSI, CAPS AD e 

rede básica com ações de saúde mental; d) municípios com mais de 200.000 

habitantes, com o é o caso de Franca - SP: CAPS II, CAPS III, CAPS AD, CAPSi 

e rede básica com ações de saúde mental.  

2.2 – A Rede de Saúde Mental e os Serviços Residenciais Terapêuticos  

 

    Em relação a pacientes psiquiátricos com histórico de longo período 

de institucionalização e que necessitam de acompanhamento contínuo após a 

alta médica, e que perderam seus vínculos familiares, foi instituído, pelo antigo 

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), em seu Manual de Serviço para 

Assistência Psiquiátrica, de 14/0-9/1973, o serviço denominado de “pensões 

protegidas”, para atender a situação de transição entre o hospital e a plena 

reintegração social, onde os pacientes que não precisem mais de hospitalização 

permaneçam provisoriamente em ambiente supervisionado. 

   A evolução das denominadas “pensões protegidas” culminou com a 

edição da portaria 106/2000, do Ministério da Saúde, no contexto do movimento 

de Reforma Psiquiátrica, que criou o Serviço Residencial Terapêutico, destinado 

a proporcionar residência alternativa às pessoas com longo período de 

internação e que não contem com suporte familiar e social suficientes para 

readaptação à sociedade. 

   A Portaria 106/2000, do Ministério da Saúde, define os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT) como moradias ou casas inseridas 

preferencialmente na comunidade e destinadas a cuidar dos portadores de 

transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa 

permanência, que não possuam suporte social e laços familiares que viabilizem 

sua inserção social, constituindo-se em modalidade assistencial substitutiva da 

internação psiquiátrica prolongada. Os SRT apresentam como objetivos: I - a 

garantia de assistência aos portadores de transtornos mentais com grave 
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dependência institucional que não tenham possibilidade de desfrutar de inteira 

autonomia social e não possuam vínculos familiares; II – atuar como unidade de 

suporte destinada, prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais 

submetidos a tratamento psiquiátrico em regime hospitalar prolongado; III – 

promover a reinserção desta clientela à vida comunitária. Ainda, a legislação 

estabelece que os Serviços Residenciais Terapêuticos devem ter um projeto 

terapêutico baseado nos seguintes princípios: a – ser centrado nas necessidades 

dos usuários, visando à construção progressiva da sua autonomia nas atividades 

da vida cotidiana e à ampliação da inserção social; b – ter como objetivo central 

contemplar os princípios da reabilitação psicossocial, oferecendo ao usuário um 

amplo projeto de reintegração social, por meio de programas de alfabetização, 

de reinserção no trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de 

autonomia para as atividades domésticas e pessoais e de estímulo à formação 

de associações de usuários, familiares e voluntários; c – respeitar os direitos do 

usuário como cidadão e como sujeito em condição de desenvolver uma vida com 

qualidade e integrada ao ambiente comunitário. Ainda segundo a Portaria 

106/2000, cada unidade de Serviço Residencial Terapêutico deve estar 

vinculada a um serviço de referência, que se configura como um local de 

tratamento para seus moradores. Esse serviço de referência pode ser um CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial), um serviço ambulatorial especializado em 

saúde mental ou ainda uma equipe de saúde da família com apoio matricial em 

saúde mental. 

    Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), mostra-se 

imprescindível a criação de serviços residenciais terapêuticos como forma de 

substituição de leitos em hospitais psiquiátricos, haja vista que tais equipamentos 

proporcionam condições de vida digna a pacientes com históricos de longos 

períodos de internações psiquiátricas, moradores de rua e egressos de 

instituições penais e manicômios judiciais, em conformidade com a 

correspondente decisão judicial, e pessoas em acompanhamento nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), para os quais o problema da moradia é 

identificado, por suas equipe de referência, como especialmente estratégico no 
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seu projeto terapêutico, ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade social 

em razão do comprometimento ou da perda de vínculos familiares e sociais.   

   Nesse sentido, dados apontam que existe uma progressiva 

evolução no País dos Serviços Residenciais Terapêuticos. No ano de 2002, 

havia 85 (oitenta e cinco) Serviços Residenciais Terapêuticos no Brasil, sendo 

que, em 2010, constatou-se a existência de 564 (quinhentos e sessenta e 

quatro) equipamentos do tipo em funcionamento, atendendo 3062 (três mil e 

sessenta e dois moradores (BRASIL, 2010).        

    Contudo, em que pesem as novas diretrizes para o tratamento do 

portador de transtorno mental no Brasil e a existência de programas destinados a 

promover a reinserção social destes indivíduos, em especial os Serviços 

Residenciais Terapêuticos, verifica-se que, no país, ainda é comum que 

hospitais públicos e privados mantenham leitos ocupados por pacientes 

psiquiátricos de longo período de internação e que já estão com alta médica, 

mas que perderam seus vínculos familiares e não possuem condições de 

retornar ao convívio social justamente em função do longo período de 

institucionalização a que foram submetidos e por necessitarem de cuidados 

contínuos pós-internação (FURTADO, 2005).   

 

3 OBJETIVOS 

 

  O objetivo geral desta pesquisa é compreender as possibilidades 

existentes para o exercício de direitos por portadores de transtornos mentais 

institucionalizados em um hospital psiquiátrico do município Franca e sua 

influência no desenvolvimento humano e social regional. 

  São objetivos específicos do estudo: 
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   1 – Descrever a rede de saúde mental do município de Franca – 

SP; 

   2 – Identificar os recursos existentes na rede de saúde mental de 

Franca – SP que possibilitem a reinserção do portador de transtorno mental na 

comunidade; 

   3 – Caracterizar os pacientes psiquiátricos com alta médica 

institucionalizados no único hospital psiquiátrico do município; 

   4 – Descrever a percepção de profissionais de saúde do hospital 

psiquiátrico do município de Franca – SP sobre as dificuldades e possibilidades 

de exercícios de direitos por portadores de transtornos mentais 

institucionalizados e com alta médica; 

       

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

   Trata-se de pesquisa utilizando métodos mistos quantitativos e 

qualitativos.  

  Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos o 

trabalho foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido à aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (COMEP). Este foi cadastrado e recebeu Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 21446013.3.0000.5384 

sendo aprovado no dia 13 de novembro de 2013.  A coleta de dados foi iniciada 

somente após a aprovação. 

  A pesquisa quantitativa caracteriza-se pela utilização de técnicas 

estatísticas de mensuração.  Diehl (2004) aponta que a estratégia da pesquisa 
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quantitativa relaciona-se à quantificação, tanto na coleta de dados quanto no 

tratamento das informações, objetivando resultados que evitem possíveis 

distorções de análise e interpretações, possibilitando uma maior margem de 

segurança.   

   Assim, no desenvolvimento de uma pesquisa de natureza 

quantitativa, busca-se formular hipóteses e classificar a relação entre as 

variáveis para garantir a precisão dos resultados, evitando contradições no 

processo de análise e interpretação.  

   Já a pesquisa qualitativa baseia-se mais na análise indutiva por 

parte do pesquisador, que procura verificar a relação da realidade com o objeto 

do estudo. Difere, em princípio, do método quantitativo, pois não emprega um 

instrumental estatístico como base na análise de um problema, não pretendendo 

medir ou numerar categorias (RICHARDSON, 1989). 

   Neste tipo de abordagem a pesquisa tem o ambiente como fonte 

direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o 

objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de 

campo. Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se 

apresentam, sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. 

Diferentemente da abordagem quantitativa, a qualitativa não se utiliza de dados 

estatísticos como o centro do processo de análise de um problema, não tendo, 

portanto, a prioridade de enumerar ou medir unidades. Os dados coletados 

nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior número possível de 

elementos existentes na realidade estudada. Na análise dos dados coletados 

não há preocupação em comprovar hipóteses previamente estabelecidas, porém 

estas não eliminam a existência de um quadro teórico que direcione a coleta, a 

análise e a interpretação de dados (MINAYO, 2010).  

 

4.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

4.2.1. Etapa Quantitativa 
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4.2.1.1. Coleta de Dados 

   Para atender aos objetivos 1, 2 e 3 da presente investigação, foi 

realizada uma pesquisa para mapear a rede de saúde pública e mental da 

cidade de Franca – SP e, posteriormente, caracterizar os pacientes portadores 

de transtornos mentais institucionalizados no único hospital psiquiátrico da 

cidade de Franca. 

    Desta forma, visando conhecer melhor a rede de saúde pública e 

mental da cidade, foram coletados os dados quantitativos junto à Prefeitura 

Municipal de Franca e Diretoria Regional de Saúde e aos seguintes serviços de 

saúde: Unidades Básicas de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, Apoio 

Matricial em Psiquiatria, Ambulatório de Saúde Mental do Adulto, Núcleo de 

Atendimento à Infância e Adolescência, Centro de Atendimento Psicossocial 

Álcool e Drogas, Hospital Dia, Enfermaria Psiquiátrica no Pronto Socorro 

Municipal, Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, Comunidades Terapêuticas, Rede 

de Atendimento Hospitalar conveniada ao SUS (Santa Casa, Hospital do 

Coração e Hospital do Câncer).  

   Para coleta de dados referente à identificação e caracterização dos 

serviços de saúde mental foi utilizado um roteiro com os seguintes itens: 

abrangência territorial dos serviços, demanda total e demanda na área de saúde 

mental, membros da equipe multiprofissional, critérios de atendimento e 

estratégias terapêuticas utilizadas pela equipe.  

  Para caracterização dos portadores de transtornos mentais 

institucionalizados no hospital psiquiátrico da cidade de Franca foi utilizado um 

roteiro de coleta de dados buscando-se informações sobre: sexo, idade, estado 

civil, escolaridade, transtorno mental, número de internações durante a vida, data 

de internação no hospital e data de alta médica. Os dados foram coletados nos 

prontuários dos pacientes, após aprovação da instituição e do Comitê de Ética 

do Centro Universitário UniFACEF. 

4.2.1.2. Análise dos Dados 
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   Foi realizada análise descritiva dos dados obtidos, visando mapear 

os serviços de saúde do município, com foco nos serviços de saúde mental, 

especialmente o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec e caracterizar os pacientes 

institucionalizados com alta desta instituição. Os dados referentes à rede do 

município são apresentados no capítulo 5 do estudo. Posteriormente, no capítulo 

6 são caracterizados os pacientes institucionalizados no hospital estudado.  

4.2.2. Etapa Qualitativa 

4.2.2.1. Sujeitos do Estudo 

 Os sujeitos desta fase do estudo foram os profissionais da área 

médico-social do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. 

