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Resumo  

O presente trabalho versa sobre o potencial, como instrumento de gestão, dos 

dados produzidos por um serviço de emergência psiquiátrica sobre seus atendimentos 

realizados, a partir de suas novas ferramentas de coleta e armazenamento de dados 

criados por este serviço. Para tanto, foi necessária uma revisão dos principais sistemas 

de informações em saúde no Brasil, a fim de avaliar seu potencial como ferramenta 

para uma gestão descentralizada dos serviços de saúde, assim como as atuais 

diretrizes políticas nacionais e internacionais para criação, adaptação e utilização dos 

sistemas de informações em saúde. A diferença entre as finalidades dos serviços de 

emergência e as demandas dos usuários também foi percorrida a partir de outros 

estudos que abordam esse tema, assim como a nova função que os serviços de 

emergência psiquiátrica adquirem com o início e desenvolvimento da reforma 

psiquiátrica brasileira. Na análise dos resultados obtidos pelos instrumentos de coleta 

e armazenamento de dados do serviço que foi objeto desse estudo, verificou-se uma 

série de possibilidades de uso para fins de gestão, tanto do próprio serviço como da 

rede na qual está inserido. Também foram apontados os seus limites e sugestões para 

o avanço de sua utilização como instrumento de gestão.   

  

Palavras-Chave: Rede Prestadora de Serviços de Saúde; Serviços de Saúde 

Mental; Serviço Hospitalar de Emergência; Epidemiologia nos Serviços de Saúde; 

Epidemiologia Descritiva; Gestão de Serviços de Saúde  
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Abstract  

The present work deals with the potential, as a management tool, of the data 

produced by a psychiatric emergency service about its services, based on its new data 

collection and storage tools created by this service. To do so, it was necessary to 

review the main health information systems in Brazil in order to assess their potential 

as a tool for decentralized management of health services, as well as the current 

national and international policy guidelines for the creation, adaptation and use of 

health information systems. The difference between the purposes of emergency 

services and the demands of the users was also covered by other studies that address 

this issue, as well as the new role that the psychiatric emergency services acquire with 

the beginning and development of the Brazilian psychiatric reform. In the analysis of 

the results obtained by the instruments of data collection and storage of the service 

that was the object of this study, a series of possibilities of use for management 

purposes was verified, both of the service itself and of the network in which it is 

inserted. Its limits and suggestions for the advancement of its use as a management 

tool were also pointed out.  

  

Key words: Network Provider of Health Services; Mental Health Services; 

Emergency Hospital Service; Epidemiology in Health Services; Descriptive 

Epidemiology; Health Services Management  
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Introdução 

 

Essa pesquisa surgiu como uma necessidade de meu trabalho na rede de saúde 

mental de Niterói. Há tempos vinha percebendo os prejuízos causados pela pouca e, 

muitas vezes, inexistente sistematização e utilização de dados dos atendimentos 

realizados em seus serviços. Dados dos quais se pudesse fazer uso a partir de cada 

caso, mas que esse uso não se restringisse a cada um desses casos. Dados que 

pudessem colocar como caso, em causa, o trabalho de cada serviço da rede e da 

própria rede. 

Em todos os lugares em que estive como estagiário, residente e profissional, 

constatei um intenso trabalho de discussão entre profissionais de uma mesma equipe e 

entre equipes de diferentes serviços, para elaboração de condutas e direções de 

tratamento. Discussões com intercâmbio e rica produção de informações clínicas, 

muitas vezes registradas em fichas de evolução de prontuários e livros de 

comunicação. Uma série de casos que só puderam ser efetivamente tratados a partir 

dessas discussões, mas que, ao relatar-lhes, retomando-os, não haveria outro meio de 

fazê-lo que não no “um-a-um”. 

Como exemplo, me sirvo do serviço que será objeto dessa pesquisa, o Serviço 

de Recepção e Intercorrências (SRI), a emergência do Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba (HPJ). Lá, recebíamos pacientes que estavam ou não fazendo algum tipo de 

acompanhamento em saúde mental e que, a partir desse atendimento, eram ou não 

encaminhados para serviços da rede. Daqueles que já faziam acompanhamento e 

chegavam à emergência, muitas vezes podíamos ter notícias de como estavam 

acessando os serviços de saúde, dependendo do tipo de demanda que apresentavam na 

emergência. Dessa forma, podíamos constatar os efeitos que algumas deficiências na 

rede de atenção à saúde, como a falta de profissionais e de medicamentos, traziam para 

a saúde dos pacientes.  

Essas constatações se davam, especialmente, a partir das discussões dos casos 

entre os profissionais que acompanhavam o paciente em seu serviço de referência e 

aqueles que o recebiam no serviço de emergência. Tínhamos notícias sobre as 

dificuldades assistenciais enfrentadas e seu impacto na evolução do tratamento, que 

contribuíam, muitas vezes, para um aumento do número de atendimentos e internações 
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na emergência. Nessas situações, procurávamos alternativas de acompanhamento de 

cada caso, dentro desses contextos de maior fragilidade institucional, mas pouco se 

conseguia fazer no sentido de nos utilizarmos desses casos para tratar das situações de 

maior vulnerabilidade desses serviços e da rede.  

Era muito comum atribuir a esse serviço de emergência a função de “ficar 

apagando incêndio da rede”. Ela traduz muito bem o intenso trabalho de lidar com as 

consequências das insuficiências da rede de serviços de saúde e, ao mesmo tempo, a 

sensação de impotência de tratar sobre suas causas.  

Diante do meu interesse em tratar dessas causas, percebi que não poderíamos 

mais nos deter apenas no caso a caso. Para abordá-las, seria preciso tomar esses casos 

conjuntamente. E não via como isso seria possível sem um levantamento do conjunto 

de atendimentos, a partir dos dados que considerávamos importante serem levantados 

de cada um. Então, fiz uma proposta à direção do Hospital e passei a ser responsável 

pelo levantamento de dados dos atendimentos realizados a pacientes na emergência 

deste hospital. 

Inicialmente, junto às coordenações da Emergência do Hospital e de seu 

Serviço de Internação de Adolescentes e Crianças, que já realizavam reuniões em 

conjunto para discutir os casos com idade de até 18 anos que chegavam no hospital, 

listamos os tipos de dados que considerávamos importante conhecer, acerca dos 

atendimentos realizados na Emergência. Dados que identificavam os pacientes, o lugar 

de onde vinham, como eram diagnosticados, encaminhados, entre outros. Importante 

lembrar que já havia um levantamento nominal, mensal, com alguns dados de 

atendimentos realizados na emergência, feito especialmente para a reunião entre esses 

serviços, na forma de uma planilha no Excel. Mas tratava-se de uma espécie de guia 

para a discussão de cada caso, no qual cada participante da reunião poderia fazer suas 

anotações, a partir do que fosse discutido e encaminhado. Além de serem dados 

básicos, praticamente de identificação dos pacientes, não havia um trabalho que 

tomasse esses dados conjuntamente, em números, como passou a ser proposto para 

esse novo levantamento, que também abrangeria todos os atendimentos, sem limite de 

idade. 

A partir da lista dos tipos de dados que foram elencados, procurei obtê-los dos 

prontuários e percebi uma série de deficiências na ficha de atendimento, utilizada na 

Emergência, que era impressa pelo sistema de informações do hospital (Sistema 

Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar - HOSPUB). Tais deficiências 
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dificultavam e até impossibilitavam esse levantamento, pois não haviam, nessa ficha, 

os campos de preenchimento dos dados que entendíamos serem necessários levantar. 

Tratam-se de dados que identificavam os pacientes, a maneira como chegavam, a 

demanda que apresentavam, o lugar de onde vinham, como eram encaminhados, entre 

outros. Eles poderiam estar ou não no relato de evolução dos atendimentos, o que 

trazia um grande prejuízo para esse levantamento, tanto pela dificuldade operacional 

de encontrá-los nas centenas de relatos, muitas vezes extensos, de evolução, quanto 

pela impossibilidade de levantá-los fidedignamente, visto que não havia um campo de 

registro padronizado para eles, nem uma orientação sobre como deveriam ser 

registrados, de modo que era preciso interpretar os relatos para ver se continham ou 

não o tipo de informação que se queria levantar. O elemento central desse 

preenchimento era o entendimento que cada profissional tinha, individualmente, do 

que era importante relatar e de como fazê-lo, o que poderia gerar uma multiplicidade 

de entendimentos e formas de registro, inviabilizando a coleta de dados. 

Diante desse problema, foi proposta uma nova ficha de atendimento que 

contivesse os campos de dados a serem relatados de forma objetiva, com opções e 

listas fechadas de itens para preenchimento. Também, devido à impossibilidade do 

atual sistema de informações hospitalar de produzir relatórios com os dados que se 

queria levantar, foi elaborado um novo banco de dados capaz de fazê-lo. 

Essa pesquisa, ora apresentada surgiu da necessidade de me debruçar no estudo 

dos dados que foram produzidos com esses novos instrumentos de registro e banco de 

dados de uma emergência psiquiátrica. Tratou-se de tirar consequências para a rede de 

saúde mental a partir daquilo que acontece em sua emergência psiquiátrica, atuando de 

forma a identificar possíveis causas de algumas de suas insuficiências, e contribuir 

para um trabalho que não se restrinja a ficar "apagando" seus "incêndios". 

Assim, as perguntas que nortearam esse estudo foram: quem são, de onde vêm, 

como vêm, por quais motivos os pacientes chegam à Emergência do Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba? Como a equipe deste serviço estava respondendo a essas 

demandas? O novo instrumento de coleta e armazenamento de dados dos atendimentos 

era suficiente para produzir informações que servissem para a gestão desse serviço e 

da rede de saúde mental de Niterói?  

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos. No primeiro, são apresentados 

os conceitos e as referências teóricas que apoiam o estudo. No segundo capítulo, os 

objetivos a serem alcançados. No terceiro, os materiais e métodos utilizados para sua 
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execução. No quarto capítulo, apresentamos os resultados encontrados e a discussão 

dos mesmos à luz das referências conceituais. No quinto e sexto capítulos, serão 

apresentadas as considerações finais e a bibliografia utilizada, respectivamente, e, por 

fim, os anexos do estudo. 

1) Referencial Teórico Conceitual 

 

No primeiro item deste capítulo, apresentarei a definição de sistema de 

informações em saúde utilizada neste trabalho, seguida por alguns dos sistemas de 

maior abrangência no Brasil, criados antes e depois do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Trata-se de investigar se são adequados às atuais necessidades de descentralização da 

gestão dos serviços de saúde no SUS.  

No segundo item, será apresentada a concepção de Redes de Atenção à Saúde 

(RAS), formulada pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) para seus países 

membros, como resposta à chamada "crise mundial dos sistemas de saúde", 

especialmente no tocante a um de seus atributos, os sistemas de informações em 

saúde. Trata-se aqui de apontar as diretrizes internacionais atuais para o uso desses 

sistemas. Esse item servirá de referência para a discussão dos resultados e limites do 

estudo, especialmente no tocante aos instrumentos de levantamento e armazenamento 

de dados utilizados no serviço que foi objeto dessa pesquisa. 

No terceiro item, apresentaremos estudos discutem a diferença entre as 

finalidades dos serviços de emergência e as demandas dos usuários ao chegarem 

nestes serviços, a partir dos perfis dos atendimentos, considerados, na maioria das 

vezes, como não-emergenciais. Quais resultados têm sido encontrados? Como foram 

obtidos? Trata-se de um item que servirá de base, junto à apresentação de outras 

pesquisas sobre os perfis de atendimentos em emergências psiquiátricas, para a 

discussão dos resultados encontrados em nosso estudo. Optou-se aqui, pelos estudos 

que tratam dos perfis de atendimento no que dizem respeito a discussão sobre a 

diferença entre as finalidades dos serviços de emergência e as demandas dos usuários. 

Trata-se de uma escolha que leva em conta o que já foi apresentado na introdução 

deste trabalho, sobre muitos atendimentos no SRI não serem, necessariamente, 

situações de emergência psiquiátrica, mas sim, situações de fragilidade da rede de 

saúde mental de Niterói. Dessa maneira, ao analisarmos os resultados encontrados em 
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nosso estudo, poderemos comparar com outros estudos que abordam essa questão, até 

então, apenas sentida pelos trabalhadores do SRI. 

No item seguinte, apresentarei a função da emergência psiquiátrica dentro de 

um novo contexto de descentralização da atenção à saúde mental, com a criação de 

serviços substitutivos aos grandes hospitais psiquiátricos. Desse novo contexto, 

procurarei abordar, especialmente, a articulação necessária da emergência com os 

outros serviços dessa rede. Esse item também servirá de fundamentação para a análise 

e discussão dos resultados encontrados nesta pesquisa. 

A proposta feita pelo Ministério da Saúde, em 2011, de uma Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) para a atenção às questões concernentes ao campo da saúde 

mental será apresentada no quinto item deste capítulo, assim como seus respectivos 

pontos de atenção. Trata-se de contextualizar a nova inserção que o serviço de 

emergência psiquiátrica passa a ter dentro de uma rede que visa prestar uma atenção 

psicossocial. 

Após termos percorrido este caminho, apresentaremos alguns dados de 

pesquisas sobre o perfil dos atendimentos em emergências, já não mais em termos 

gerais, mas de emergências psiquiátricas, para fins de comparação com os resultados 

encontrados nessa pesquisa.  

Por último, será apresentada a rede de serviços onde esta pesquisa se insere, o 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, cenário do estudo, especialmente sua emergência 

psiquiátrica.  

 

 

1.1.) Os sistemas de informações em saúde no Brasil e a descentralização do 

Sistema Único de Saúde (SUS)  

 

Este item está dividido em três partes. Na primeira, será apresentado o conceito 

de "sistema de informações em saúde" utilizado nesse trabalho. Na segunda, serão 

apresentados os sistemas de informações em saúde criados antes do SUS, seus 

contextos de criação e a que se propunham. Por último, serão apresentados alguns dos 

sistemas de informações em saúde mais abrangentes no Brasil, que surgiram após a 

criação do SUS. Trata-se de investigar se esses sistemas respondem à proposta de 

descentralização da gestão dos serviços de saúde do SUS. 
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Os Sistemas de Informações em Saúde: o que são? para quê servem? como 

funcionam?  

Os sistemas de informações em saúde (SIS) têm a função de produzir 

informações em saúde, a partir da seleção dos tipos de dados e de suas respectivas 

variáveis que serão coletadas, armazenadas e processadas. Essa escolha reflete a 

própria concepção de saúde, os objetivos e metas existentes em determinado contexto 

de criação desses sistemas (MORAES, 2013).  

A palavra "informação", com sua etimologia do grego antigo, refere-se à "ação 

de formar" (HOUAISS, 2009), dar forma àquilo que se vê, descrever. A informação 

em saúde pode ser definida, portanto, como a descrição ou representação daquilo que 

se vê ou que se quer ver quando se trata de saúde: os eventos, agravos, atributos ou a 

situação de saúde-doença-cuidado de indivíduos ou população, no tempo e espaço 

definidos (MORAES, 2013). Essa descrição do que se vê está estritamente relacionada 

ao campo de visão daquele que vê, seja ele um indivíduo e/ou uma instituição. Este 

campo será constituído pela concepção que se tem sobre saúde e do que se pretende 

alcançar em termos de saúde.  

Podemos definir os sistemas de informações em saúde como aqueles sistemas 

com a função de coletar, armazenar, processar dados e transformá-los em informações 

que avaliem a eficácia, eficiência e a influência que os serviços prestados possam ter 

no estado de saúde da população, subsidiando a busca por alternativas frente à situação 

de saúde encontrada (BRANCO, 1996; BRASIL, 2007 apud OMS, 1997). Visa 

atender a determinados interesses de pessoas e/ou instituições que têm suas próprias 

concepções acerca da saúde e das variáveis que descreveriam os fenômenos de 

interesse relacionados a ela, de acordo com o grau de conhecimento e tecnologia de 

que dispõem (MORAES, 2013). 

 

 

Os Sistemas de informações em Saúde anteriores ao SUS:  

O Sistema Único de Saúde (SUS) - entendido 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 
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Público" (BRASIL, 1990) -  foi criado em 1990. Sua Lei Orgânica instituiu a saúde 

como um direito de todos e dever do Estado, além de alguns princípios básicos que 

devem orientar o funcionamento desse sistema, como a universalidade do acesso, 

descentralização em direção aos estados e municípios, a equidade e a participação 

popular (BRASIL, 1990). O SUS surgiu mais de uma década após a criação dos 

primeiros sistemas nacionais de informações em saúde, desenvolvidos pelo Ministério 

da Saúde (MS): o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) e o Sistema de Informações 

Hospitalares (SIH). Apesar de não terem sido concebidos para servirem às diretrizes 

políticas do SUS, esses sistemas são amplamente utilizados até hoje, tendo suas 

informações disponibilizadas pela internet no site do Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS). 

O SIM, criado em 1975, foi o primeiro sistema de informações em saúde a ter 

como documento base um instrumento padronizado e, em grande parte, pré-codificado 

de coleta de dados: a Declaração de Óbito (DO). Antes do SIM, as informações sobre 

os óbitos eram coletadas de diferentes formas pelo país, por cerca de 40 modelos de 

instrumentos de coleta de dados, que seguiam ou não a padronização internacional 

proposta, desde 1950, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (CBCD, 1976). 

Com a DO, esses modelos foram unificados (BRASIL, 2016), no intuito de melhorar 

as informações sobre mortalidade em todo o território nacional, servindo de base 

para o cálculo das estatísticas vitais e epidemiológicas do Brasil, a partir da causa 

de morte atestada pelo médico na DO (BRASIL, 2009) (grifo nosso).  

Com a criação do SUS, a aprovação de suas Normas Operacionais Básicas de 

1991 (BRASIL, 1991), 1993 (BRASIL, 1993) e 1996 (BRASIL, 1996), assim como 

das portarias 1.172 (BRASIL, 2004) e 116 (BRASIL, 2009), além da própria 

informatização dos sistemas de informações, a responsabilidade pela gestão dos 

serviços de saúde vai sendo, gradativamente, repassada aos municípios. A portaria 116 

(BRASIL, 2009) regulamenta a coleta de dados, fluxo e periodicidade do envio das 

informações sobre óbitos para o SIM (BRASIL, 2009) e responsabiliza os municípios 

e estados pela consolidação, análise dos dados e divulgação das informações sobre 

óbitos, através de suas respectivas Secretarias de Saúde. Tais medidas diminuem 

consideravelmente o intervalo entre a entrada de dados, no nível local, até sua 

consolidação e a disponibilização das informações geradas com esses dados, antes 

realizadas apenas pelo nível central.  
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No ano seguinte à criação do SIM, foi implementado o Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica (SNVE) (BRASIL, 1976). Com base em documentos 

individuais e padronizados de coletas de dados para as diferentes doenças que 

passaram a ter notificação compulsória, esse sistema incorporou o conjunto de doenças 

transmissíveis, então consideradas de maior relevância sanitária no país. Na época, 

buscava-se compatibilizar a operacionalização das diferentes estratégias de 

intervenção por meio de programas nacionais para controlar doenças específicas 

(BRASIL, 2002) (grifo nosso). 

A responsabilidade pela análise e divulgação das informações decorrentes das 

ações de vigilância ficava essencialmente a cargo do órgão central do SNVE, 

vinculado ao Ministério da Saúde. Os órgãos regionais e microrregionais, mantidos 

pelas Secretarias Estaduais com ou sem regionalização administrativa, 

respectivamente, eram responsáveis por transmitir as informações aos seus respectivos 

órgãos superiores que compunham o SNVE, na perspectiva de centralizá-las 

(BRASIL, 1976).  

Com a criação do SUS e a regulamentação, através de Portaria Ministerial, da 

Norma Operacional Básica do SUS 01/96, assim como da portaria 116/09, no que se 

refere às competências das três esferas na área da epidemiologia, os Estados e 

Municípios passam a ser os responsáveis pela análise, consolidação e divulgação dos 

dados do SNVE (BRASIL, 1999). Assim como no caso do SIM, a maior proximidade 

do tratamento da informação com a respectiva fonte de captação de eventos, faz com 

que o lapso de tempo entre o levantamento e a análise dos dados diminua, além de 

possibilitar um maior e melhor monitoramento da coleta de dados pelo município 

(ALMEIDA, 1998). 

Em 1983, foi implementado o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), que 

também se baseia em um instrumento de coleta de dados individual, padronizado, em 

grande parte pré-codificado: a Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Tinha 

como principal objetivo, o pagamento das internações efetuadas pela rede hospitalar. 

Apenas posteriormente foi utilizado como instrumento de medida de morbidade 

hospitalar. Foi o primeiro sistema a ter captação implementada em 

microcomputadores, descentralizada, sem a necessidade dos antigos grandes polos de 

digitação (MORAES, 2013). 

Podemos ver que a criação desses sistemas vinha responder a uma demanda de 

padronização e melhoria das estatísticas vitais e epidemiológicas relacionadas aos 
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óbitos e algumas doenças de notificação compulsória e que, em relação às internações 

hospitalares, havia uma função contábil-financeira. O fato desses sistemas de 

informações em saúde terem sido concebidos sem a participação dos municípios, de 

forma centralizada, pode ser explicado pela tecnologia disponível, na época, para a 

produção das informações, que exigia uma centralidade no processamento de dados, 

pela falta de recursos humanos para a gestão e produção das informações e pela 

própria centralização política do regime ditatorial (ALMEIDA, 1998). Com a criação e 

avanço do SUS, criam-se mecanismos para que esses sistemas de informações sejam 

utilizados, pelos municípios, para a gestão de seus serviços; porém, como já vimos, a 

sua concepção não foi feita com esse intuito, o que limita bastante sua utilização para 

fins de gestão municipal da saúde. 

 

 

Os Sistemas de Informações em Saúde posteriores ao SUS: 

Com a criação do SUS, a saúde passa a ser entendida como expressão da 

organização econômica e social do país, tendo como determinantes e condicionantes: a 

alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, 

acesso a bens e serviços, entre outros (BRASIL, 1990). O SUS deveria atuar não 

apenas na recuperação da saúde, atingida por doenças e agravos, como também na 

promoção e proteção da saúde das pessoas, a partir dos condicionantes e determinantes 

sociais da saúde. 

A forma como o Estado se organizou para intervir sobre a saúde de sua 

população e alcançar seus novos anseios também mudou. Numa época de 

redemocratização do país, pós-regime militar, o SUS tinha como uma de suas 

principais diretrizes políticas a descentralização da gestão dos serviços de saúde. Os 

municípios deveriam, gradativamente, assumir a responsabilidade por essa gestão, 

necessitando, cada vez mais, de informações em saúde no nível local para planejar, 

organizar e avaliar suas ações e serviços de saúde, compartilhando responsabilidades 

com os demais entes das outras esferas. A produção, análise e divulgação da 

informação em saúde eram fundamentais para que a descentralização na gestão dos 

serviços de saúde se mostrasse realmente eficaz. Dessa maneira, cresceu a demanda 

pela descentralização da produção das informações em saúde (ALMEIDA, 1998). 

Desde a criação do SUS, destacam-se, pela sua abrangência, os seguintes 

sistemas de informações em saúde, que foram acrescentados aos anteriormente 
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citados: o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema 

Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar (HOSPUB), o Sistema de 

Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações da Atenção Básica 

(SIAB). 