   Foram utilizados como critérios de inclusão dos profissionais da 

área médico-social da instituição na pesquisa: 1. ser funcionário da instituição 

por pelo menos 2 anos e 2. aceitar participar da pesquisa assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). O critério referente ao tempo 

de trabalho mínimo na instituição se deve a importância de que os profissionais 

entrevistados conhecessem bem a instituição e tenham tido alguma convivência 

com os pacientes em alta institucionalizados. 

4.2.2.2. Coleta de Dados      

  Os dados foram coletados por meio de questionários 

semiestruturados  baseados em um roteiro (Apêndice D). Os roteiros foram 

entregues na Instituição pelo próprio pesquisador em visita ao Hospital e cada 

participante pode escrever livremente as resposta que achou pertinente. Em um 

segundo momento o pesquisador os recolheu. 

 

4.2.2.3 – Análise dos dados 
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   As entrevistas foram analisadas por meio de análise de conteúdo 

tradicional, segundo os moldes propostos por Bardin (1977). Os seguimentos de 

relatos foram separados e classificados de acordo com o seu conteúdo, depois 

de repetidas leituras das entrevistas.  

  Em seguida, buscou-se obter indicadores que permitissem a 

inferência do significado latente dos enunciados e dos fatores que determinaram 

as condições de produção das mensagens. Por fim, os dados foram 

confrontados com o contexto mais amplo dos participantes da pesquisa e com o 

contexto de produção dos relatos, permitindo a análise do contexto, das relações 

e das percepções do fenômeno estudado (MINAYO, 2010).  

   O Quadro 1 sintetiza e relaciona os objetivos com as etapas de 

pesquisa e os instrumentos de coleta de dados. 
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Quadro 1: Objetivos Gerias, Objetivos Específicos de cada fase da pesquisa e 

seu respectivo instrumento de coleta. 

 

Objetivo Geral Objetivos Específicos Fase da 

Pesquisa 

Instrumento 

de Coleta de 

Dados 

 

 

 

 

Compreender as 

possibilidades existentes 

para o exercício de direitos 

por portadores de 

transtornos mentais 

institucionalizados em um 

hospital psiquiátrico do 

município Franca e sua 

influência no 

desenvolvimento humano 

e social regional. 

 

 

 

 

1. Caracterizar a rede de saúde 

mental na cidade de Franca 

 

Quantitativa Roteiro de 

Pesquisa de 

Campo  

2. Identificar os recursos 

existentes na rede de saúde 

mental de Franca que 

possibilitem a reinserção do 

portador de transtorno mental na 

comunidade. 

 

Quantitativa Roteiro de 

Pesquisa de 

Campo  

3. Caracterizar os pacientes 

psiquiátricos com alta médica 

institucionalizados no hospital 

psiquiátrico da cidade de Franca. 

Quantitativa Roteiro para 

coleta de 

dados nos 

prontuários 

4. Descrever a percepção de 

profissionais de saúde do 

hospital psiquiátrico do município 

de Franca sobre as dificuldades e 

possibilidades de exercícios de 

direitos por portadores de 

transtornos mentais 

institucionalizados e com alta 

médica. 

Qualitativa Roteiro para 

questionários 

semiestrutu-

rados 
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO 

DE FRANCA – SP 

   Sede da 14ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, o 

município de Franca constitui-se na 74ª maior cidade brasileira. Segundo dados 

oficiais do ano de 2012, possui uma população estimada de 323.307 habitantes 

(IBGE, 2012). No aspecto econômico, destaca-se por ser, no campo da 

agricultura, uma das mais importantes produtoras de café do mundo. No setor 

secundário, caracteriza-se como cidade primordialmente industrial, constituindo-

se na maior produtora de calçados do Brasil e da América Latina. Nos últimos 

anos, observa-se uma maior diversificação do parque industrial de Franca, com o 

surgimento de indústrias relacionadas a confecções, de fundição, joias e 

diamantes, além do incremento do comércio e do setor de serviços (FRANCA, 

2013).  

    A cidade de Franca possui IDH-M de 0,820, considerado elevado 

para os padrões brasileiros e mundiais. No contexto do Estado de São Paulo, 

Franca ocupa a 63º posição no ranking de IDH em relação aos demais 

municípios (PNUD, 2000).  

    O município é a sede, a nível do Estado de São Paulo, da 13ª  

Diretoria Regional de Saúde (DIR XIII), composta por 22 municípios (Aramina, 

Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, 

Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, 

Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra, São 

José da Bela Vista e Sales de Oliveira). A rede de atenção à saúde pública 

existente contempla os serviços, equipes e atendimentos ofertados no âmbito da 

atenção básica e atenção especializada de média e alta complexidade, 

assistindo a uma população de aproximadamente 650 mil pessoas (FRANCA, 

2013), conforme o paradigma estabelecido pelo SUS, que estabelece a 

interligação, na perspectiva da prevenção e promoção da saúde, dos níveis 

primário, secundário e terciário.  
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   Habilitado desde 2006 na condição de Gestão Semi-Plena do 

Sistema Único de Saúde, com repasse de recursos financeiros do Ministério da 

Saúde diretamente para o Fundo Municipal de Saúde, Franca tem 

responsabilidade na execução e no controle das ações básicas de saúde, no 

gerenciamento de toda a rede pública ambulatorial e hospitalar e no pagamento 

dos prestadores de serviços contratados e conveniados ao SUS 

(SILVA;SARRETA; BERTANI, 2007).    

     O mapeamento dos dados correspondentes às redes de saúde 

mental existentes no município foram obtidos por meio de pesquisa de campo 

realizada pelo Centro de Apoio à Execução do Ministério Público do Estado de 

São Paulo, através do Núcleo de Assessoria Psicossocial (NAT)4, nos autos de 

Inquérito Civil 136/2009, da 3ª Promotoria de Justiça de Franca – SP. 

 

5.1 - REDE ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL – BAIXA 

COMPLEXIDADE E ATENÇÃO BÁSICA 

 

  A inclusão das ações de saúde mental na atenção básica constitui-

se no eixo central de um novo modelo que acaba por oferecer melhor cobertura 

assistencial dos problemas mentais e maior potencial de reabilitação psicossocial 

para usuários do Sistema Único de Saúde (ALONSO, 2013). Neste contexto, a 

rede de atenção básica do município encontra-se estruturada da seguinte forma:  

   

 

 

 
                                                 

4
 Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial (NAT) – Ministério Público do Estado de São Paulo: 

Trata-se do Núcleo responsável pela realização de estudos, cujas atribuições se relacionam ao 

assessoramento técnico aos órgãos do Ministério Público para avaliação de políticas sociais; 

planejamento, execução e avaliação de pesquisas; mapeamento da rede de serviços 

socioassistenciais de saúde, educação, habitação, trabalho, esporte, cultura, lazer e demais 

políticas públicas.  

 



44 

 

a) Unidades Básicas de Saúde 

      

   No que se refere à Atenção Básica à Saúde, o município conta 

atualmente com 14 equipamentos de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

divididos em quatro regiões administrativas e localizados nos seguintes bairros: 

Jardim Aeroporto I, Jardim Aeroporto III, Parque Progresso, Jardim Ângela Rosa, 

Jardim Brasilândia, Jardim Paulistano, Jardim Paulista, Parque Vicente Leporace 

I, Jardim Planalto, Vila Santa Terezinha, Parque do Horto, Vila São Sebastião, 

Estação e Jardim Guanabara.  

    Cada UBS conta com equipe multiprofissional composta por 

médicos (ginecologista, pediatra e clinico geral), profissionais de enfermagem 

(enfermeiro, técnicos e auxiliares de enfermagem), psicólogo, assistente social, 

fonoaudiólogo, dentistas, auxiliares de saúde, técnicos administrativos e auxiliar 

de limpeza.  

    O número de profissionais em cada especialidade é variável nas 

diferentes unidades, estando presente também o cumprimento de jornada de 

trabalho de maneira compartilhada entre os serviços por alguns profissionais, 

sobretudo nas áreas de psicologia, serviço social, fonoaudióloga, e 

administrativa.   

    O atendimento a tais demandas ocorre majoritariamente pelos 

profissionais de psicologia e clínica médica, através de atendimentos individuais 

(por ambos profissionais) e em grupos terapêuticos (sob responsabilidade do 

psicólogo).    

     Há, ainda, embora incipientes e restritas a algumas unidades, o 

recurso de ações educativas, coletivas e comunitárias de promoção de saúde e 

qualidade de vida, as quais não têm como foco usuários com comprometimento 

de saúde mental, mas possuem grande potencial nesse sentido. Entre tais 

atividades, encontram-se: grupos de educação em saúde desenvolvidos em 

escolas estaduais a partir do Programa Vivendo Melhor; grupos de promoção de 

saúde e atividade física realizados em 08 unidades dentro do Projeto “Vida Viva”; 

oficina de artesanato em parceria com Ateliê da Família desenvolvida em uma 

UBS.  
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   Em relação ao atendimento de pessoas com transtornos mentais, a 

entrada ao serviço correspondente no município se dá através do médico clínico, 

psicólogo ou da equipe de matriciamento em psiquiatria, todos nas Unidades 

Básicas de Saúde. Esses profissionais realizam o primeiro atendimento e, 

posteriormente, o usuário pode realizar o tratamento e acompanhamento na 

própria Unidade ou ser encaminhado para os ambulatórios de especialidades 

(ALONSO, 2013). 

 

 b) Núcleos de Saúde da Família (NSF)  

   

   O município de Franca - SP conta com cinco unidades de 

atendimento, localizadas majoritariamente na região norte da cidade (Núcleo de 

Saúde da Família City Petrópolis, Núcleo de Saúde da Família Vera Cruz, 

Núcleo de Saúde da Família Jardim Paineiras), contando com uma unidade na 

região leste (Núcleo de Saúde da Família Jardim Palma) e uma na região oeste 

(Núcleo de Saúde da Família Jardim Esmeralda).  

    No que diz respeito à equipe profissional, cada núcleo conta com 

um médico de família, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um 

profissional administrativo e 05 agentes comunitários de saúde.  

    Seguindo as determinações do Ministério da Saúde para a 

implementação da Estratégia Saúde da Família (ESF), as quais trazem como 

prioridade a adstrição territorial e clientela de no máximo 5000 pessoas 

referenciadas a cada unidade de atendimento (Brasil, 2011a), os NSF em Franca 

apresentam abrangência territorial específica e conhecida de toda a equipe, bem 

como atendimento a número determinado de usuários, os quais se encontram 

entre 3016 (NSF Jardim Esmeralda) e 3730 (NSF City Petrópolis).  

    As referidas recomendações ministeriais têm como objetivo, 

sobretudo, favorecer o conhecimento aprofundado das condições de vida e 

necessidades de saúde apresentadas pela população atendida. Nesse sentido, 

as equipes apresentaram dados claros quanto à demanda existente nos bairros 

para a atenção em saúde mental, apontando para a existência de 810 pessoas 

nessas condições, das quais 216 encontram-se sem nenhum tratamento 

especializado.  
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    Casos de transtornos mentais leves (depressão, ansiedade e 

sofrimento psíquico) associados à automedicação ou ao uso contínuo de 

psicotrópicos apresentam o maior índice - 342 pessoas, 55 delas sem qualquer 

tipo de tratamento. Abuso de álcool e outras drogas também apresentam número 

significativo: – 286 pessoas, sendo 148 sem tratamento (SÃO PAULO, 2012).  

   A equipe de saúde da família não atua diretamente no atendimento 

às demandas apontadas no parágrafo anterior, embora todos os usuários sejam 

acompanhados pelos agentes comunitários de saúde em visitas domiciliares 

mensais e tenham acesso a consultas médicas na unidade, momentos nos quais 

são realizados orientações e encaminhamentos para o serviço de psicologia e o 

apoio matricial em psiquiatria nas UBS. 

 

c) Apoio Matricial em Psiquiatria 

 

    Seguindo a divisão administrativa da atenção básica à saúde no 

município (FRANCA, 2013), uma Unidade Básica de Saúde de cada uma das 

quatro regiões existentes conta com apoio de profissional de psiquiatria para 

atendimento e supervisão do acompanhamento de casos estabilizados de 

transtornos mentais. Trata-se das unidades do Jardim Aeroporto I, Jardim Ângela 

Rosa, Vila São Sebastião e Parque Vicente Leporace I.  

    As demais UBS, bem como os Núcleos de Saúde da Família, 

referenciam os usuários para o atendimento no equipamento pertencente a sua 

região.  

    Os critérios para atendimento relacionam-se a faixa etária – a partir 

de 18 anos – e ao comprometimento de saúde – transtornos mentais moderados 

e graves, porém estabilizados. Não são acompanhados casos diretamente 

relacionados a uso/abuso de substâncias psicoativas.  

   Nessa proposta, são realizados grupos de acolhimento e orientação 

semanais nas quatro unidades, os quais contam com a participação do psiquiatra 

e dos profissionais de psicologia e clínica geral referenciados à UBS. Embora 

não haja quantificação e levantamento sistemático sobre a prática, há a 

presença de, em média, 40 usuários por grupo.  
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   Após acolhimento e orientação, os usuários continuam em 

acompanhamento clínico medicamentoso pelo clínico geral – com supervisão do 

psiquiatra – e são encaminhados, conforme avaliação de necessidade, para 

atendimento psicológico em sua UBS de referência.  

    Nos casos de agravamento do comprometimento de saúde mental, 

os usuários são encaminhados para avaliação e acompanhamento no 

Ambulatório de Saúde Mental.  

 

 5.2 - REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL – MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

   

 a) Ambulatório de Saúde Mental Adulto 

   

   Trata-se de equipamento de saúde especializado para atendimento 

ambulatorial de transtornos psiquiátricos moderados e graves no município de 

Franca (FRANCA, 2013).  

    A equipe profissional é composta por seis médicos psiquiatras, 

quatro psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, técnico de 

enfermagem, dois auxiliares administrativos e auxiliar de limpeza.  

    No que tange aos critérios para atendimento no serviço, ademais 

ao diagnóstico médico, são considerados ainda a faixa etária - a partir de 18 

anos – e o município de referência do usuário – são atendidos apenas usuários 

residentes em Franca.  

    O fluxo estabelecido para acesso ao equipamento contempla três 

portas de entrada, quais sejam, equipe de apoio matricial às unidades de 

atenção básica, enfermaria psiquiátrica do Pronto Socorro Municipal e Hospital 

Psiquiátrico Allan Kardec. Nas três situações é necessário o encaminhamento 

médico do profissional de psiquiatria e o agendamento é feito diretamente pelo 

usuário ou familiar no Ambulatório.  

    No serviço, constatou-se que a entrada do usuário ocorre por meio 

de consulta psiquiátrica, a partir da qual outros atendimentos podem ser 

solicitados pelo profissional médico. Dentre esses atendimentos possíveis, 

constam acompanhamentos clínicos individuais e em grupo por profissionais de 
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Psicologia e Psiquiatria, visitas domiciliares pelo profissional de Serviço Social e 

oficinas terapêuticas coordenadas por profissional de Terapia Ocupacional.  

    Importante ressaltar que a maioria dos usuários encontra-se 

exclusivamente em acompanhamento clínico psiquiátrico bimestral, uma vez que 

o acesso aos demais atendimentos ofertados no ambulatório se dá através de 

encaminhamento médico, além de contar com poucas vagas e fila de espera em 

torno de dois meses.  

   

 b - Núcleo de Atendimento à Infância e à Adolescência  

    

    Trata-se de equipamento de saúde especializado para atendimento 

ambulatorial de transtornos psiquiátricos moderados e graves em crianças e 

adolescentes no município de Franca (FRANCA, 2013).  

    Para tanto, o serviço conta com equipe composta por médico 

psiquiatra, dois psicólogos, assistente social, pedagogo, auxiliar de enfermagem 

e auxiliar administrativo.  

   O acesso dos usuários ao atendimento no serviço ocorre através 

das Unidades Básicas de Saúde, a partir de avaliação e encaminhamento pelos 

profissionais de Psicologia. Internamente, o acolhimento do usuário é feito por 

Serviço Social e Psicologia, e referenciado aos atendimentos pertinentes.  

    Nesse sentido, são oferecidos atendimentos de triagem e avaliação 

psicológica, acompanhamentos clínicos individuais e em grupo, visitas 

domiciliares e orientação a pais, também individuais e em grupos.      

   

 C - Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Álcool, Tabaco e Outras 

Drogas (CAPS Ad) 

    

    Trata-se de dispositivo de atenção psicossocial destinado ao 

atendimento de pessoas a partir de 13 anos, que façam uso abusivo de álcool, 

tabaco e outras drogas e residam em um dos municípios componentes do 

Colegiado Três Colinas do Departamento Regional de Saúde (DRS) VIII (Cristais 

Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, 
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Ribeirão Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista) (São Paulo, Secretaria da 

Saúde, 2013).  

    No que diz respeito à equipe profissional, o serviço conta com 

médico psiquiatra, médico clínico geral, dois psicólogos, assistente social, 

terapeuta ocupacional, enfermeiro, dois auxiliares administrativos e auxiliar de 

limpeza.  

    Destaca-se, nesse âmbito, que em relação ao vínculo empregatício 

e à jornada de trabalho dos profissionais médicos não há exclusividade de 

contratação via concurso público, nem regime de dedicação exclusiva ao serviço 

e previsão de carga horária semanal de trabalho, de tal maneira que a 

permanência dos profissionais no CAPS Ad é pactuada a partir de número diário 

de consultas.  

    No tocante ao acesso, verificou-se que o serviço configura-se como 

porta de entrada para o atendimento da referida demanda, de tal forma que não 

se fazem necessários encaminhamentos específicos para tal. No entanto, o 

acolhimento a novos usuários está organizado na rotina da unidade para 

acontecer somente às segundas-feiras às 07h30min. 

    Após o referido acolhimento é estabelecido Projeto Terapêutico 

Individualizado (PTI) de atendimento para cada usuário, em reunião de equipe 

semanal, a qual não conta com a participação dos profissionais médicos.  

    No Projeto Terapêutico Individualizado (PTI) constam modalidade 

de atendimento (intensivo, semi-intensivo e não intensivo), atividades e 

atendimentos nas quais o usuário será inserido, frequência semanal à unidade e 

profissional de referência do usuário na equipe.  

    Nesse sentido, entre as ações ofertadas estão atendimentos 

clínicos individuais (majoritariamente pelos profissionais médicos) e em grupo, 

oficinas terapêuticas e grupos familiares.  
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5.3 - REDE ESPECIALIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL – ALTA 

COMPLEXIDADE  

 

A – Hospital Dia 

 

    Trata-se de equipamento intermediário entre a internação e o 

ambulatório, o qual, de acordo com orientações do Ministério da Saúde (Brasil, 

2012 – Portaria nº. 224 de 29 de Janeiro de 1992), deve desenvolver programas 

de atenção e cuidados intensivos em saúde mental por equipe multiprofissional, 

visando substituir a internação integral através da oferta de um conjunto 

diversificado de atividades desenvolvidas em até cinco dias da semana (de 2° 

feira a 6° feira), com uma carga horária de 8 horas diárias para cada usuário.  

    Em Franca, o serviço é administrado e ofertado pela mesma 

entidade filantrópica responsável pelo gerenciamento do equipamento de 

internação psiquiátrica (FRANCA, 2013), o que acarreta peculiaridades na 

organização do atendimento. Nesse sentido, verificou-se que o Hospital Dia 

localiza-se em estrutura anexa ao Hospital Psiquiátrico, compartilha equipes 

médica e psicossocial com este serviço, bem como atividades terapêuticas.  

    No que concerne aos critérios para atendimento no serviço, são 

contemplados aspectos referentes à faixa etária – a partir de 18 anos –, ao 

diagnóstico psiquiátrico – transtornos psicóticos – e à localização geográfica –  

residência no município de Franca.  

    O acesso dos usuários ao hospital se dá através de 

encaminhamento psiquiátrico dos serviços ambulatorial (Ambulatório de Saúde 

Mental) e de internação (Hospital Psiquiátrico Allan Kardec).  

     São ofertadas 30 vagas para atendimento, todas pelo SUS, 

entretanto no momento da coleta de dados não havia vagas disponíveis para 

atenção a novos casos, havendo fila de espera extensa – embora não 

quantificada – para o atendimento no serviço.  
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  B - Enfermaria Psiquiátrica – Pronto Socorro Municipal 

 

     Trata-se de ala específica - no Pronto Socorro Municipal - para o 

atendimento de situações de emergência psiquiátrica, quais sejam, agudização 

de transtornos mentais e intoxicação pelo uso de substâncias psicoativas.  

     Estão disponíveis, para tanto, 10 leitos para estabilização e 

desintoxicação, além de 02 leitos de contenção, distribuídos em quartos duplos e 

distintos no que concerne ao gênero (05 leitos masculinos e 05 leitos femininos). 

    No que tange à equipe profissional, o atendimento é efetivado por 

dois psiquiatras, a partir de três visitas diárias à enfermaria (09h00min, 17h00min 

e 20h00min); um psicólogo, o qual cumpre duas horas da sua jornada diária de 

trabalho na referida ala; e por técnicos de enfermagem em regime de plantão, 

permanecendo dois profissionais por turno nesse atendimento.  