O SINASC começou a ser elaborado em 1989, no Seminário Nacional sobre 

Informações promovido pelo Grupo de Estatísticas Vitais do Ministério da Saúde 

(GEVIMS), que havia sido instituído no mesmo ano (BRASIL, 2001). Sua 

implementação inicia-se em 1990, tendo por objetivo produzir informações 

epidemiológicas sobre os nascimentos informados em todo o território nacional, a 

partir de um documento padrão, individual, de coleta de dados: a Declaração de 

Nascido Vivo (DN) (BRASIL, 2016). Essas informações viriam subsidiar o 

desenvolvimento de ações para melhorar o atendimento à gestante e à criança, 

calculando o percentual de partos cesarianas, identificando situações de risco, como o 

número de nascidos vivos com baixo peso e por faixa etária da mãe. O número total de 

nascidos vivos também passou a ser obtido pelo SINASC, sendo utilizado como 

denominador para o cálculo da cobertura vacinal, para o coeficiente de mortalidade 

infantil e materna, entre outros.  

Até sua criação, todos os registros de nascidos vivos eram realizados no 

cartório do lugar onde tivesse ocorrido o parto, em até 15 dias após o nascimento, ou 

até 3 meses nos casos de partos ocorridos a uma distância de mais de 30km do 

cartório, sendo esse registro gratuito para pessoas comprovadamente pobres (BRASIL, 

1973). Com o SINASC, a DN passa a ser emitida e preenchida pelo profissional de 

saúde responsável pelo acompanhamento da gestação, do parto ou do recém-nascido, 

inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ou no respectivo 

Conselho Profissional (BRASIL, 2012), ou seja, seu registro não depende de 

locomoção até o cartório, o que torna possível que seja realizado logo após o 

nascimento. Apesar da DN não substituir o registro civil de nascimento ou certidão de 

nascimento, ela serve para fins de elaboração de políticas públicas e lavratura do local 

de nascimento. 

O HOSPUB foi criado em 1992 para ser o sistema de gestão hospitalar do 

SUS. Tem por objetivo suprir as necessidades operacionais dos diversos setores e/ou 

serviços existentes em uma unidade hospitalar, para atendimento secundário e 

terciário, a partir de um sistema on-line e multiusuário, desenvolvido em um ambiente 

operacional de banco de dados relacional, que permite a relação entre diferentes tipos 
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de dados numa mesma tabela. O HOSPUB permite a leitura/entrada das informações 

do Cartão Nacional de Saúde (CNS), criado para vincular os procedimentos 

executados no SUS ao usuário, profissional que os realizou e à unidade de saúde onde 

foram realizados. Cada paciente passa a ter um Cadastro Único dentro da unidade de 

saúde, e suas informações geradas pelos setores do hospital passam a ser gerenciadas a 

partir desse cadastro, com os dados de identificação e de atendimento do paciente 

(BRASIL, 2008).  

O HOSPUB é composto por módulos que permitem sua implantação total ou 

parcial, de acordo com as necessidades de cada estabelecimento de saúde. Trata-se de 

subsistemas que cobrem as funcionalidades dos diversos setores de um 

estabelecimento hospitalar de saúde. É composto por 8 módulos, dos quais destacamos 

4 deles e suas respectivas funções, por estarem mais relacionados ao nosso estudo 

(quadro 1). Os demais módulos são: Ambulatório, Laboratório, Centro Cirúrgico e 

Perinatal. 

Importante destacar, como já foi mencionado na introdução deste trabalho, que 

o "Boletim de Emergência" (BE), impresso pelo módulo de "Emergência" do 

HOSPUB, era a ficha de atendimento anteriormente utilizada no serviço de 

emergência que será objeto desta pesquisa (anexo 1). Apesar das vantagens citadas 

sobre o referido sistema, seu BE não continha os campos de dados que foram 

considerados essenciais de serem obtidos pelas coordenações dos serviços, já citados, 

do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Tal fato que motivou a criação de uma nova 

ficha de atendimento (anexo 2). 

Como podemos ver na comparação entre as fichas nova e antiga, há um 

acréscimo, não apenas de campos de dados, mas de listas fechadas de opções de 

preenchimento, que facilitaram e até permitiram a padronização da coleta de muitos 

desses dados considerados essenciais. Não se espera aqui, que os sistemas de 

informações criados para atuarem em âmbito nacional, deem conta de todas as 

especificidades a nível local, mas de mostrar a necessidade de adaptações a essas 

especificidades. No caso do serviço que será estudado, a emergência do Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba, houve o acréscimo de uma nova ficha de atendimento e de 

um novo banco de dados, sem o prejuízo do preenchimento no HOSPUB. 
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Quadro 1 - HOSPUB - Módulos e suas respectivas funções 

Módulo Funções 

Emergência 

Registro da entrada e saída do paciente na Emergência através 

do cadastramento do Boletim de Emergência (BE) 

Localiza o paciente por setor, data de entrada, data de saída, 

bem como a situação do paciente 

Internação e Alta 

Registra as internações dos pacientes e disponibilidade de 

vagas na Unidade de Saúde, com acesso on-line 

Acessa as informações existentes no sistema através das 

rotinas de consultas; registra a saída do paciente (alta, remoção 

ou óbito) 

Registra as permutas de leitos, permitindo a transferência de 

pacientes de uma clínica para outra. 

Informações ao Público 

Consulta às informações dos pacientes que tenham dado 

entrada na Unidade de Saúde nos seguintes setores: 

Emergência, Internação e Ambulatório. 

Informa os serviços que o hospital oferta, tais como: clínicas, 

especialidades e exames. 

Arquivo médico 

Auxilia na organização administrativa da Unidade de Saúde, 

cadastrando todos os prontuários de pacientes egressos, 

alterando dados cadastrais e emitindo relatórios com 

informações para o controle do hospital. 

FONTE: Biblioteca Virtual em Saúde (BRASIL, 2017) 

 

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) foi implantado em 1993, 

para substituir a forma de financiamento dos atendimentos ambulatoriais, antes 

realizada através dos Boletins de Serviços Produzidos (BSP) e Guias de Autorização 

de Pagamento (GAP). A proposta de um sistema informatizado, com a finalidade de 

registrar os atendimentos/procedimentos/tratamentos realizados em cada 

estabelecimento de saúde, a partir de uma tabela de procedimentos ambulatoriais, 

visava permitir também o processamento, de forma descentralizada, da produção 

desses estabelecimentos, e a geração de informações que subsidiem o processo de 

planejamento, controle e avaliação do SUS (BRASIL, 2007).  

O registro no SIA começou a ser realizado a partir do Boletim de Produção 

Ambulatorial (BPA), tendo sido, posteriormente, incorporada a Autorização de 

Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC). Mensalmente, geram-se valores 

que são enviados ao DATASUS, contendo a totalidade dos procedimentos realizados.  
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O BPA é um boletim que deve ser preenchido mensalmente, a partir do 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) de cada serviço. Nele, os 

campos de dados são preenchidos por procedimento realizado, sendo que, para cada 

procedimento, deve-se registrar a atividade profissional de quem o executou, o grupo 

de atendimento em que se insere, a faixa etária do paciente e a quantidade de vezes 

que foi realizado o procedimento. Com exceção deste último campo, todos os demais 

são preenchidos a partir de códigos advindos de suas respectivas tabelas do SIA/SUS 

(p. ex.: "tabela de procedimentos"). Trata-se de um boletim que não fornece dados 

"por paciente", nominais, mas sim, "por procedimento". A partir dele, não é possível 

fazer um mapeamento dos tipos de procedimentos mais frequentes por região, por 

diagnóstico, entre outros. Trata-se de um instrumento com fins, como o próprio nome 

diz, de "produtividade", trazendo limitações quanto à gestão do serviço e da rede de 

serviços na qual ele está inserido. 

A APAC tem seu preenchimento realizado de forma nominal, com campos de 

dados pessoais e dos procedimentos realizados. Porém, como a sua finalidade é de 

faturamento, não há outros campos de registro para o diagnóstico de cada paciente, a 

forma como chegaram ao serviço (p. ex.: por encaminhamento? por demanda 

espontânea?), quais foram os desfechos dos atendimentos, entre outros. Isso também 

limita sua para fins de gestão do serviço e da rede de serviços no qual ele está inserido.  

Alguns aprimoramentos foram realizados para adequar o SIA às normas 

operacionais básicas do SUS que foram sendo criadas. A criação da APAC, em 1996, 

passou a registrar, nominalmente, os atendimentos de alta complexidade, e aqueles de 

média complexidade considerados estratégicos, necessários para individualização. A 

reformulação da tabela de procedimentos, em 1998, que antes eram registrados de 

forma agregada (um código para vários procedimentos), permitiu uma identificação 

mais individualizada dos mesmos por nível de complexidade, distribuídos por grupos, 

subgrupos e níveis de organização (BRASIL, 2007). Porém, mesmo com esses 

aprimoramentos, podemos constatar que, no caso do SIA/SUS, há uma 

descentralização do registro da produtividade e de sua utilização para fins de gestão, 

não se tratando, portanto, de um sistema que permita a gestão descentralizada dos 

serviços de saúde. Trata-se de uma gestão ainda limitada à produtividade, com dados, 

em sua maioria, não individualizados, que fornecem de indicadores operacionais do 

serviço, ao realizar o cadastro, programação, processamento e pagamento da produção 

ambulatorial (BRASIL, 2007), em detrimento do conhecimento da situação de saúde 
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(p. ex.: demandas apresentadas, hipóteses diagnósticas) e dos serviços de saúde, dentro 

de um funcionamento em rede (p.: encaminhamentos recebidos e realizados). 

Importante destacar que, ao contrário do SIH/SUS, os dados produzidos pelo SIA/SUS 

não são disponibilizados "por estabelecimento" de saúde no site do DATASUS, 

apenas de forma agregada "por município".  

O SIAB foi desenvolvido em 1998, para atender a uma demanda do Programa 

de Saúde da Família (PSF), criado em 1994. Trata-se de um Programa que, mais tarde, 

se tornou a estratégia do Ministério da Saúde para acompanhamento em saúde no nível 

da atenção básica, com o intuito de ser a porta de entrada para o sistema de saúde e de 

permitir que os gestores do SUS aprofundem o conhecimento sobre aqueles a quem 

devem servir (BRASIL,2000). Com o aumento exponencial das equipes de saúde da 

família, o material, recolhido e arquivado manualmente, necessitava de um sistema 

que pudesse fazer um melhor aproveitamento dos dados (BRASIL, 2000).  

Com o objetivo central de coletar, armazenar e processar as informações sobre 

determinada base populacional, adstrita a uma unidade de Saúde da Família, o SIAB 

visa servir como instrumento de gerenciamento dos Programas de Saúde da Família e 

de Agentes Comunitários de Saúde (programa criado anteriormente ao PSF e 

incorporado à ele), produzindo informações que monitorem o desenvolvimento das 

ações em saúde, realizadas no nível local. Esse sistema produz relatórios que permitem 

o conhecimento da realidade sócio sanitária da população acompanhada, avaliando se 

os serviços de saúde oferecidos estão adequados a ela, permitindo readequá-los sempre 

que necessário, o que possibilitaria a melhora da qualidade dos mesmos. Busca-se 

dessa forma sustentar tecnicamente as decisões e o planejamento de ações de saúde a 

serem implementadas nesse nível (BRASIL, 1998). 

O SIAB, que já nasce como um sistema informatizado, tem o seu 

preenchimento realizado a partir de diferentes fichas de coletas de dados, conforme 

podemos ver no quadro 2. 