    Os profissionais de Serviço Social vinculados ao Pronto Socorro 

Municipal prestam suporte ao atendimento da enfermaria psiquiátrica conforme 

necessidade, não existindo atividade sistematizada ou jornada de trabalho 

específica para tanto, sendo que o acesso do usuário à enfermaria ocorre a partir 

da avaliação com o médico emergencialista no Pronto Socorro. Constatada a 

necessidade de encaminhamento para ala especializada, o usuário permanece 

em atendimento por até 72 horas, durante o qual são ofertados avaliação 

psiquiátrica, tratamento medicamentoso e escuta psicológica. Findado o referido 

prazo, pode ser solicitada internação no Hospital Psiquiátrico ou concedida alta e 

efetivada orientação para agendamento de consulta no Ambulatório de Saúde 

Mental.   

    Em associação, nas situações de referenciamento para o 

Ambulatório de Saúde Mental, deve ser preenchida guia de encaminhamento 

para tal serviço e solicitado agendamento de consulta - que deve ser efetivado 

pelo usuário ou familiar no próprio ambulatório - no prazo máximo de 30 dias.  

    Em relação à demanda atendida pelo setor, informações oficiais 

remetidas pela Secretaria Municipal de Saúde, apontam para o atendimento de 

193 usuários no período entre 30/07/2012 e 03/10/2012, sendo a maioria do 
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sexo masculino – 118 – e com idade entre 18 e 59 anos – 175 (FRANCA, 2013).

  

 C - Hospital Psiquiátrico “Allan Kardec” 

 

    Equipamento destinado ao atendimento de usuários com 

transtornos mentais severos em fase aguda, necessitando tratamento intensivo e 

estabilização dos sintomas apresentados.  

    Trata-se de serviço administrado por entidade filantrópica e 

conveniado ao Sistema Único de Saúde para o atendimento de até 200 usuários 

com idade a partir de 18 anos e residentes na região de abrangência do 

Departamento Regional de Saúde (DRS) VIII (Aramina, Buritizal, Cristais 

Paulista, Franca, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Guará, Jeriquara, 

Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, 

Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim 

da Barra e São José da Bela Vista) (SÃO PAULO, 2013) 

    Para tanto, a equipe profissional é formada por 06 psiquiatras de 

referência, 07 psiquiatras plantonistas, 03 clínicos gerais, neurologista, 

ginecologista, 08 enfermeiros, 04 psicólogos, 03 assistentes sociais, 03 

terapeutas ocupacionais, 02 educadores físicos, nutricionista, fisioterapeuta, 

farmacêutico, 05 oficineiros, 108 técnicos e auxiliares de enfermagem e 74 

auxiliares de serviços gerais (limpeza e cozinha).  

    No que tange à atenção ofertada, estão presentes tratamento 

medicamentoso, atendimentos individuais, em grupo e com famílias, bem como 

passeios terapêuticos destinados aos usuários moradores do hospital.  

    O fluxo para atendimento dos usuários residentes no município de 

Franca se dá ordinariamente através de Central de Regulação de vagas 

acionada a partir de encaminhamento oriundo da enfermaria psiquiátrica do 

Pronto Socorro Municipal.  

    Por outro lado, observa-se o crescente número de determinações 

judiciais para internação compulsória, sobretudo envolvendo casos de abuso de 

substância psicoativa.  

    O tempo preconizado para permanência no serviço é de até 30 

dias, de tal forma que, após a alta, o usuário é orientado e encaminhado para 
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continuidade do acompanhamento em serviços componentes da rede 

especializada de atenção à saúde mental, quais sejam, Hospital Dia, Ambulatório 

de Saúde Mental ou CAPS Ad.  

    Destaca-se que, em situações de referenciamento aos dois últimos, 

o serviço deve ser acessado pelo usuário ou familiar para efetivação do 

agendamento.  

    Em relação à demanda atendida pelo Hospital, embora exista a 

previsão de oferta de 200 vagas para estabilização de transtornos psiquiátricos 

severos em fase aguda, no momento da coleta de dados, grande parte dessas 

estava ocupada por usuários institucionalizados no serviço (usuários-moradores) 

– 96 –, enquanto outra parcela significativa estava indisponível devido à 

permanência no hospital de usuários internados por determinação judicial – 17 – 

ou que possuíam alta médica do equipamento, mas não contavam com respaldo 

familiar e comunitário para vida em sociedade – 126.  

    Assim sendo, apenas 75 leitos estavam efetivamente disponíveis 

para atendimento da demanda prioritária do serviço, dos quais 74 encontravam-

se ocupados. 

  

 D - Comunidades Terapêuticas 

 

    Recentes alterações na Política Nacional de Saúde Mental, a partir 

do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas5 

regulamentaram o estabelecimento de convênios entre unidades de tratamento 

ao abuso de substâncias psicoativas, historicamente denominadas como 

Comunidades Terapêuticas, e o Sistema Único de Saúde. Tal medida se deu 

com o objetivo de ofertar atendimentos intensivos e acessíveis à referida 

demanda.   

    No município de Franca, foram estabelecidas, desde 2011, 

parcerias com duas entidades visando tal fim, quais sejam, Desafio Cristão Nova 

Vida (DCNOVI) e Associação Mão Amiga de Amparo Feminino (AMAFEM). 

                                                 

5 Decreto 7637 de 08 de dezembro de 2011, que altera o Decreto 7179 de 20 de maio de 2010  
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Todavia, as ações, equipes e fluxos apresentam particularidades no que 

concerne ao atendimento ofertado em cada uma (FRANCA, 2013). Nesse 

sentido, o convênio estabelecido entre o município e o DCNOVI prevê 

atendimento a até 20 usuários do gênero masculino e com idade a partir de 18 

anos. O acesso ao tratamento é mediado pela equipe do CAPS Ad, a qual tem 

como atribuições avaliação e encaminhamento para internação, bem como 

acompanhamento médico geral e psiquiátrico dos usuários internados. Em 

associação, a entidade conta com equipe profissional formada por coordenador, 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, 

dois monitores, orientador e auxiliar de cozinha. Tal equipe é responsável pelos 

atendimentos individuais e em grupo ofertados internamente na instituição para 

usuários e familiares.  

    No que se refere à demanda atendida, na ocasião da coleta de 

dados, todas as 20 vagas encontravam-se ocupadas, sendo 06 devido ao abuso 

de álcool e 14 relacionadas à dependência de outras drogas.  

    Por outro lado, o convênio celebrado com a entidade AMAFEM 

prevê o atendimento a até 15 usuários do gênero feminino, ocorrendo 

divergências em relação ao fluxo para atendimento no serviço, constituição da 

equipe técnica e atividades e tratamentos ofertados em comparação ao DCNOVI 

(FRANCA, 2013).  

    Assim sendo, nessa entidade o acesso dos usuários ao 

atendimento tem se efetivado através da procura espontânea dos mesmos ou de 

familiares, de forma a desconsiderar a porta de entrada pactuada, via CAPS Ad.    

   Da mesma maneira, não são realizados avaliação e 

acompanhamento psiquiátricos dos usuários em atendimento, com exceção 

daqueles que apresentam comorbidades psiquiátricas.      

    

 E - Rede de Atendimento Hospitalar conveniada ao SUS – Santa Casa, Hospital 

do Coração, Hospital do Câncer 

 

    As unidades de atendimento hospitalar conveniadas ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) no município de Franca, para atendimento de demandas 

de saúde geral (Santa Casa de Franca) e especializadas no âmbito de 
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cardiologia (Hospital do Coração) e oncologia (Hospital do Câncer) são também 

administradas ela Fundação Santa Casa de Misericórdia, constituindo um 

Complexo Hospitalar de atendimento (BRASIL, 2011a). 

    Nenhum dos hospitais conta com ala ou atendimento especializado 

a demandas de saúde mental. No entanto, as mesmas são atendidas pelas 

equipes quando apresentadas em associação a outros comprometimentos ou 

necessidades de saúde.  

    Nessas situações, é solicitada interconsulta pelos profissionais 

médicos e de enfermagem ao serviço de psicologia, presentes nas três 

unidades.  

    A atuação da equipe frente a essas situações se faz através de 

procedimentos de acolhimento, escuta qualificada e orientação aos usuários e  

familiares.  

    Constatou-se, ainda, que, embora não se registre nas informações 

oficiais encaminhadas ao Ministério Público pela Fundação Santa Casa de 

Misericórdia, observou-se que são frequentes situações de atendimento a 

pacientes com demandas de atenção à saúde mental associadas a vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos, dificultando assim a liberação de leitos pós-

alta médica e a efetividade dos encaminhamentos de saúde e sociais realizados.  

   

5.4 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

A - Centros de Referência de Assistência Social (CRAS):    

   

   Trata-se de 05 unidades públicas municipais, instaladas nos bairros 

Jd. Aeroporto I, Jd. Brasilândia, Centro, Pq. Vicente Leporace I e Vl. São 

Sebastião, destinados à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos 

socioassistenciais de proteção social básica às famílias (FRANCA, 2013).  

    De forma geral, verificou-se que a população atendida por tais 

unidades caracteriza-se por indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade 

e risco social, dentre elas, as decorrentes ou correlacionadas às demandas de 

atenção à saúde mental, como uso/abuso de álcool e outras drogas, transtornos 
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mentais leves (sobretudo quadros depressivos) e, pontualmente, transtornos 

mentais moderados e graves (esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e outros).  

    Embora não haja a quantificação ou sistematização dos dados 

referentes à população atendida que apresenta as demandas mencionadas, este 

mapeamento registrou sua recorrência no âmbito dos serviços ofertados pelo 

CRAS, frequentemente associadas ao aumento da fragilidade de vínculos 

familiares e comunitários, à vulnerabilidade de renda, à evasão escolar de 

adolescentes, às situações de negligência contra crianças, adolescentes e 

idosos, às dificuldades de adesão aos serviços, programas e atendimentos 

ofertados. Nesses casos, constatou-se que é realizado o encaminhamento dos 

usuários às Unidades Básicas de Saúde, ao Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS Ad e, em algumas situações, diretamente a Comunidades Terapêuticas 

conveniadas ou não ao SUS.   

 

 B - Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

 

    Trata-se de unidade pública de abrangência municipal, destinada à 

prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de 

risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam 

intervenções especializadas da proteção social especial (FRANCA, 2013).  