Os gestores, em todos os níveis (federal, estadual, municipal e local), devem 

tomar decisões sobre a atenção básica a partir das informações coletadas no SIAB, 

assim como cada serviço que compõe a estratégia de saúde da família, pois esse 

sistema fornece dados que podem servir para um diagnóstico de saúde da comunidade, 

das ações realizadas pela equipe e seus resultados sócio sanitários alcançados. 
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Quadro 2- SIAB - Fichas e suas respectivas funções 

Ficha Função 

Ficha A Cadastramento das famílias 

Ficha B-GES Acompanhamento de gestantes 

Ficha B-HA Acompanhamento de hipertensos 

Ficha B-DIA Acompanhamento de diabéticos 

Ficha B-TB Acompanhamento de pacientes com tuberculose 

Ficha B-HAN Acompanhamento de pacientes com hanseníase 

Ficha C Acompanhamento de crianças 

Ficha D Registro de atividades, procedimentos e notificações 

Fonte: Adaptado do Manual do Sistema de Informações de Atenção Básica (BRASIL, 1998) 

 

Todos os profissionais devem conhecer e utilizar o conjunto de dados 

estruturados pelo SIAB, a fim de traçar estratégias, definir metas e identificar 

intervenções que se fizerem necessárias na atenção à população, em suas respectivas 

áreas de cobertura, bem como avaliar os resultados obtidos por suas respectivas 

equipes.  

Podemos ver, portanto, que o SIAB já nasce dentro de uma lógica de assunção, 

pelos municípios, da responsabilidade pela gestão de seus serviços de saúde, 

regulamentada através de normas operacionais e portarias ministeriais. Trata-se de um 

sistema de informações que tem abrangência nacional, mas que deve ser utilizado 

localmente, não apenas no sentido de alimentá-lo com dados locais, mas de ser 

utilizado para a própria gestão local do sistema de saúde. O fato de ter sido 

implementado a partir de softwares, facilita e torna mais ágil o processo de coleta, 

armazenamento e produção de informações à nível local. 

É possível percebermos uma diferença significativa entre os níveis de 

complexidade dos dados coletados pelo SIAB e os demais sistemas de informações em 

saúde anteriormente apresentados. Apesar de todos esses sistemas terem abrangência 

nacional, no SIAB, os dados se referem a situações mais específicas, relacionadas à 

situação de saúde e assistência ofertada, que possibilitam uma gestão mais 

descentralizada do sistema municipal de saúde. 

Com a Norma Operacional Básica 96 (NOB-96), de 1996, que visa dar 

consequência prática à descentralização do SUS, com a promoção e consolidação do 
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pleno exercício da gestão municipal e do "SUS-Municipal", há uma redefinição das 

responsabilidades da União, Estados e Municípios. Os dois primeiros passam a 

exercer, além de suas competências específicas de gestão, uma função de cooperação 

técnica e financeira para a plena responsabilidade do poder público municipal, cuja 

capacidade de operar sistemas de informações básicas compõe uma das contrapartidas 

previstas para o repasse de recursos financeiros, advindos dos demais entes 

federativos. A NOB-96 prevê a suspensão dos repasses fixos no caso da não-

alimentação, pelos municípios, dos bancos de dados de interesse nacional, por 2 meses 

consecutivos, e/ou, para os repasses variáveis, por 4 meses alternados ao ano 

(BRASIL, 1996). Os incentivos financeiros aos Programas de Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde também passaram a ser proporcionais à cobertura 

alcançada pelos municípios, o que exigia a produção de dados que a comprovassem. A 

remuneração por serviços produzidos pelo município, como as internações 

hospitalares e procedimentos ambulatoriais de alto custo ou complexidade, passaram a 

ser realizadas a partir dos dados fornecidos pelo SIH e SIA, respectivamente.  

Como podemos ver, na trajetória de criação dos primeiros sistemas de 

informações em saúde, e de sua utilização a partir das novas diretrizes do SUS, houve 

uma “desconcentração das informações” ao invés de sua “descentralização”, visto que 

apenas o preenchimento das informações e, em alguns casos, a utilização dos sistemas 

para fins de gestão passou a ser realizada pelos municípios, mas não a concepção dos 

mesmos. Tal fato pode ser considerado como um complicador para o 

desenvolvimento, a nível municipal, da capacidade de planejamento e organização dos 

serviços, visto que há especificidades a nível local que não são contempladas por tais 

sistemas (BRANCO, 1996), como pudemos ver no caso do HOSPUB.  

Podemos então supor que, para fins de gestão municipal em saúde, os sistemas 

de informações, tradicionalmente utilizados, não são satisfatoriamente adequados, já 

que não foram concebidos para essa esfera de atuação. Talvez o SIAB seja uma 

exceção, visto que a complexidade dos dados, relacionados a situações de saúde e dos 

serviços de saúde ofertados, é consideravelmente maior. Isso pode estar relacionado ao 

fato de ser um sistema para a atenção básica, ou seja, para uma atenção que é ofertada, 

exclusivamente, pelos municípios. Caberia uma investigação mais aprofundada sobre 

esse sistema de informações e de possíveis estudos que o avaliaram nessa perspectiva 

da gestão municipal de serviços de saúde. 
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O levantamento de dados e a criação de indicadores em saúde a nível local, 

podem identificar, de forma mais específica e complexa, os problemas relativos ao 

quadro de saúde da população e do funcionamento dos serviços de saúde de um 

município. Com um maior conhecimento das características da população atendida, 

torna-se possível uma maior otimização do cuidado e dos fluxos de tratamento 

ofertados. Dessa forma, a gestão municipal pode definir prioridades e otimizar a 

utilização de recursos, aprimorando os seus serviços de saúde e diminuindo as 

desigualdades regionais (BRANCO, 1996; ALMEIDA, 1998). 

Apesar da Lei Orgânica da saúde atribuir aos três entes governamentais a 

produção e utilização de informação em saúde (BRASIL, 1990), tais atividades sempre 

ficaram a cargo dos entes estaduais e federais, como temos procurado demonstrar ao 

longo desse histórico. Uma real descentralização das informações, também 

possibilitaria que a participação popular, nas conferências e conselhos de saúde, se 

desse de forma mais qualificada, a partir de análises de dados mais específicos da 

situação de saúde e dos serviços de saúde dos municípios. Levando em conta que, 

dentre os atores envolvidos no controle social, estão os trabalhadores, torna-se ainda 

mais necessário que sua prática inclua a produção e análise da informação sobre o 

trabalho que realizam.  

 

 

1.2) A função dos sistemas de informações em saúde na Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) 

 

Após termos apresentado um histórico sobre a criação dos principais sistemas 

de informações em saúde no Brasil e concluído que esses sistemas são insuficientes 

para fins de uma gestão descentralizada do SUS, nos voltaremos às políticas que visam 

instituir ou adequar os sistemas de informações em saúde à uma concepção, recente, 

de redes de atenção à saúde, que visa responder ao que foi considerado uma crise 

internacional dos sistemas de saúde. 

Os sistemas de saúde no mundo não acompanharam as transições demográfica 

e epidemiológica ocorridas durante o século XX, quando a população envelheceu e as 

doenças crônicas tomaram protagonismo. Mantiveram-se muito centrados no 

tratamento das condições agudas (em declínio), atendendo de forma pontual e 
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fragmentada as condições crônicas (em ascensão), sem a continuidade necessária aos 

seus processos assistenciais (OPAS, 2011).  

Como alternativa a esse quadro, a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), em 2011, propôs o modelo de “Redes de Atenção à Saúde” (RAS) para os 

seus países-membros. Esse modelo propõe uma rede de atenção à saúde que deve 

prestar (ou fazer arranjos para prestar) serviços de saúde equitativos e integrais, se 

dispondo a apresentar contas por seus resultados clínicos e econômicos e pelo 

estado de saúde da população a que serve (grifo nosso). A RAS deve superar o alto 

percentual de pessoas hospitalizadas que poderiam ser tratadas em ambiente não-

hospitalar (cerca de 50%); o fato de apenas 1/5 dos usuários e 1/3 dos gestores 

considerarem eficazes os sistemas de referência e contra referência da atenção básica 

aos serviços especializados; da atenção ser provida de forma reativa, episódica e 

descontínua, centrada na doença, sem articulação entre os níveis e pontos de atenção 

da rede, entre outros (OPAS, 2011).  

A rede de atenção à saúde é composta por três elementos: 

1) População (atenção à saúde baseada na população); 

2) Estrutura operacional (atenção primária à saúde, sistemas de apoio, sistemas 

logísticos, sistema de transporte em saúde, sistema de governança das redes); 

3) Modelos de atenção à saúde (condições agudas e crônicas). 

Foram concebidos 14 atributos para esta rede, distribuídos em quatro âmbitos 

de abordagem, conforme podemos ver no Quadro 3 (OPAS, 2011). Dentre os 

atributos, destacamos o sistema de informações em saúde no âmbito da 

“organização e gestão”, com a função de "vincular todos os membros da rede, 

com a decomposição dos dados por sexo, idade, lugar de residência, etnia e outras 

variáveis pertinentes" (OPAS, 2011) (grifo nosso).  

Trata-se também de um sistema de apoio importante que, além de ser atributo, 

faz parte de um dos três elementos constitutivos da RAS: a estrutura operacional da 

rede. Tem a função de auxiliar a avaliação e desenvolvimento dessa rede, a partir 

do fornecimento de informações que vinculem seus membros ao trabalho 

realizado, servindo como ferramenta para o diagnóstico das situações de saúde 

(OPAS, 2011) (grifo nosso), mais abrangente que os diagnósticos dados aos 

pacientes, a partir de seus atendimentos. Faz-se aqui esse comentário sobre sua 

abrangência, por conta do que motivou as mudanças na forma de levantamento de 

dados dos atendimentos, no serviço de emergência que será objeto desse estudo.  
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O Sistema de Informações Hospitalar utilizado pela emergência, o HOSPUB, 

se mostrou insuficiente para cumprir a função que é atribuída, pela RAS, aos sistemas 

de informações em saúde: a de fornecer informações que, de fato, auxiliem a avaliação 

e desenvolvimento da rede, a partir de um diagnóstico da situação de saúde. Em 

relação à função de "vincular todos os membros da rede", como realizá-la se não 

havia, na ficha de atendimento impressa por esse sistema, os campos de dados sobre o 

tratamento atual, os encaminhamentos realizados e recebidos pelo serviço de 

emergência, entre outros? 

 

Quadro 3 - RAS - Âmbitos e atributos 

Âmbitos Atributos 

Modelo Assistencial 

1) População e territórios definidos e amplo conhecimento de suas 

necessidades e preferências nas questões de saúde que determinam a 

oferta dos serviços. 

2) Uma extensa rede de estabelecimentos de saúde que presta serviços 

de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de 

enfermidades, reabilitação e cuidados paliativos e que integra os 

programas focalizados em enfermidades, riscos e populações 

específicas, os serviços de saúde pessoais e os serviços de saúde 

pública. 

 )  m primeiro n vel de atenção multidisciplinar que cobre toda a 

população e que serve como porta de entrada ao sistema, que integra e 

coordena a atenção à saúde, além de satisfazer à maior parte das 

necessidades de saúde da população. 

4) Prestação de serviços especializados nos lugares mais apropriados e 

que se oferecem preferencialmente em ambientes extra hospitalares. 

5) Existência de mecanismos de coordenação assistencial, ao longo de 

todo o contínuo dos serviços de saúde. 

 ) Atenção à saúde centrada na pessoa, na família e na comunidade, 

levando em conta as particularidades culturais e de gênero e os níveis 

de diversidade da população. 

Governança e 

Estratégia 

7) Um sistema de governança único para toda rede. 

8) Participação social ampla. 

9) Ação intersetorial e abordagem dos determinantes sociais da saúde e 

da equidade em saúde. 

Organização e 

Gestão 

10) Gestão integrada dos sistemas de apoio clínico, administrativo e 

logístico. 

11) Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e 

valorizados pela rede. 