    Oferta atualmente, de forma direta ou por meio de entidade 

socioassistencial conveniada ao Poder Público Municipal e referenciada à 

unidade, os serviços: 1) de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI; 2) de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC) e, 3) de Proteção social especial para pessoas com 

deficiência, idosas e suas famílias. 

  

   A figura 2 sintetiza a rede de saúde mental do município de Franca 

– SP, com base nos dados coletados no estudo. 
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BAIXA COMPLEXIDADE 

 

14  U.B.S.  05 NASF Usuários: 

entre 3016 e 3730 

 APOIO MATRICIAL EM 

PSIQUIATRIA 

    

City 

Petrópolis 

Vera 

Cruz 

Jardim 

Paineiras 

Jardim 

Palma 

Jardim 

Esmeralda 

 

AEROPORTO ÂNGELA 

ROSA 

SÃO 

SEBASTIÃO 

LEPORACE 

 

 

 

 MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

AMBULATÓRIO DE 

SAÚDE MENTAL 

ADULTO  

 NÚCLEO DE ATENDIMENTO 

À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

 CAPS Ad – atende 

municípios da DRS - 

VIII 

        

 ALTA COMPLEXIDADE 

 

HOSPITAL 

DIA – 30 

VAGAS 

ENFERMARIA 

PSIQUIÁTRICA – 10 

LEITOS 

ESTABILIZAÇÃO, 02 

CONTENÇÃO e 05 

FEMININOS 

ALLAN 

KARDE

C 

COMUNIDADES 

TERAPEUTICAS 

REDE DE 

HOSPITAIS 

Santa Casa, 

Hospitais do 

Câncer e do 

Coração 

 

Figura 2: Síntese dos Serviços da Rede de Saúde Mental do Município de 

Franca –SP. 
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   Os dados obtidos demonstram, portanto, a existência de 

equipamentos de saúde de baixa, média e alta complexidade, assim como de 

assistência social que, de alguma forma, compõem a rede de saúde mental do 

município de Franca. Traçados, assim, os contornos da rede de saúde mental e 

de alguns aspectos da rede de atenção social do município de Franca – SP 

verifica-se uma demanda importante e não atendida por serviços de saúde 

mental que deveriam compor uma rede extra-hospitalar, conforme preconizado 

pelo Movimento de Reforma Psiquiátrica, consolidado com a Lei 10216 no país. 

No contexto destes dados, a existência de pacientes institucionalizados no único 

hospital psiquiátrico do município apesar de estarem com alta médica, em função 

da inexistência do equipamento adequado (Serviços Residenciais Terapêuticos) 

demonstra dificuldades locais para a promoção da reinserção destas pessoas à 

sociedade, como única forma de resgatar sua dignidade. Nesse cenário, no 

próximo capítulo, estes pacientes são caracterizados. 

     

 

6 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES PSIQUIÁTRICOS COM ALTA 

MÉDICA INSTITUCIONALIZADOS NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP 

 

  Do total de 96 usuários/moradores foram sujeitos desta 

investigação 42 pacientes institucionalizados cujos prontuários foram 

disponibilizados pela administração do Hospital. Estes pacientes estão 

distribuídos em relação ao sexo da seguinte forma: 25 (59,5%) do sexo 

masculino e 17 (41,5%) do sexo feminino.  
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Figura 3 - Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o sexo. 

 

  Em recente estudo realizado no município de Ribeirão Preto em um 

hospital psiquiátrico da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo verificou-se 

que algumas variáveis demonstraram exercer efeito sobre a taxa de 

permanência hospitalar. Os dados permitiram estimar que, considerando os 

limites dessa população, os sujeitos do sexo feminino apresentam maior taxa de 

permanência hospitalar (MACHADO; SANTOS, 2011). 

  Este dado sugere a existência de possíveis diferenças sociais e 

clínicas inerentes ao gênero, mas também se deve considerar a influência de 

diferenças na condução e manejo dos casos pelas diferentes equipes de saúde 

mental e ainda outros fatores a serem pesquisados. 

  Do total de pacientes, 82,3% são solteiros, 5,8% casados e 11,8% 

divorciados, conforme mostra a figura 4 abaixo: 
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Figura 4 - Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o estado civil 

 

  No estudo de Ribeirão Preto, os sujeitos que tiveram o vínculo 

conjugal rompido, seja por separação (divórcio) ou viuvez, apresentaram maior 

taxa de permanência hospitalar em comparação com pacientes solteiros e 

casados. A partir desse dado, pode-se hipotetizar que o cônjuge desempenha 

um papel importante na não institucionalização prolongada do paciente 

(MACHADO; SANTOS, 2011). 

  No momento da alta devem ser considerados além do estado 

clínico, também o suporte social. No caso de Franca onde a maioria dos 

pacientes é solteira deve-se conhecer os outros vínculos familiares que o 

paciente possa apresentar e qualidade destes relacionamentos interpessoais, 

pois os pacientes que recebem mais visitas apresentam menor taxa de 

permanência hospitalar (SALLES; BARROS, 2007). 

  Quanto às faixas etárias, a maior parte dos pacientes participantes 

do estudo tinha idade entre 41-50 anos (47,5%), seguida da faixa etária de 31-40 

anos (20%), depois a de 51-60 anos (17,5%) e em menor quantidade pacientes 

com idade entre 20-30 anos (15%), como apresentado na figura 5. 
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Figura 5 - Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o as faixas etárias em anos. 

 

  Em comparação com dados encontrados por Machado e Santos 

(2011) no que se refere à faixa etária, a partir da análise estatística dos dados, 

eles puderam estimar que sujeitos na meia-idade (entre 40 e 49 anos) 

apresentam maior taxa de permanência, o que permite inferir que os mais jovens 

apresentam uma remissão mais rápida dos sintomas, que se mostra mais 

dificultada em sujeitos de maior idade, tendo em vista a evolução crônica do 

quadro. 

  Em relação ao nível de escolaridade, a maioria dos pacientes 

apresenta apenas o ensino fundamental (50%), seguidos pelos pacientes 

analfabetos que representam 40% do total e em menor porcentagem (10%) os 

pacientes que possuem ensino médio. Nenhum dos pacientes que fazem parte 

da amostra possui ensino superior, conforme figura 6 abaixo. 
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Figura 6 - Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o nível de escolaridade. 

 

  Quanto ao número de internações, a maioria dos pacientes já foi 

internado de 0 a 5 vezes (52,6%), seguidos pelos que passaram por 6 a 10 

internações (18,4%), 11 a 15 (13,1%), 16 a 20 (10,6%) e um menor número os 

que passaram por mais de 20 internações (5,2%), como detalha a figura 7 . 

 

Figura 7- Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o número de internações. 
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  Apesar da legislação em saúde mental indicar a redução do número 

de leitos em hospitais psiquiátricos e priorizar o tratamento extra-hospitalar, na 

comunidade, considerando o doente mental como um cidadão, não é isso que se 

observa na prática. O grande número de reinternações em hospitais psiquiátricos 

vai de encontro com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica que visa diminuir o 

número de hospitais psiquiátricos e aumentar os CAPS para atender a essa 

população, conforme relatado na Legislação em saúde mental (SALLES; 

BARROS, 2007). 

  O tempo de duração das internações foi baseado no tempo da 

última internação pela qual o paciente foi submetido, antes de receber alta e 

passar a morar na Instituição. As internações em sua maioria têm um tempo de 

duração pequeno, de 0 a 2 meses (64,2%), seguidas pelas de 3 a 5 meses 

(26,2%), 6 a 8 meses (4,8%), porém podem chegar em alguns casos a um 

período de 12 meses ou mais (4,8%) conforme figura 8 abaixo.  

 

 

Figura 8 - Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o tempo da última internação em 

meses 

 

  No momento da alta hospitalar devem ser considerados, além dos 

fatores clínicos, a existência de sede social e familiar de apoio e ainda as 

condições de atendimento do serviço ambulatorial de contra referência que 
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frequentemente são responsáveis por aumentos no tempo de permanência na 

internação. 

  No estudo, Camilo (2010), identificou-se a dificuldade na articulação 

da rede social extramuros dos usuários de serviços de saúde mental, decisiva 

para sustentá-lo fora ou dentro dos muros do manicômio. No cenário 

pesquisado, constataram-se alguns problemas com os CAPS que desenvolviam 

poucos programas de reinserção social, geração de renda e atendimento em 

saúde, contando com poucos profissionais e estrutura precária, contribuindo para 

aumento do tempo de internação por falta de suporte da rede. 

  Todos os pacientes que compõem a amostra no período da coleta 

residiam no hospital, sendo que a maioria estava lá há 0 a 1 anos (25,6%) e 1 a 

2 anos (25,6%), seguidos pelos pacientes em moradia há 2 a 3 anos (17,9%), 3 

a 4 anos (12,8%), 4 a 5 anos (5,1%), 5 a 6 anos (7,6%), 6 a 7 anos (2,5%) e 

existe ainda uma minoria (2,5%) que está morando no Hospital há mais de 7 

anos (figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Distribuição dos pacientes institucionalizados no hospital psiquiátrico 

do município de Franca – SP de acordo com o tempo de moradia em anos 

 

  De acordo com o a Classificação Internacional das Doenças, da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua décima revisão, a CID-10, os 
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Transtornos Mentais e Comportamentais estão inseridos no capítulo V e 

classificados de F00 a F99. 

  No atual estudo, a maioria dos pacientes moradores do Hospital foi 

inicialmente admitida com diagnósticos que fazem parte do grupo F20 (53,3%), 

seguidos por F10 (11,1%), F71 (6,6%), F25 e F31 (4,4%) e os demais F6, F12, 

F19, F21, F23, F24, F32, F33 (2,2%) como mostra a figura 10 abaixo.  

 

 

Figura 10 - Distribuição dos principais transtornos existentes nos pacientes 

institucionalizados no hospital psiquiátrico do município de Franca – SP 

 

  Em estudo realizado por Dalgalarrondo, Botega e Banzato (2003) 

com os dados de 1.463 pacientes internados em um hospital psiquiátrico,  

relatou-se que, dos pacientes internados, 29,2% receberam diagnóstico de 

esquizofrenia, 17,5% de transtornos relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, 8,6% de transtorno de humor, 3,6% de transtornos neuróticos ou de 

personalidade e 1,7% de transtornos psicorgânicos.  

  No Rio Grande do Sul foi realizado um estudo com os dados dos 

diagnósticos para a internação de adolescentes onde os Transtornos Mentais e 

de Comportamento devido ao Uso de Substâncias Psicoativas e em série 

histórica desde 2002 chegou a ser a causa de 50% das internações no ano de 

2005, demonstrando a magnitude da morbidade que este transtorno, juntamente 

com os transtornos esquizotípicos, representam (SCISLESKI et al, 2008).  
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  Na categoria que engloba de F20 a F29 estão incluídos a 

esquizofrenia, os transtornos esquizotípicos e os transtornos delirantes. Os 

transtornos esquizofrênicos (F20) se caracterizam, em geral, por distorções 

fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos 

inapropriados. Geralmente mantém-se clara a consciência e a capacidade 

intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo 

(CID-10, 2008). 

  O grupo F21 engloba o transtorno esquizotípico que é um 

transtorno caracterizado por um comportamento excêntrico e por anomalias do 

pensamento e do afeto que se assemelham àquelas da esquizofrenia, mas não 

há em nenhum momento da evolução qualquer anomalia esquizofrênica 

manifesta ou característica. 

  O grupo F23 ou dos Transtornos psicóticos agudos e transitórios 

engloba um grupo heterogêneo de transtornos caracterizados pela ocorrência 

aguda de sintomas psicóticos tais como ideias delirantes, alucinações, 

perturbações das percepções e por uma desorganização maciça do 

comportamento normal. 

  O grupo F24 ou do Transtorno delirante induzido representa aquele 

transtorno delirante partilhado por duas ou mais pessoas ligadas muito 

estreitamente entre si no plano emocional. 

  O grupo F25 ou dos Transtornos esquizoafetivos refere-se aos 

transtornos episódicos nos quais tanto os sintomas afetivos quanto os 

esquizofrênicos são proeminentes de tal modo que o episódio da doença não 

justifica um diagnóstico quer de esquizofrenia quer de episódio depressivo ou 

maníaco. 

  Já a categoria de transtornos em que se encontram de F10 a F19 

correspondem aos transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

substância psicoativa Este agrupamento engloba numerosos transtornos que 

diferem entre si pela gravidade variável e por sintomatologia diversa, mas que 

têm em comum o fato de serem todos atribuídos ao uso de uma ou de várias 

substâncias psicoativas, prescritas ou não por um médico (CID-10, 2008).  

  O F10 em si corresponde aos transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de álcool, o F12 aos transtornos mentais e 
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comportamentais devidos ao uso de canabinóides e o F19 aos transtornos 

mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de 

outras substâncias psicoativas 

  O grupo F71 corresponde aos pacientes que possuem retardo 

mental moderado e cuja amplitude do QI varia entre 35 e 49 (em adultos, idade 

mental de 6 a menos de 9 anos) (CID-10, 2008). 

  O Grupo F6 corresponde a aqueles pacientes com outros 

transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física (CID-

10, 2008). 

  Já na categoria F30-39 estão incluídos os transtornos de humor. O 

F31 corresponde ao transtorno afetivo bipolar, o F32 a episódios depressivos e 

F33 ao transtorno depressivo recorrente (CID-10, 2008). 

Os principais fatores presentes nos prontuários dos pacientes 

citados como as causas que os levaram a morar na Instituição foram: em 

primeiro lugar a recusa familiar em buscá-lo (a) (35,2%), seguido pela perda do 

vínculo familiar ou pela existência de vínculo familiar prejudicado (27%) e por 

último pela falta de condições da família para recebê-lo(la) (10,8%) de acordo 

com a figura 11.  

 

 

Figura 11 - Distribuição dos principais fatores que levaram os pacientes a 

morarem no hospital psiquiátrico do município de Franca – SP após a alta  
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   As famílias dos pacientes portadores de transtornos mentais 

normalmente têm dificuldade em lidar com os comportamentos decorrentes da 

doença, como delírios, alucinações, agressividade, bem como com aqueles 

comportamentos relacionados a uma apatia marcante, pobreza de discurso e 

embotamento ou incongruência das respostas emocionais. Os relatos transcritos 

no estudo de Frazatto e Boarini, (2013) demonstram que a família se vê 

desamparada, sem saber o que fazer na hora das crises. Julgam, assim, que 

seja melhor que o familiar permaneça sob os cuidados dos serviços de saúde 

institucionais. 

  Para Amarante e Guljor (2010), após deixar o hospital, o paciente 

necessita de um acompanhamento contínuo, pautado pela mediação e não pela 

tutela e pela criação de recursos no território onde ele vive, e muitas vezes a 

família não tem condições psicológicas e financeiras de recebê-lo.  Neste 

sentido, consideramos que a atuação da equipe da Estratégia Saúde da Família 

– ESF– deve contribuir para o monitoramento do quadro da pessoa com 

transtorno mental, bem como para fornecer esclarecimentos quanto às dúvidas, 

mitos e preconceitos que a família possa alimentar, porém no município de 

Franca em questão as ESF não cobrem toda extensão territorial. 

 

 

7 PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA-SP SOBRE AS DIFICULDADES 

E POSSIBILIDADES DE EXERCÍCIOS DE DIREITOS POR PORTADORES DE 

TRANSTORNOS MENTAIS INSTITUCIONALIZADOS E COM ALTA MÉDICA 

 

 

  Foram apresentados questionários a onze profissionais do Hospital 

Psiquiátrico Allan Kardec de Franca (três médicos, dois assistentes sociais, dois 

psicólogos, dois enfermeiros, um educador físico e um da área administrativa).  

  Estes foram identificados para a análise das falas como: Médicos 

(M1, M2, M3); Assistentes Sociais (AS1, AS2); Psicólogos (P1, P2); Enfermeiros 

(E1, E2); Educador Físico (EF1) e Administrador (A1). 
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  Dentre estes profissionais, 55,5% são do sexo feminino e 44,5% do 

sexo masculino. A maioria, 88,8% é casada (11,2% solteiros) e está formada há 

mais de 15 anos (88,2%). Apenas um dos profissionais se formou há 4 anos 

(11,2%). Em relação ao tempo em que os profissionais trabalham na Instituição 

em questão, a média é de 12,3 anos, mostrando a existência de vínculo de longa 

data destes com o Hospital. 

  Todos têm contato direto com os pacientes internados na 

instituição, inclusive com os que estão com alta médica e permanecem 

institucionalizados. 

   Em relação ao fato de existirem pacientes hospitalizados com alta 

médica na instituição, todos foram unânimes em demonstrar conhecimento da 

situação e em apontar a perda dos vínculos familiares e a falta ou insuficiência 

de serviços públicos como as causas desta realidade. 

  Já com relação aos direitos dos pacientes portadores de 

transtornos mentais, os entrevistados também demonstraram conhecê-los:  

 

  “direitos mencionados na Lei 10.216, que deixa claro para a sociedade como  

  deve proceder” (AS1) 

   

  “ter um tratamento humanizado e na sociedade serem respeitados pela família, 

  parentes, sociedade e governo” (EF1)  

   

  “direito à liberdade e ao atendimento de qualidade pelo SUS” (M2)  

 

  “ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde; tratamento com  

  humanidade e respeito; receber informações referentes a sua doença; proteção 

  contra qualquer forma de preconceito” (E1) 

  

  “atenção total à saúde, atenção da assistência social, estar acolhida no seio  

  familiar” (M1) 

  

  “tratamento com humanidade e respeito, proteção contra qualquer forma de  

  abuso e exploração, receber informações sobre sua doença (transtorno) e  

  tratamento, ser tratada em ambiente terapêutico” (P1)  
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  Um dos entrevistados conclui dizendo:  

 

   “os mesmos dos não portadores (se é que se pode dizer isto)” (M3) 

 

 A legislação brasileira avançou bastante no que diz respeito à 

saúde mental (GUIMARÃES et al, 2010) e as novas diretrizes realmente buscam 

contemplar a integralidade do cuidado, e trazem a saúde mental como um direito 

de cidadania, modificando o grau de importância que lhe era atribuída pelos 

gestores. Porém, observamos que, mesmo após praticamente 23 anos da 

Declaração de Caracas, a abrangência dos serviços em saúde mental ainda é 

pequena (BRASIL, 2005b). 

  Em relação ao fato dos direitos destes pacientes serem ou não 

respeitados, percebeu-se que houve unanimidade em se apontar que não o são 

totalmente. A maioria dos entrevistados respondeu: 

  

 “parcialmente” (AS2) 

 

 “sim e não” (A1) 

 

 “não totalmente” (M1) 

  

 “parte deles somente” (P2) 

 

 “nem dos portadores nem dos outros” (M3) 

  

 “atualmente estes direitos não são respeitados” (M2) 

 

 Porém, dentro da instituição, alguns concordam que se procura 

preservá-los da melhor maneira possível. 

 

 “na internação eu penso que sim, mas pela sociedade, governo e família às  

  vezes não” (EF1) 

 

 “se tratando da assistência prestada aos pacientes nesta instituição (FEAK)  

  contamos com uma equipe capacitada e atuante, visando o melhor atendimento 
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  aos clientes, no entanto, é de conhecimento que a população que sofre de algum 

  transtorno mental ainda é excluída socialmente. Ainda temos muito a evoluir”  

  (E1) 

 

  Em estudo realizado por Machado, Manco e Santos (2005) com 

pacientes internos do setor psiquiátrico de um hospital do interior do Estado de 

São Paulo, em concordância com as respostas de alguns entrevistados, os 

autores consideram que dentro de algumas instituições os direitos dos pacientes 

são preservados. Eles mostram que vários pacientes apontavam o hospital como 

local seguro, que, além de garantir as condições básicas de sobrevivência 

(abrigo, alimentação, roupa limpa etc.) e de tratamento de saúde (medicação e 

assistência médica), ainda proporciona uma proteção subjetiva, pois fora do 

hospital são vistos como diferentes (MACHADO, MANCO, SANTOS, 2005). 

  Como considera Goffmam (2003), o momento de ser liberado da 

instituição e voltar ao convívio social é esperado pelos internos, mas muitas 

vezes vem acompanhado da angústia sobre a incerteza de como será a vida na 

realidade externa. Durante a internação se desaprendem das regras básicas de 

convivência e ao sair a pessoa fica marcada pelo estigma e preconceito e acaba 

por preferir a institucionalização. 

  Faz-se imprescindível apontar que o suposto desejo de 

permanência no hospital psiquiátrico esconde a segregação social. O fato de o 

usuário optar por uma vida administrada, controlada e segregada de um convívio 

mais amplo ilustra, entre outras coisas, um processo de despersonalização, além 

de refletir os efeitos do internamento prolongado e o progressivo 

empobrecimento das relações sociais fora das instituições psiquiátricas 

(CAMILO, 2010). 