12) Sistema de informações integrado que vincula todos os membros 

da rede, com a decomposição dos dados por sexo, idade, lugar de 

residência, etnia e outras variáveis pertinentes. 

13) Gestão baseada em resultados. 

Alocação de recursos 

financeiros e 

incentivos 

14) Financiamento adequado e incentivos financeiros alinhados com as 

metas da rede. 
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Fonte: OPAS, 2011, p. 18 

 

Apesar de não ser considerado um sistema de informações em saúde, o novo 

banco de dados e a nova ficha de atendimento, criados pelo Serviço de Recepção e 

Intercorrências (SRI), do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ), cujos resultados 

serão apresentados posteriormente, contêm campos de dados que podem ser 

considerados como "vinculadores dos membros da rede" de saúde de Niterói, ao 

incluir, como opções de preenchimento, o tratamento prévio nos serviços de referência 

dessa rede, os encaminhamentos realizados pelo SRI a esses serviços, a forma como 

chegam ao SRI, encaminhados ou não por esses serviços, entre outros, como podemos 

ver no anexo 2. 

Podemos nos utilizar de uma das definições de "sistema", para entendermos a 

função do sistema de informações em saúde e do próprio sistema de saúde municipal. 

Um sistema pode ser definido como a "inter-relação das partes, elementos ou unidades 

que fazem funcionar uma estrutura organizada" (HOUAISS, 2009). Portanto, 

diagnósticos que viriam dessa inter-relação poderiam ajudar os gestores, inclusive os 

profissionais de saúde, potenciais gestores da clínica, a aperfeiçoar suas decisões e 

melhorar os serviços públicos de saúde, a partir de boas informações que diminuam as 

incertezas e os riscos associados aos processos decisórios (OPAS, 2011). 

A criação de subsistemas de informações, no nível local, compatíveis com os 

sistemas de âmbito estadual e nacional, mostra-se estratégica para a produção de dados 

que contemplem as especificidades locais de gestão. Trata-se de uma alternativa que 

traria um maior aproveitamento das informações em saúde para o município e, 

consequentemente, maior autonomia municipal (BRANCO, 1996). Desse modo, a 

questão que se coloca é a de como desenvolver um subsistema de informações capaz 

de atender às especificidades locais de uma cidade e de seu serviço de emergência 

psiquiátrica. Como fazê-lo, de forma a permitir um maior conhecimento das demandas 

que chegam, da maneira como se responde a essas demandas, e de sua relação com 

outros serviços que compõem uma rede de saúde mental? No caso desse estudo, nosso 

foco se volta para a rede de saúde mental em Niterói, mais especificamente, os dados 

produzidos pelas novas ferramentas de coleta e armazenamento de dados de seu 

serviço de emergência psiquiátrica, que se inclui dentro de uma política nacional 

específica para a atenção às urgências.  
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1.3) Os serviços hospitalares de atenção às urgências: entre suas finalidades 

e as demandas dos usuários 

 

Os serviços hospitalares de atenção às urgências integram o componente 

hospitalar da Política Nacional de Atenção às Urgências – PNAU, instituída em 2003, 

com o objetivo de garantir a universalidade, equidade e integralidade do atendimento 

às urgências no Brasil (BRASIL, 2003). A PNAU tinha, inicialmente, três 

componentes, sendo dois deles "pré-hospitalares" (fixo e móvel) e um "pós-hospitalar" 

(atendimento domiciliar). Essa denominação em torno do "hospitalar" demonstra o 

quanto a atenção às urgências ainda estava centrada nos hospitais, na época da criação 

da PNAU. 

Em 2011, a PNAU foi reformulada e, na mesma portaria, foi instituída a Rede 

de Atenção às Urgências (RAU). Essa rede tem como primeira diretriz não mais a 

garantia da universalidade, equidade e integralidade da atenção às urgências, que passa 

a figurar em seu segundo item, mas a "ampliação do acesso e acolhimento aos casos 

agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção" (BRASIL, 

2011). Essa rede mantém o componente "hospitalar", conforme havia sido formulado 

pela PNAU, em 2003, mas modifica os outros três existentes, que não são mais 

chamados de "pré e pós-hospitalares". Além disso, acrescenta mais quatro 

componentes, que também não são classificados em função do hospital, como 

podemos ver no quadro 4. 

Com o intuito de ampliar e qualificar o acesso integral aos usuários em 

situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, a RAU deve articular e 

integrar todos os serviços e equipamentos de saúde, constituindo conectividade entre 

os diferentes pontos de atenção. Tendo como direção de atendimento aos quadros 

agudos em todas as portas de entrada no SUS, a RAU prevê a transferência para 

serviços de maior complexidade para alguns de seus componentes e respectivos pontos 

de atenção. Por exemplo, o componente da atenção básica, que tem como função 

prestar o primeiro cuidado, deve realizar a transferência/encaminhamento a outros 

pontos de atenção, sempre que necessário, assim como as UPA's também devem fazê-

lo. A sala de estabilização, por sua vez, deve encaminhar os pacientes críticos e/ou 
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graves à rede de atenção à saúde, pela central de regulação das urgências, após sua 

estabilização.  

Porém, quando o paciente chega por demanda espontânea ao seu componente 

hospitalar de atendimento às urgências, e não é avaliada a necessidade de atendimento 

naquele nível de complexidade, o quê fazer? Quando se trata de uma demanda 

avaliada como "não urgente", não há, na PNAU, nenhuma direção sobre o que fazer 

nesses casos. Como já foi dito, as transferências/encaminhamentos são sempre 

previstos para níveis de maior complexidade, e não no caminho inverso. 

 

Quadro 4 - RAU - Componentes 

Componentes da RAU 

I Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde 

II Atenção Básica em Saúde 

III 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de 

Regulação Médica das Urgências  

IV Sala de Estabilização 

V Força Nacional de Saúde do SUS  

VI 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 

horas 

VII Hospitalar 

VIII Atenção Domiciliar 

Fonte: Portaria nº 1600, de 07 de julho de 2011 

 

Isso pode ser explicado pelo fato da PNAU tratar sempre de situações 

classificadas como urgências. Porém, se essa política define as funções de cada um dos 

serviços envolvidos na atenção às urgências, e se há, na literatura, conforme veremos a 

seguir, estudos que comprovam uma grande proporção de atendimentos considerados 

não urgentes, nos serviços hospitalares de emergência, a PNAU não deveria propor o 

quê fazer com esses casos? É de suma importância que, ao se definirem as funções de 

cada um dos componentes e pontos de atenção da RAU, se incluíssem as situações 

caracterizadas como "não urgentes". Trata-se de realizar, conforme preconizado pela 

RAU, "a intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos" (BRASIL, 2011).  

Garlet et al, em 2009, entendem como finalidade das unidades hospitalares de 

urgências e emergências, o atendimento a pacientes que chegam em estado grave, o 

acolhimento a casos não urgentes e sua reordenação a serviços ambulatoriais 

básicos ou especializados existentes na rede de atenção à saúde (grifo nosso) 
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(GARLET et al, 2009). Apesar dessa definição citar a PNAU, de 2003, como 

referência, ela não foi encontrada na política. No artigo, os autores retomam um dos 

pressupostos da PNAU, o de garantir os cuidados integrais às urgências, de acordo 

com a gravidade e complexidade tecnológica exigida, de forma regionalizada, 

hierarquizada e regulada. Assim como o preconizado pela RAU, exposto no parágrafo 

anterior, este pressuposto, retomado por Garlet et al (2009), pode servir de 

fundamento à definição proposta pelos mesmos sobre as finalidades dos serviços de 

emergência. 

Neste trabalho, nos utilizaremos da definição das finalidades dos serviços de 

emergência, proposta por Garlet et al (2009), como referência, por entendermos que 

ela abarca, de forma mais completa, as políticas propostas para a atenção às urgências 

no Brasil. 

 

 

Qual é a diferença entre "urgência" e "emergência"? 

Apesar da PNAU não definir o que considera como "urgência", o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) a define como “ocorrência imprevista de agravo à saúde 

com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica 

imediata”, diferenciando-a da emergência, que implicaria numa constatação médica de 

risco iminente de vida ou de sofrimento intenso, exigindo "tratamento médico 

imediato" (CFM, 1995). Paim, em 1994, propõe uma definição muito próxima à do 

Conselho, a partir do risco de morte presente nas urgências e iminente nas 

emergências, complementando que nos casos "não-urgentes" esse risco seria 

inexistente (PAIM, 1994). 

A partir dessa definição de Paim, podemos incluir os serviços de emergência 

na PNAU, visto que, aquilo que não é urgência ou emergência, passa a ser considerado 

como "não-urgente". Além da portaria que institui a PNAU, já abordada neste 

trabalho, todas as portarias relacionadas à atenção às "urgências" possuem citações e 

considerações sobre as "emergências", não havendo situação de emergência que não 

seja objeto de intervenção da política de atenção às urgências. Dentre elas, temos a 

Portaria nº 18.64l, que institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 

a Portaria nº 2.048, que institui a regulamentação técnica dos Sistemas Estaduais de 

"urgência e emergência", e a Portaria nº 2.072, que institui o comitê de atenção às 

urgências (BRASIL, 2003; BRASIL, 2004). 
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Atendimentos "não urgentes" nos serviços hospitalares de emergência geral: 

A elevada proporção de atendimentos de casos considerados "não urgentes" ou 

"inadequados" nos serviços de urgência e emergência tem sido estudada por diversos 

autores que, ao utilizarem seus respectivos critérios para inclusão nesta classificação, 

levantam a adequação ou não da demanda de atendimento nestes serviços, em relação 

às suas finalidades institucionais. Surgem daí os percentuais de atendimentos 

chamados “inadequados” (FURTADO et al, 2004) e “não urgentes” (ABDALLAT, 

2000; BRITO, 1998; FAJARDO, 2000; RATI, 2013). Dentre esses estudos, há uma 

diferença entre os resultados encontrados, seja no Brasil ou em comparação com 

outros países, chegando a 91% de atendimentos numa dessas categorias. Dentre 

diversos fatores, tais diferenças podem ser explicadas pelos diferentes critérios 

adotados para classificar esses atendimentos.  

Em pesquisa realizada no Hospital da Restauração (HR), em Pernambuco, 

onde se tem uma média mensal de 12.000 atendimentos de emergência, foi feita uma 

seleção de 40 diagnósticos adequados à missão institucional do serviço, a partir da 

listagem de 150 diagnósticos que haviam sido encontrados numa amostra de fichas de 

atendimento. Tal seleção foi feita por uma equipe de especialistas em emergência e 

trauma, que considerou os pacientes que deveriam ser atendidos, preferencialmente, no 

HR, de acordo com sua missão institucional (atendimentos adequados) e os 

diagnósticos relativos a pacientes que poderiam ser atendidos pela atenção básica 

(atendimentos inadequados). Como resultado, obteve-se 74,5% dos atendimentos 

considerados inadequados ou que não eram casos de emergência. Não foi 

disponibilizada, neste estudo, a listagem de diagnósticos encontrados na amostra e 

daqueles considerados adequados (FURTADO et al, 2004).  

Em outra pesquisa realizada num pronto-atendimento de um serviço de saúde 

universitário de Ribeirão Preto - SP, a partir de uma amostra aleatória de 5% dos 

atendimentos de um mês do ano de 1994, levantou-se uma série de dados da ficha de 

pronto-atendimento (FPA), dentre eles, aqueles nos quais se tratava de uma “situação 

de urgência”. Não foi poss vel saber qual critério foi utilizado para inclusão dos dados 

nessa classificação, e se havia esse campo para preenchimento também na FPA ou se 

apenas na ficha de coleta de dados da pesquisa. Foram encontrados 71,5% de 

atendimentos “não-urgentes”, sendo 4 % (do total geral) durante o horário de 
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funcionamento dos serviços básicos de referência, dos respectivos bairros de 

residência dos pacientes (BRITO et al, 1998).  