 

  Quanto aos motivos do não atendimento dos direitos destes 

pacientes, os entrevistados apontaram primeiramente a falta de políticas públicas 

ou a não adequação destas para a realidade brasileira: 

 

  “por falta de estruturas dentro da política pública” (P1) 

 



72 

 

  “a política de saúde mental no Brasil, em sua teoria, é bastante rica, mas falta  

  adequação a nossa realidade atual para uma prática bem sucedida” (P2) 

  

  Consideram também as falhas existentes no sistema público,  

 

  “a lei Federal 10.256 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas  

  portadoras de transtornos mentais, contudo sabemos que o processo ainda   

  mostra falhas em sua execução”(E1) 

 

  “falta de recursos no SUS e sobrecarga do sistema judiciário” (M2) 

 

  “pelas falhas existentes no sistema público. Não se comprometem em fazer valer 

  as poucas leis já existentes” (AS2) 

 

   Cabe destacar a necessidade de investimento na 

instrumentalização dos profissionais para alavancar a inclusão do cuidado à 

saúde mental no Sistema Único de Saúde, com vistas à reversão do modelo 

assistencial. Uma ação promissora é a inserção das ações de saúde mental no 

PSF, porém ainda é um projeto incipiente no Brasil (HIRDES, 2009). 

   Contudo, de acordo com dados do Ministério da Saúde, existem no 

país 918 CAPS em funcionamento, 120 deles voltados, exclusivamente, ao 

atendimento de dependentes de álcool e drogas. Os CAPS, os 475 serviços 

residenciais terapêuticos e os 350 ambulatórios, ao lado dos 36 Centros de 

Convivência e Cultura e do Programa de Volta para Casa e Inclusão Social pelo 

Trabalho, compõem a rede extra hospitalar que substitui, aos poucos, o 

atendimento prestado pelos hospitais psiquiátricos no Brasil (BRASIL, 2002) 

  Outro item considerado é a falta de preparo da população em geral 

para conviver com esta situação e a rejeição dos pacientes com transtornos 

mentais pela família e pela sociedade em geral.  

 

  “a família rejeita o paciente porque acaba por ficar tão doente quanto o paciente 

  e pela sociedade porque os doentes mentais são rejeitados” (EF1) 

   

  Além da dificuldade real da família de se relacionar com o portador 

de transtornos mentais, é importante ressaltar que quando uma família se recusa 
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em levar seu doente para casa é porque ela já foi abandonada pelo Estado, pela 

falta de programas assistenciais que lhes garantam seus direitos (FRAZATTO; 

BOARINI, 2013). 

  A desospitalização pode, desta maneira, provocar a desassistência 

e o desamparo, reforçando as políticas regressivas nos moldes sugeridos pela 

proposta neoliberal que retira o Estado da assistência ao portador de transtorno 

mental e responsabiliza a família (PIMENTA; ROMAGNOLI, 2008). 

  Existe também o fato de que na sociedade brasileira predomina 

uma visão preconceituosa em relação ao fenômeno Doença Mental, o que acaba 

resultando em exclusão afetiva, social e econômica de um grande número de 

pessoas. Quando um familiar procura o serviço de saúde mental para tratar de 

seu parente, apresenta dúvidas, questionamentos e culpas, sentindo-se ainda 

paralisados, carentes de informações, perdidos e isolados (SILVA, 2002). 

  Existem entrevistados que acreditam que dentro das instituições a 

chance destes direitos serem respeitados é maior 

   

  “são respeitados quando são acolhidos em instituições em instituições sérias e  

  especializadas. Não são respeitados quando estão jogados nas ruas, nos  

  presídios, devido a uma política equivocada de saúde mental, promovida pelo  

  Ministério da Saúde, com fechamento de leitos hospitalares” (A1) 

 

  “na internação são respeitados porque atendemos o paciente e cuidamos dele  

  para que ele melhore e possa voltar para casa” (EF1) 

   

  Surge novamente nas falas a questão do acolhimento familiar, ou 

seja, o paciente deve ficar hospitalizado até que tenha condições de voltar para o 

convívio com a sociedade e a família deve ter condições de recebê-lo. 

  Alguns autores consideram que o doente mental está sendo 

entregue à família sem o devido conhecimento das reais necessidades e 

condições da família, especialmente das cuidadoras em termos materiais, 

psicossociais, de saúde e qualidade de vida, aspectos estes profundamente 

interligados e em grande parte sem o devido apoio das redes de serviços de 

assistência à saúde mental (GONÇALVES; SENA, 2001). 
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   Posteriormente, quando perguntados sobre as possibilidades para 

adequação desta situação em relação aos direitos humanos destas pessoas, os 

entrevistados mencionaram a criação e desenvolvimento de políticas públicas 

visando atender população com transtornos mentais, mas ressaltam que 

primeiramente deve-se conhecer a realidade do município. 

    

  “primeiramente conhecer melhor as necessidades e realidade das condições de 

  assistência de saúde a serem fornecidas aos pacientes” (E1) 

   

  “conhecer melhor a realidade desta área e depois criar e montar projetos e junto 

  com a comunidade cobrar das políticas públicas nas três esferas sendo:  

  Município, Estado, Federal” (AS1) 

   

  A questão financeira também foi levantada, sugerindo-se o 

aumento de repasses Federais e dos preços estabelecidos pela tabela do SUS 

pago às instituições que atendem tal população, com o intuito de melhorar a 

qualidade da prestação do serviço. 

    

  “...aumentar os repasses e aumentar a tabela SUS para os atendimentos e  

  consequentemente os hospitais podem oferecer melhores condições de  

  tratamento” (EF1) 

 

  Finalizando, citam também a necessidade de uma maior interação 

entre os gestores públicos e a sociedade para a implantação de melhores 

serviços de saúde mental nos municípios. 

 

  “continuidade de tratamento junto a instituições sérias, com equipe especializada 

  e em alas específicas, para que este paciente “rejeitado” pela família e pela  

  sociedade e que necessita de acompanhamento seja devidamente atendido e  

  acolhido”(A1) 

   

  “revolução social em vários níveis”(M3) 

   

  A última pergunta se referia à existência de um novo programa 

denominado de Serviço Residencial Terapêutico. Nove entrevistados disseram 
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que conheciam o programa, e dois afirmaram desconhecer a existência do 

serviço.  

  Entre os primeiros, dois teceram considerações de como o 

programa funciona e que seria importante que este fosse implementado no 

município. 

 

  “...na nossa região praticamente não existe” (M1) 

 

  “...seria importante ampliar este serviço em nossa região” (M2) 

 

  Questionaram também sobre a dificuldade de sua implantação,  

apesar de parecer um programa promissor, considerando a política da 

desospitalização. 

 

  “...vejo necessidade de maior empenho pelas políticas públicas para a   

  concretização deste projeto de forma mais abrangente em nosso país” (AS2) 

   

  ”...falta de interesse político e falta de preparo das equipes para incrementar o  

  programa” (M1) 

 

  “...um programa que apresenta pouco resultado, insatisfatório no momento  

  perante a realidade de nosso país” (AS1)   

“programa do governo federal que até hoje não conseguiu atingir os seus  

 objetivos” (A1) 

 

  Através dos dados coletados percebeu-se que fatores como a falta 

de uma rede social e familiar adequadas contribuem para o retorno à instituição, 

porém a falta de assistência ou a existência de uma assistência ineficaz dos 

serviços de saúde é apontada como a principal causa da permanência dos 

pacientes na instituição hospitalar mesmo após a alta. 

 

   A desospitalização, como política instituída pelos serviços de saúde 

mental, deve considerar tanto os aspectos subjetivos dos pacientes quanto o 

universo social e cultural no qual se encontram.  Caso não exista esse cuidado, 

tal como uma sombra, as práticas atuais possivelmente poderão engendrar 
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mecanismos que vetem o exercício dos direitos dos portadores de transtornos 

mentais (MACHADO, MANCO, SANTOS, 2005). 

O que se espera da reforma psiquiátrica não é simplesmente a 

transferência do doente mental para fora dos muros do hospital, “confinando-o” à 

vida em casa, aos cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte.            

Espera-se, muito mais, o resgate ou o estabelecimento da cidadania do doente 

mental, o respeito a sua singularidade e subjetividade, tornando-o sujeito de seu 

próprio tratamento sem a ideia de cura como o único horizonte. Espera-se, 

assim, a autonomia e a reintegração do sujeito à família e à sociedade 

(GONÇALVES; SENA, 2001). 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   O movimento de reforma psiquiátrica promoveu uma reorganização 

do modelo de assistência psiquiátrica no país, e ainda mais relevante, levantou a 

necessidade de se discutir sobre os direitos dos portadores de transtornos 

mentais e como garanti-los. 

   Foram Definidos pela ONU 25 princípios e orientações que devem 

ser observados em relação a pessoas acometidas de transtornos mentais, na 

tentativa de se garantir os seus direitos, que são os mesmos direitos 

fundamentais de qualquer cidadão, e humanizar os seus tratamentos. 

   Motivados pelo fato de que, apesar das mudanças na legislação 

brasileira com o foco na desinstitucionalização, ainda há grande contingente de 

pacientes psiquiátricos institucionalizados, surgiu o questionamento sobre a 

observância de princípios constitucionais fundamentais em relação a estes 

pacientes e sobre a existência de políticas públicas adequadas para atendê-los 

no município de Franca –SP. 

   As diretrizes do SUS definem a hierarquização da rede de saúde 

pública, ou seja, o atendimento deve ser segmentado e ter início nas unidades 

de atendimento primário, passando para o secundário e terciário caso haja 

necessidade. Este foi o primeiro aspecto analisado, a hierarquização do 

atendimento aos pacientes portadores de transtornos. 

   Através da coleta dos dados consideramos que a rede de saúde 

mental do município de Franca – SP está organizada segundo o modelo 

preconizado pelo Ministério da Saúde nos três níveis de atenção, porém foi 

constatada a inexistência do Serviço Residencial Terapêutico, que pode 

promover a reinserção destas pessoas na sociedade. 

   Porém, conseguir a interação destes equipamentos de saúde 

mental existentes no município ainda é uma tarefa difícil e que exige dos 

gestores muita dedicação. Dedicação esta que merecia ser ampliada, 

considerando que este parece ser o caminho mais eficaz para se conseguir 

contemplar os direitos dos portadores de transtornos mentais, com a implantação 
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de todos os programas federais, estaduais e municipais destinados a atender a 

tal população. 

   Observou-se, durante a pesquisa no Hospital Alan Kardec, a 

existência de um grande número de reinternações, o que sugere a existência de 

problemas ou falhas na assistência destes pacientes fora do hospital, levando a 

recidivas.  

   Constatou-se também que realmente os pacientes que estão com 

alta hospitalar não retornam para o convívio social em função de sua 

vulnerabilidade, e do despreparo das famílias, que na maioria das vezes não tem 

condições psicológicas e financeiras de recebê-los.    