Um estudo exploratório dos atendimentos de uma emergência de Salvador, que 

teve dentre suas variáveis de análise a "doença" e a "complexidade", obteve que os 

casos mais representativos foram aqueles cujas causas de atendimento foram febre, 

diarreia, gastroenterite, dispneia, hipertensão e dor abdominal. Estes casos, quando 

somados, alcançam a proporção de 22,1% do total de atendimentos. O estudo também 

apresenta os grupos de diagnóstico mais frequentes, segundo o CID-10. Dentre suas 

conclusões, aponta que a maioria dos atendimentos na unidade de emergência é de 

baixa complexidade, especialmente quando os pacientes residem próximos ao hospital. 

Porém, não há qualquer demonstração de como chega a esta conclusão, seja em 

relação ao número e proporção dessa "maioria" ou à definição de "complexidade" 

utilizada (JACOBS et al, 2005).  

Em 2001, em pesquisa realizada numa unidade de saúde considerada porta de 

entrada para as internações no município do Rio de Janeiro, foi aplicado um 

questionário aos trabalhadores de seu serviço de emergência, a partir do qual se 

constatou que 75% dos profissionais acreditavam que os problemas de saúde atendidos 

lá, poderiam ser tratados em outros serviços da rede (ambulatoriais e de atenção 

básica) e que os atendimentos feitos não eram de urgência ou emergência. Não foi 

especificado o motivo que os levava a ter essa opinião (CASTRO, 2002).  

Em um estudo na emergência de um hospital militar na Jordânia, em 1997, 

apontou-se que, apesar da limitação dos dados disponíveis sobre os atendimentos e da 

inexistência de estatísticas médicas nacionais reportados pelos autores, havia um 

"sentimento geral" entre os profissionais médicos de que os pacientes atendidos no 

serviço apresentam problemas "não-urgentes" de saúde. Para quantificar essas 

percepções, descreveram-se os atendimentos a partir de algumas variáveis, dentre elas, 

se se tratava de um atendimento com “risco de vida”, “urgente”, “não urgente”, ou de 

um “caso cl nico ou trivial”. Foram encontrados, durante um mês de levantamento, 

91% de atendimentos “não-urgentes”, que estariam entre as duas últimas 

classificações. Não foram descritos os critérios utilizados para inclusão em cada uma 

dessas classificações, apenas que tais classificações foram realizadas por profissionais 

residentes do serviço de emergência e médicos de família ("family practitioners") 

(ABDALLAT et al, 2000). 
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No Brasil, há uma predominância do modelo tradicional de organização do 

atendimento às emergências determinado pela procura espontânea de usuários. 

Levando-se em conta as diferentes concepções sobre o que é uma urgência ou 

emergência e que a percepção dos pacientes sobre a gravidade também está 

diretamente relacionada à auto avaliação sobre seu estado de saúde, apresentando 

muitas vezes necessidades que não são consideradas pelos profissionais como 

urgências ou emergências, podemos ver que há um desencontro entre a finalidade de 

trabalho dos serviços hospitalares de emergência e as necessidades de seus usuários, 

cujos critérios nem sempre coincidem com os parâmetros biomédicos e a organização 

racional do sistema de atenção à saúde (GARLET et al, 2009).  

Estudos sobre a procura pelos serviços de urgência e emergência apontam 

como seus principais determinantes: a garantia de atendimento e a dificuldade de 

acesso a consultas na atenção básica; a maior disponibilidade de recursos; o fluxo e 

localização privilegiada do serviço de emergência; a possibilidade imediata de 

realização de exames e procedimentos; o acesso a medicamentos não disponíveis na 

atenção básica; o acesso à internação; entre outros. As insatisfações com os 

atendimentos na atenção básica, por conta da demora no atendimento, da escassa 

densidade tecnológica e da falta de especialistas, também estão relacionados 

(GARLET et al, 2009; SIMONS et al, 2010).  

Como podemos ver, a partir dos determinantes relacionados acima, a 

regionalização e a hierarquização do SUS, por si só, não garantem a redução do afluxo 

desnecessário de usuários aos níveis de maior complexidade. Para que sejam evitados 

os atendimentos desnecessários nos centros de complexidade terciária, é esperado que 

os usuários não só sejam acolhidos na atenção básica e secundária, mas que, 

fundamentalmente, recebam atenção resolutiva nesses níveis de complexidade. Isso 

contribuiria para que os leitos nos hospitais sejam ocupados por usuários que 

realmente necessitem dele. É imprescindível que gestores, profissionais e usuários 

tenham clareza da finalidade do trabalho executado, em suas respectivas unidades, que 

deverá ser pactuada com as demais instituições, serviços e usuários.  

Foi comprovado que a procura por serviços de emergência, quando se trata de 

situações consideradas não emergenciais, não tem relação com o nível sócio 

econômico ou cultural dos países. A expansão da rede básica e implantação do 

Programa Saúde da Família não tem conseguido modificar essa demanda no Brasil. 

Percebe-se que o método de classificação de risco nas emergências também não tem 
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conseguido diminuir essa demanda e que, para isso, deve-se entender os reais motivos 

pelos quais as pessoas procuram a emergência em situações consideradas não urgentes 

(GARLET et al, 2009). 

Ao retomarmos a política proposta para a atenção às urgências e emergências 

(BRASIL, 2003) e a definição da finalidade dos serviços de atenção às urgências, 

proposta por Garlet et al. (2009), podemos dizer que é preciso que os serviços de 

emergência realizem a reordenação dos casos não-urgentes aos serviços ambulatoriais 

ou de atenção básica. A identificação desses casos não-urgentes, atendidos nas 

emergências, poderia ajudar no desenvolvimento dos serviços ambulatoriais ou de 

atenção básica, no sentido de se tornarem, tanto referências para essas situações, como 

mais desejáveis aos usuários. Identificar quem são, de onde vêm e em quais situações 

esses usuários demandam atenção básica e ambulatorial nas emergências, pode ser um 

primeiro passo para atuar sobre suas causas. Além de reordenar a demanda, a 

emergência pode auxiliar na sua ordenação para a atenção ambulatorial ou básica, 

atuando, a partir desses dados de identificação, antes que a demanda chegue até seu 

serviço e, então, seja reordenada.  

 

 

A emergência como uma porta de entrada do sistema de saúde:  

As emergências são importantes portas de entrada no sistema de saúde, seja a 

partir de atendimentos a situações emergenciais ou não, procedendo à sua reordenação 

para a rede ambulatorial ou de atenção básica, quando for indicado, para a 

continuidade do cuidado. Como os serviços de atenção básica não funcionam 24hs e 

têm dificuldades em atender imediatamente a situações imprevisíveis ou urgentes, 

devido ao sistema de consultas agendadas e programas prioritários, as emergências e 

urgências se tornam, muitas vezes, o único recurso para atendimento imediato 

(CASTRO, 2002).  

Apesar da ênfase dada à lógica territorial, no processo de reorientação do 

modelo assistencial iniciado com a criação do SUS e a definição da atenção básica 

como porta de entrada do sistema de saúde, persiste a preferência dos usuários por 

hospitais e prontos-socorros, independentemente da demanda. Dentre suas causas 

estão: a imagem que os usuários têm desses serviços em relação à sua acessibilidade, 

confiabilidade e resolubilidade; ao fato dos usuários sentirem barreiras de acesso nos 

serviços básicos, como a limitação de recursos humanos e materiais. Dessa maneira, 
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constroem suas próprias estratégias para abrir as portas do sistema (OLIVEIRA et al, 

2009).  

Os usuários permanecem privilegiando o pronto-atendimento médico e a busca 

por assistência básica em prontos-socorros e hospitais, mesmo quando há unidades de 

saúde próximas às residências. Essa demanda tem inclusive aumentado, apesar do 

aumento da cobertura da atenção básica (OLIVEIRA et al, 2009).  

Em certa medida, os usuários do SUS, inclusive os dos serviços de saúde 

mental, buscam o acesso aos serviços de saúde para resolução de seus problemas, 

independentemente da lógica burocrática da rede, ou seja, buscam os serviços que 

entendem estarem mais ajustados às suas respectivas necessidades de saúde. O acesso 

aos serviços de saúde também pode ser avaliado a partir desse grau de ajuste 

(DONABEDIAN, 1980 apud OLIVEIRA et al, 2004).  

Em relação às emergências psiquiátricas, não foram encontrados estudos que 

abordassem a temática da adequação das demandas em relação às suas finalidades 

institucionais. Serão apresentados alguns estudos sobre os perfis de atendimentos em 

emergências psiquiátricas. Antes disso, faz-se necessária uma contextualização da 

nova função dos serviços de emergência psiquiátrica, no contexto da reforma 

psiquiátrica, em especial, a descentralização da atenção à saúde mental e a criação da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída em 2011 (BRASIL, 2011). 

 

1.4) A descentralização da atenção à saúde mental e a nova função dos 

serviços de emergência psiquiátrica 
 

No contexto da atenção à saúde mental, a descentralização político-

administrativa da saúde, advinda da reforma sanitária e da criação do SUS, se dá junto 

a uma transformação, promovida pela reforma psiquiátrica, a partir da década de 70, 

do modelo assistencial centrado nos grandes hospitais psiquiátricos (modelo asilar, 

manicomial). Fundado na crise desse modelo de assistência e nos esforços dos 

movimentos sociais pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, vítimas de violência nos 

manicômios, o processo de reforma psiquiátrica visa construir alternativas 

assistenciais comunitárias para a livre circulação das pessoas com transtornos mentais, 

pelos serviços, comunidades e cidades (BRASIL, 2005). Os serviços de internação 

passam a ser indicados apenas quando os recursos extra hospitalares se mostrarem 

insuficientes (BRASIL, 2001), devendo-se evitar, ao máximo, a permanência neles por 
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longos períodos de internação. O tratamento tem como proposta principal, não mais o 

controle da sintomatologia, mas o pleno exercício da cidadania das pessoas com 

transtornos mentais. Para isso, a atenção à saúde mental deve se dar num circuito que 

não seja paralelo ou protegido, mas nos territórios da cidade, dentro de uma proposta 

de reinserção social. Esse processo tem como marco legal a aprovação da lei 10.216, 

de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos as pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental (BRASIL, 2001). Desde 

então, diversas portarias foram aprovadas, com o intuito de regulamentar as 

alternativas assistenciais criadas, como a portaria que regulamenta os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) (BRASIL, 2002) e a que institui a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) (BRASIL, 2011).  

Entendemos ser importante uma breve introdução sobre o que é um CAPS, 

visto se tratar de um serviço estratégico para a articulação, no território, de um 

tratamento que, para além de não restringir a circulação das pessoas com transtornos 

mentais, se proponha à reinserção social dos pacientes. A Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) será apresentada no próximo item deste capítulo. 

Os CAPS se propõem a um acompanhamento de atenção diária, para pacientes 

com transtornos mentais severos e persistentes, de seus respectivos territórios. São 

categorizados por clientela e porte, se dividindo em: CAPSi (infantil), CAPSad (álcool 

e drogas) e CAPS I, II e III (adultos), que atendem, geralmente, pacientes com 

transtornos psicóticos graves, o que não quer dizer que todos os pacientes psiquiátricos 

que se tratam e têm esse tipo de transtorno e gravidade, sejam atendidos neles. A 

indicação de tratamento em cada um dos tipos de CAPS deve ser realizada, 

principalmente, a partir do motivo principal de tratamento do paciente (é o transtorno 

psicótico? é o uso de drogas?), podendo haver, por exemplo, adolescentes e psicóticos 

se tratando num CAPSad. As equipes devem ser multidisciplinares, compostas por 

psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

terapeutas ocupacionais, oficineiros, arte terapeutas, entre outros. Os CAPS de tipo I, 

II e III são definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência 

populacional, sendo o de tipo III, destinado a ter capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população acima de 200.000 habitantes, com 

funcionamento 24hrs, possuindo leitos para acolhimento noturno (BRASIL, 2002). 

Com a criação de novos dispositivos como os CAPS, o movimento de reforma 

psiquiátrica se propõe a um desafio que vai para além do SUS: a transformação, na 
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própria cultura, da maneira de se lidar com os transtornos mentais, especialmente a 

loucura, e que a sociedade possa se abrir para sua própria diversidade, sem excluí-la. 

Trata-se de um trabalho muito mais complexo que aquele realizado pela internação 

nos manicômios. A "articulação em rede, dos variados serviços substitutivos ao 

hospital psiquiátrico, é crucial para a constituição de um conjunto vivo e concreto de 

referências capazes de acolher a pessoa em sofrimento mental" (BRASIL, 2005). 

Vemos, portanto, como se torna necessária a aproximação, a cada caso, com o 

território que cada um habita, em toda a sua complexidade.  

O levantamento de informações sobre a cidade e as pessoas que nela habitam, 

seus territórios, os tipos de transtornos mentais mais presentes, a forma como estão 

acessando seus serviços de saúde, como têm sido atendidas nesses serviços, entre 

outros, se mostra ainda mais importante para que essa complexidade possa ser melhor 

trabalhada, a partir dessa articulação em rede. Nesse novo cenário, onde o hospital 

deixa de ser a única opção de tratamento e passa a compor uma rede de serviços, a 

emergência psiquiátrica também deixa de ter como única função a organização do 

fluxo de internações. Ao se propor a realizar o manejo da crise psiquiátrica, com a 

estabilização dos casos agudos, que muitas vezes pode ocorrer a partir de um período 

de observação na própria emergência, inclusive quando os outros serviços não estão 

abertos, o serviço de emergência psiquiátrica passa a ter a função de construir e/ou dar 

continuidade ao tratamento nos serviços extra hospitalares da rede de saúde mental, 

assumindo um importante papel na indicação de tratamento (PADILHA et al., 2013). 

Além de evitar internações desnecessárias, a emergência psiquiátrica, na articulação 

necessária para um trabalho em rede, torna-se um serviço capaz também de subsidiar, 

dar elementos ou servir de apoio para um diagnóstico desta rede, contribuindo para a 

sua estruturação.  

Portanto, mesmo quando a emergência não recebe apenas casos agudos, deve 

cumprir, ainda assim, sua função de estruturação de rede e apontar, a partir de dados 

que possam indicar seus problemas de acesso, os tipos de situações que estão sendo 

atendidas na emergência e que poderiam ou deveriam ser atendidas em outros lugares, 

entre outros. A emergência tem a possibilidade de realizar um mapeamento dessas 

situações na rede, por se tratar do serviço que mais recebe e encaminha pacientes da 

rede e para a rede de saúde mental, essencial para o funcionamento integrado dos 

serviços de saúde mental (DEL-BEN et al, 2010). Por isso, é fundamental entender as 

características da população atendida, para que se otimize o cuidado e o fluxo de 
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tratamento na rede de serviços de saúde.  

 

1.5) A proposta de Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Brasil 
 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, foi instituída no SUS com a função de criar, ampliar e articular pontos de 

atenção à saúde para essas pessoas. Busca promover a reabilitação e reinserção social 

por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária, além de desenvolver ações 

intersetoriais de prevenção e redução de danos, regulação e organização das demandas 

e fluxos assistenciais, monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços, por meio 

de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção, entre outros (BRASIL, 

2011). Dentre suas diretrizes, estão: a promoção da equidade, levando-se em 

consideração os determinantes sociais da saúde; o cuidado integral; a atenção 

humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; a diversificação das estratégias 

de cuidado; a ênfase nos serviços de base territorial e comunitária; e o estabelecimento 

de ações intersetoriais. Seus componentes e respectivos pontos de atenção estão 

apresentados no quadro 5. 

 

 

Quadro 5 - RAPS - Componentes e seus respectivos pontos de atenção 

Componentes Pontos de Atenção 

Atenção Básica 
Consultório na Rua, Unidade Básica de Saúde, 

Atenção Residencial de Caráter Transitório e 

Centro de Convivência 

Atenção Psicossocial Especializada Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Atenção de Urgência e Emergência SAMU, UPA 24h, portas hospitalares, salas de 

estabilização, unidades básicas de saúde 

Atenção Residencial de Caráter Transitório Unidade de Recolhimento, Serviços de 

Atenção em Regime Residencial 

Atenção Hospitalar Enfermaria especializada em Hospital Geral 

Estratégias de Desinstitucionalização Serviços Residenciais Terapêuticos, Programa 

de Volta para Casa 

Reabilitação Psicossocial Geração de trabalho e renda, Empreendimentos 

Solidários, Cooperativas Sociais 

Fonte: BRASIL, 2011 
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Destacamos que, desde a formulação da RAPS, sua função de monitorar e 

avaliar a qualidade dos serviços, por meio de indicadores, está presente. Também, na 

primeira das quatro fases para implantação da rede, dispostas na portaria nº 3.088 

(BRASIL, 2011) que institui a RAPS, relativa ao seu desenho regional, propõe-se uma 

análise, a partir de dados demográficos e epidemiológicos, da situação de saúde da 

população, além do dimensionamento da demanda e oferta assistencial existente. No 

que diz respeito à operacionalização dessa rede, há uma série de responsabilidades 

para cada ente federativo, cabendo, porém, para todos eles, em suas diferentes 

dimensões territoriais (federal, estadual e municipal), o monitoramento e avaliação da 

rede (BRASIL, 2011).  

Após essa contextualização dos serviços de emergência psiquiátrica, no 

processo de reforma psiquiátrica, com a criação de serviços substitutivos aos 

manicômios e da RAPS, passaremos aos estudos sobre os perfis de atendimentos nas 

emergências psiquiátricas, assim como seus respectivos métodos de coleta e análise de 

dados. 

 

1.6) Os perfis dos atendimentos nas emergências psiquiátricas 

 

Com o objetivo de apresentar os resultados e respectivos métodos de coleta e 

análise de dados de pesquisas sobre o perfil dos atendimentos em emergências 

psiquiátricas, este item servirá de fonte de comparação para o presente estudo, na 

discussão dos resultados encontrados sobre o perfil dos atendimentos realizados pelo 

Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI). Deverá auxiliar no apontamento dos 

limites e possibilidades dos dados produzidos no SRI, na perspectiva da gestão desse 

serviço e da rede na qual está inserido. As propostas de aperfeiçoamento do 

levantamento de dados e das informações produzidas no SRI, também poderão ser 

elaboradas a partir dessa comparação. 

O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), a partir dos descritores: "emergência psiquiátrica" e "perfil". 

Inicialmente, foram encontrados 50 estudos, sendo excluídos aqueles que se referiam, 

de forma exclusiva, aos atendimentos a determinado tipo de transtorno mental, como 

aqueles relacionados ao uso de drogas, transtornos bipolares e depressão. Esses 

estudos não tratavam de um perfil geral de atendimentos, objeto de interesse do nosso 

estudo. Como resultado, obtivemos 10 artigos, sendo que apenas 2 deles estavam 
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disponíveis. O primeiro, se refere a uma pesquisa sobre o perfil dos atendimentos 

realizados por uma "equipe de psiquiatria", no serviço de emergência do Hospital 

Universitário de Campinas, em 2010, que foi publicado em 2013 (Padilha et al., 2013). 

O segundo, apresenta um estudo sobre o perfil dos atendimentos de urgência 

psiquiátrica, de um hospital psiquiátrico em Santiago, realizado em 2006, que foi 

publicado em 2010 (CRUZ et al., 2010). 

Em um estudo descritivo e quantitativo, cujo objetivo era caracterizar os 

pacientes atendidos pela psiquiatria, em uma unidade de emergência de um hospital 

geral universitário de Campinas/SP, referência para toda a sua área metropolitana, com 

cerca de 5 milhões de habitantes, foram obtidos os dados de atendimentos no período 

de um ano, a partir de maio de 2010 (PADILHA et al., 2013). Neste serviço, o 

atendimento psiquiátrico era realizado por médicos do primeiro, segundo e terceiro 

anos do programa de residência em psiquiatria, acompanhados por estudantes médicos 

e monitorados por um psiquiatra supervisor, todos os dias da semana, 24 horas por dia.  

Como critério de inclusão no estudo, foram selecionados apenas os 

atendimentos realizados, primariamente, pela equipe de psiquiatria, na emergência 

deste hospital. Os atendimentos realizados, a partir de encaminhamentos de outras 

especialidades, foram excluídos do estudo. Essa exclusão é importante de ser 

considerada quando forem apresentados os percentuais de atendimento por conta de 

problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas e tentativas de suicídio 

obtidos, visto que, geralmente, esses pacientes são primariamente atendidos por outras 

especialidades, o que os excluiu do estudo e, provavelmente, diminuiu sua 

representatividade. Foram coletados os dados sociodemográficos, motivos de 

atendimento, hipóteses diagnósticas e de condutas adotadas de cada atendimento.  

Para realização da pesquisa, foi criado um formulário de coleta de dados, 

adaptado e padronizado, a partir de uma amostra de 50 registros de atendimentos 

psiquiátricos. Nesse estudo piloto, estabeleceram-se grupos de "motivos de 

atendimento", a partir do campo de "queixa principal", já existente na ficha de 

atendimento, além dos grupos de hipóteses diagnósticas, de fontes de 

encaminhamento, prescrições de medicações e de encaminhamentos realizados. 

Dúvidas sobre a adequabilidade do dado bruto foram discutidas entre os envolvidos na 

pesquisa e um psiquiatra da equipe do serviço. Dos pacientes que foram atendidos 

mais de uma vez, foram excluídos os atendimentos seguintes ao primeiro. Estes 

pacientes também foram analisados, separadamente, de forma a constatar se se 



43 

constituíam como um grupo com características específicas, sendo classificados como 

"repeaters" ("repetentes"). 

O estudo traz uma definição de "emergência psiquiátrica", similar à utilizada 

nesse trabalho, mas não faz apontamentos sobre a adequação das situações 

encontradas nos atendimentos em relação a essa definição. Não é possível saber se se 

tratam de situações que, de fato, se caracterizam como emergências psiquiátricas e se 

houveram atendimentos, realizados por outras especialidades, por conta de transtornos 

mentais, que poderiam ser considerados como não emergenciais. Nesse estudo de 

Padilha et al. (2013), os atendimentos de emergência psiquiátrica são definidos como 

aqueles que foram atendidos pela equipe de psiquiatria no serviço de emergência do 

Hospital.  

Houve 1.835 atendimentos de emergências psiquiátricas nesse ano (média de 5 

atendimentos/dia), correspondendo a um total de 1.465 pacientes (média de 1,25 

atendimentos/paciente), sendo que 238 pacientes foram atendidos mais de uma vez (ou 

16,2% do total). A grande maioria dos pacientes procede de Campinas (67%), mas o 

estudo não revela os demais percentuais e, dentre as outras cidades, quais estariam 

dentro da área de abrangência deste hospital. Também não são analisados os 

atendimentos por região de procedência e por referência de serviço psiquiátrico (p. ex.: 

CAPS, ambulatórios de saúde mental, entre outros), dados que poderiam servir como 

um importante instrumento de gestão dos serviços da rede de saúde. O estudo não 

informa as frequências mais encontradas para pacientes que foram atendidos mais de 

uma vez, assim como o número máximo de atendimentos encontrado para um mesmo 

paciente. Considerando que representam 16,2% do total de atendimentos, trata-se de 

um dado que poderia ser utilizado para fazer indicações sobre o funcionamento dos 

serviços da rede, especialmente nos casos de pacientes com alta frequência nesse 

serviço de emergência, o que auxiliaria na definição de estratégias a serem adotadas 

junto a esses serviços, para tratamento desses casos. 