   Por outro lado, verificou-se que o Hospital Allan Kardec, diante da 

falta de políticas públicas adequadas, proporciona atendimento digno e 

adequado a esses usuários, em que pese a impossibilidade total de 

desinstitucionalizá-los, em função principalmente dos riscos a que ficariam 

expostos na sociedade, haja vista a vulnerabilidade que apresentam. 

  Existe também o fato, demonstrado por vários estudos, de que os 

pacientes tem dificuldade de deixar a instituição e apontam o hospital como local 

seguro que garante as condições básicas de sobrevivência e de tratamento de 

saúde. 

   Foi considerado ainda o fato de que o município de Franca/SP não 

oferece o serviço de Residências Terapêuticas, que seria uma instituição 

adequada e prevista na legislação para recebê-los. 

   Finalmente, foi apontada como a principal causa da permanência 

dos pacientes na instituição hospitalar, mesmo após a alta, a falta de assistência 

ou a existência de uma assistência ineficaz dos serviços de saúde. 

    Destarte, como forma de fomento do desenvolvimento social no 

município de Franca - SP, faz-se premente a implantação do Serviço Residencial 

Terapêutico no município, instrumento apto a resgatar a parcela de cidadania 

suprimida de pessoas ainda institucionalizadas, apesar da alta médica, e de 

promover a reinserção social de tais pessoas, sem a qual lhes é suprimida a 

condição de dignidade que a todos deve ser deferida e respeitada. 
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  A gestão da saúde pública é feita nas três esferas de poder, e 

supõe-se que um dos grandes desafios de um gestor municipal é transcrever as 

políticas de âmbito nacional do SUS para a sua realidade em particular.   

  Desta forma, faz-se necessário conhecer e divulgar diferentes 

experiências e estratégias adotadas em municípios distintos deste enorme país, 

para que a forma especial que cada gestor encontrou para traduzir as políticas 

para seus munícipes sirva como troca de experiências na busca por um SUS 

mais eficiente, e na concretização da desospitalização, possibilitando o resgate 

da parcela da dignidade suprimida de pacientes com alta médica porém 

institucionalizados em razão, principalmente, da não efetivação de políticas 

públicas aptas a atendê-los, situação que, indubitavelmente, não encontra 

ressonância com o hodierno conceito de desenvolvimento social pleno. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO -  PACIENTES 

UNI-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 

 

 

 Franca, _______________de 2013. 

 

  Estimado(a) Senhor(a), 

 

  Convidamos você a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“DESENVOLVMENTO SOCIAL: SAÚDE MENTAL, PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS INSTITUCIONALIZADOS E SERVIÇO RESIDENCIAL 

TERAPÊUTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCA - SP”.  

  Este projeto é de responsabilidade do pesquisador Dílson Santiago de 

Souza sob orientação da Professora Doutora Carla Aparecida Arena Ventura, do 

Programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional do Centro 

Universitário de Franca – Uni-Facef. 

 A pesquisa apresenta como objetivo geral compreender as possibilidades 

existentes para o exercício de direitos por portadores de transtornos mentais 

institucionalizados em um hospital psiquiátrico do município Franca e sua 

influência no desenvolvimento humano e social regional. 

   Se quiser nos ajudar neste estudo, faremos algumas perguntas que 

consistirão em uma entrevista.  

   Essa entrevista irá demorar aproximadamente uma hora. Será realizada 

nas dependências do local onde atualmente você reside (Hospital Allan Kardec) 

e não gera nenhum risco para você. As questões são sobre sua vida desde a 

sua primeira internação psiquiátrica até os dias atuais.  

    Após a análise, os resultados obtidos nesta pesquisa serão apresentados 

a todos os participantes do estudo.  

   Como precisamos de dados precisos sobre todas as perguntas, as 
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entrevistas serão gravadas em mídia eletrônica.  

   Sua participação é completamente voluntária e você pode parar a 

qualquer momento e por qualquer razão. Você também pode se recusar a 

responder qualquer uma das perguntas.       

   Informamos também que sua identidade permanecerá em segredo, de 

acordo com a lei. Suas respostas às questões serão gravadas.  

   A mídia será identificada pelo pesquisador apenas com um código. Suas 

respostas serão ouvidas e, posteriormente, transcritas para facilitar a análise. 

Após este processo, as mídias serão destruídas.  

   Todas as informações coletadas serão guardadas em lugar seguro 

durante todo o curso do estudo. Somente o pesquisador e a professora 

orientadora terão acesso a elas. Nos trabalhos e encontros científicos somente 

serão mencionados os códigos. Nomes ou iniciais não serão identificados.  

  Você não terá gastos ao participar deste estudo e as entrevistas não 

serão remuneradas. Destacamos que a sua participação é importante, pois 

estudos que discutem a realidade dos pacientes psiquiátricos institucionalizados 

com alta médica podem auxiliar na implantação de políticas públicas para 

atendimento desta população, e, também, na efetivação dos direitos humanos 

correspondentes.  

  Se você tiver alguma dúvida relacionada ao estudo, pode entrar em 

contato com Dílson Santiago de Souza, fone (16) 99691327, ou e-mail: 

dilsonsouza@mp.sp.gov.br. 

 

  CONSENTIMENTO 

  A pesquisa me foi explicada. Qualquer problema que tive ao ler ou 

compreender foi esclarecido. Eu tive a oportunidade de fazer as perguntas que 

desejei e elas foram respondidas. Eu compreendo os meus direitos como 

participante desta pesquisa e concordo em participar. (Você receberá uma cópia 

deste consentimento informado) 

 

 

 

                                                     ______________________________________ 
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Franca, ___ de dezembro de 2013          Assinatura do responsável 

   

 

 

                                                      ______________________________________ 

Franca, ____ de dezembro de 2013   Assinatura do Participante  

 

 

 

                                              _____________________________________ 

Franca, _____de dezembro de 2013      Assinatura do Pesquisador   
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS - PACIENTES 

 

Nome: 

   

Sexo:  

   

Idade: 

 

Estado civil:       

 

Escolaridade: 

 

 

Transtorno Mental: 

 

Número de internações durante a vida: 

 

Data da internação no hospital: 

 

Data da alta médica: 

 

Tempo de moradia neste Hospital Psiquiátrico: 
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APÊNDICE C 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PROFISSIONAIS DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

UNI-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 

 

 

 Franca, _______________de 2013. 

 

  Estimado(a) Senhor(a), 

 

  Convidamos você a participar do projeto de pesquisa intitulado 

“DESENVOLVMENTO SOCIAL: SAÚDE MENTAL, PACIENTES 

PSIQUIÁTRICOS INSTITUCIONALIZADOS E SERVIÇO RESIDENCIAL 

TERAPÊUTICO NO MUNICÍPIO DE FRANCA - SP”.  

  Este projeto é de responsabilidade do pesquisador Dílson Santiago de 

Souza sob orientação da Professora Doutora Carla Aparecida Arena Ventura, do 

Programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional do Centro 

Universitário de Franca – Uni-Facef. 

   A pesquisa apresenta como objetivo geral compreender as possibilidades 

existentes para o exercício de direitos por portadores de transtornos mentais 

institucionalizados em um hospital psiquiátrico do município Franca e sua 

influência no desenvolvimento humano e social regional. 

   Se quiser nos ajudar neste estudo, faremos algumas perguntas que 

consistirão em um questionário.  

   As respostas demorarão aproximadamente uma hora. Serão realizadas 

nas dependências do Hospital Allan Kardec e não geram riscos para você. As 

questões versarão sobre a vida de pacientes institucionalizados em tal instituição 

e com alta médica, processos terapêuticos, rotinas, etc.   

    Após a análise, os resultados obtidos nesta pesquisa serão apresentados 

a todos os participantes do estudo.   
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   Sua participação é completamente voluntária e você pode parar a 

qualquer momento e por qualquer razão. Você também pode se recusar a 

responder a qualquer  das perguntas.       

   Informamos também que sua identidade permanecerá em segredo, de 

acordo com a lei.  

  O questionário será identificado pelo pesquisador apenas com um código. 

Suas respostas serão analisadas. Após este processo, serão destruídas.  

   Todas as informações coletadas serão guardadas em lugar seguro 

durante todo o curso do estudo. Somente o pesquisador e a professora 

orientadora terão acesso a elas. Nos trabalhos e encontros científicos somente 

serão mencionados os códigos. Nomes ou iniciais não serão identificados.  

  Você não terá gastos ao participar deste estudo e as entrevistas não 

serão remuneradas. Destacamos que a sua participação é importante, pois 

estudos que discutem a realidade dos pacientes psiquiátricos institucionalizados 

com alta médica podem auxiliar na implantação de políticas públicas para 

atendimento desta população, e, também, na efetivação dos direitos humanos 

correspondentes.  

  Se você tiver alguma dúvida relacionada ao estudo, pode entrar em 

contato com Dílson Santiago de Souza, fone (16) 99691327, ou e-mail: 

dilsonsouza@mpsp.mp.br. 

 

  CONSENTIMENTO 

  A pesquisa me foi explicada. Qualquer problema que tive ao ler ou 

compreender foi esclarecido. Eu tive a oportunidade de fazer as perguntas que 

desejei e elas foram respondidas. Eu compreendo os meus direitos como 

participante desta pesquisa e concordo em participar. (Você receberá uma cópia 

deste consentimento informado) 

 

 

 

                                                     ______________________________________ 

Franca, ___ de dezembro de 2013          Assinatura do responsável 
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                                                      ______________________________________ 

Franca, ____ de dezembro de 2013   Assinatura do Participante  

 

 

 

                                              _____________________________________ 

Franca, _____de dezembro de 2013      Assinatura do Pesquisador  
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS SEMI-

ESTRUTURADOS  

PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

Sexo 

 

Estado Civil: 

 

Profissão: 

 

Tempo de trabalho na profissão: 

 

Tempo de trabalho na instituição: 

 

Questionário 

 

 

1 - É de seu conhecimento que existem pacientes com alta médica nesta 

instituição, mas que permanecem institucionalizados? Por que isto 

acontece? 

 

 

2  De forma geral, quais são os direitos dos pacientes portadores de 

transtornos mentais? 

 

3 -Você acha que neste momento esses direitos são respeitados? 

  

4 -Por que são? Por que não são? 
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5 – Quais seriam as possibilidades para a adequação desta situação em 

relação aos direitos humanos destas pessoas? 

 

6 - Você conhece o programa denominado de Serviço Residencial 

Terapêutico? 

 

7 – Se conhece, como você avalia a possibilidade de implantação deste 

programa como forma de buscar a satisfação de direitos fundamentais 

destes pacientes? 