Os maiores percentuais de dados perdidos, seja por conta de erros ou de seu 

não preenchimento, são relativos às variáveis sócio demográficas de ocupação 

(50,7%), escolaridade (48,1%), coabitação (47,7%) e estado civil (32,4%). Dentre as 

variáveis clínicas, as maiores perdas são de "encaminhamentos recebidos" (9,1%), 

"hipótese diagnóstica" (4,1%), "motivo do atendimento" (2,2%). Por conta desse 

resultado, o estudo entende que, "provavelmente", as variáveis sociodemográficas são 

consideradas menos importantes do que aquelas relacionadas a dados clínicos. Diante 
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de seus diferentes percentuais de perda de dados, o estudo optou por utilizar N's 

diferentes para cada tipo de variável.  

Houve um predomínio de mulheres (53,7%), mas não é informada a 

distribuição entre sexos no território de abrangência do serviço; esse dado poderia 

justificar a diferença nos percentuais de atendimentos por sexo encontrados. A idade 

média foi de 37 anos, sendo a faixa etária mais prevalente a de 25-39 anos (41,8%), 

seguida pela faixa de 40-59 anos (32,5%). Importante considerar que os pacientes com 

idade inferior a 14 anos são sempre avaliados pelo serviço de emergência pediátrica do 

hospital, o que faz com que a média de idade encontrada, provavelmente, aumente. 

Não é possível medir esse possível aumento, visto que o número de atendimentos de 

emergência psiquiátrica, para pacientes com até 14 anos, considerados emergências 

pediátricas, não é informado.  

A grande maioria dos pacientes chega por demanda espontânea (61,7%), 

seguidos pelos que chegam por encaminhamento de outros serviços de emergência 

(12,8%) e os que são levados pela família (6,6%). O Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) responde por apenas 4,7% dos atendimentos. Esses dados 

confirmam o que foi encontrado nas pesquisas já citadas sobre os atendimentos em 

emergências gerais, em que há uma predominância de atendimentos determinados pela 

procura espontânea de usuários. 

A maioria das pessoas atendidas são brancas (79,6%), sendo que os negros 

representam uma minoria importante de ser investigada (5,2%), visto que essa 

diferença possivelmente não pode ser justificada pela prevalência de negros na 

população adstrita a esse serviço. A maioria das pessoas atendidas estão casadas ou 

moram com alguém (43,5%), seguidas pelos solteiros (38,6%) e divorciados (14,7%). 

Aqueles com uma ocupação regular são mais prevalentes (35,0%), seguidos pelos 

desempregados (29,3%) e aposentados (12,9%). A prevalência por nível educacional é 

semelhante entre aqueles com até o 1º grau completo e os que têm o 2º grau completo, 

com 42,9% e 43,4%, respectivamente, sendo seguidos pelos que têm 3º grau completo 

(13,5%). Ou seja, a prevalência é maior para pessoas com menor escolaridade 

(86,3%). Os que moram com os pais são a maioria (41,3%), seguidos pelos que moram 

com esposa(o) e criança(s) (20,3%). Aqueles que moram sozinhos, somente com 

esposa ou somente com criança(s), estão em proporções semelhantes, com 10,9%, 

10,3% e 9,5%, respectivamente. 
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Os motivos mais frequentes de atendimentos foram os sintomas depressivos 

(28,1%), agitação (23,6%) e problemas com álcool e outras drogas (19,5%). Em 

relação aos diagnósticos mais frequentes, os transtornos relacionados a substâncias 

psicoativas são os mais prevalentes (23%), seguidos pelos transtornos depressivos 

(18,5%) e psicóticos (12,4%). O estudo ressalta que o diagnóstico em psiquiatria é 

estabelecido a partir de um acompanhamento longitudinal do paciente e que as 

hipóteses diagnósticas são levantadas, no serviço de emergência, a partir da 

apresentação clínica e de informações adicionais, relacionadas ao tratamento já 

provido ao paciente e às pessoas que o acompanham (grifo nosso). Tal fato 

demonstra a importância da comunicação entre os serviços de emergência e o(s) de 

referência ou que já atenderam o paciente. Nesse sentido, o levantamento do dado 

sobre a realização ou não de contato entre as equipes da emergência e dos serviços de 

referência ou que já atenderam o paciente, pode ser um indicador da qualidade do 

diagnóstico dado. 

A prevalência de tomada de medicação clínica no serviço é maior do que a de 

medicação psiquiátrica, com 23,1% e 20,2%, respectivamente. Dentre as medicações 

prescritas nesses casos, os Benzodiazepínicos são a maioria (46,9%), seguidos pelos 

antipsicóticos (31,2%) e a Prometazina (10,3%). Não foram disponibilizados os 

percentuais de atendimentos nos quais não houve prescrição de medicação na 

emergência. Dentre as medicações prescritas para uso domiciliar, temos os 

benzodiazepínicos, com maior prevalência (46,8%), seguidos pelos antidepressivos e 

antipsicóticos, com 23,1% e 22,7%, respectivamente. Sobre o aspecto da 

medicalização, o estudo considerou que os profissionais da equipe médica psiquiátrica 

deste serviço, priorizam a inclusão do paciente na rede de saúde mental, deixando, 

sempre que possível, que os médicos que forem ou voltarem a acompanhar o paciente 

nessa rede, prescrevam as medicações. Não foram explícitos os critérios que 

fundamentam essa afirmação. Há também uma observação sobre estudos comparativos 

levantados que, segundo essa pesquisa, indicam que serviços de emergência 

psiquiátrica, com espaços exclusivos para atendimento, tendem a manter os pacientes 

por mais tempo do que aqueles nos quais o atendimento é realizado junto a outras 

especialidades, conforme acontece nesse hospital de Campinas.  

Dos encaminhamentos realizados, a maioria são feitos para serviços de atenção 

básica à saúde (31,6%), seguidos pelas clínicas especializadas do próprio Hospital 

(29,2%), ambulatório de substâncias psicoativas (17,2%) e CAPS (8,7%), sendo que o 
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percentual de encaminhamentos para o último é quase o mesmo do que ocorre para 

hospitalizações psiquiátricas (8,2%). É provável que tais "hospitalizações" sejam 

internações psiquiátricas, o que se mostra um dado importante a ser analisado, tendo 

em vista o que é proposto pelas políticas de saúde mental brasileiras, implementadas 

desde a reforma psiquiátrica, para a descentralização da atenção dos hospitais 

psiquiátricos em direção dos serviços substitutivos comunitários (como os CAPS). 

Afinal, por que se encaminha com uma prevalência semelhante para os CAPS e as 

internações psiquiátricas?  

Apesar do alto índice de motivações de atendimentos e hipóteses diagnósticas 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas, apenas 3,3% dos pacientes são 

encaminhados para os CAPS-ad (álcool e drogas). Tal fato aponta a importância de 

investigar os motivos pelos quais se encaminha cerca de 5 vezes mais para os 

ambulatórios de substâncias psicoativas do que para os CAPS-AD. A predominância 

de encaminhamentos para atenção primária é relacionada ao fato da demanda 

espontânea e da procedência de Campinas também serem predominantes. A presença 

de residentes em psiquiatria, segundo o estudo, facilita o encaminhamento os 

ambulatórios especializados, mas não é apresentado qualquer fundamento para esta 

afirmação. O estudo considera que o baixo percentual de encaminhamentos para os 

CAPS contraria as recomendações Ministério da Saúde.  

A comparação entre pacientes que foram atendidos mais de uma vez na 

emergência, com os demais, demonstrou diferença apenas em relação aos motivos do 

atendimento, sendo mais prevalente a agitação entre os primeiros (29,1%) do que nos 

demais (23,1%). Apesar da exclusividade” dessa diferença entre os grupos, apontada 

pelo estudo, em seguida é encontrada uma proporção significativamente mais alta de 

transtornos psicóticos, e mais baixa, de transtornos relacionados ao uso abusivo de 

drogas, no grupo dos "repeaters" (que foram atendimentos mais de uma vez). O estudo 

considera que o baixo número de "repeaters" limita essa comparação, indicando a 

necessidade da condução de estudos com um número maior de pacientes. 

Dentre as limitações do estudo, são apontados: o alto percentual de dados 

perdidos, especialmente relacionados aos dados sócio demográficos; a pouca 

padronização de diagnósticos realizados no serviço que, mesmo tendo sido realizada 

pelo estudo em sua fase piloto, a partir de um consenso entre a equipe da pesquisa, não 

equivale aos diagnósticos dados no momento em que o cuidado foi ofertado; e a 

exclusão dos pacientes encaminhados por outros especialistas que, segundo o estudo, 
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provavelmente tinham características sócio demográficas e clínicas distintas daqueles 

que foram incluídos. Por fim, o estudo aponta a escassez de pesquisas que 

caracterizem os atendimentos realizados nas emergências psiquiátricas. 

Todas as informações apresentadas acima estão no artigo de PADILHA et al. 

(2013). 

Em outro estudo, conduzido no "Serviço de Urgências", do Instituto 

Psiquiátrico de Santiago, no Chile, que realizava cerca de 20.000 atendimentos por 

ano, foi selecionada uma amostra representativa de 1999 casos, que somam 10% de 

todos os atendimentos realizados entre 2005 e 2006 (CRUZ et al, 2010). Os dados 

foram obtidos a partir das fichas de atendimento, em forma de planilha eletrônica, por 

agrupamento dos diagnósticos, a partir de categorias presentes no CID-10, que se 

distribuíram em 11 grupos.  

O estudo tinha como objetivo determinar a prevalência das distintas patologias 

nas consultas de urgência psiquiátrica, realizadas no Instituto Psiquiátrico de Santiago, 

assim como de sua distribuição por sexo, idade, procedência, estado civil e horário do 

atendimento. Também buscou comparar a prevalência, segundo faixa etária, em 

relação a outros estudos realizados no mesmo hospital, em anos anteriores, com o 

objetivo de sugerir estratégias de abordagem para o novo perfil epidemiológico das 

urgências. 

Há uma definição sobre "urgências psiquiátricas", que difere da que foi 

utilizada em nosso estudo, quanto à presença de risco iminente de morte ou de 

sofrimento agudo. Na definição proposta pelo estudo de Santiago, tratam-se de 

"qualquer alteração do afeto, da conduta ou do pensamento que possa produzir danos a 

si ou a terceiros", que requer um diagnóstico imediato, para uma intervenção rápida e 

eficaz, ou seja, situações não apenas relacionadas ao sofrimento agudo ou risco 

iminente de morte. Apesar do estudo apontar essa definição, ele não analisa, assim 

como no estudo mencionado anteriormente, os resultados quanto adequabilidade dos 

atendimentos a essa definição de emergência psiquiátrica, ou seja, não se propõe a 

investigar se os atendimentos realizados neste serviço são, de fato, situações de 

emergência ou urgência psiquiátrica. 

Dentre os resultados, assim como em Padilha et al. (2013), foi encontrado um 

percentual maior de atendimentos a mulheres (51,3%). A faixa etária mais prevalente 

foi a de 26-45 anos (51,6%), sendo diferentes as faixas etárias utilizadas pelos dois 

estudos. No estudo anterior, a mais prevalente foi a de 25-39 anos, com 41,8% dos 
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atendimentos. A média de idade encontrada foi de 39 anos, muito próxima à de 

Padilha et al. (2013), de 37 anos. Obtiveram 76,7% dos atendimentos no horário 

diurno, sendo distribuídos os agrupamentos diagnósticos mais frequentes por turno 

(dia/noite). Quase a totalidade dos atendimentos tinha como procedência a área 

metropolitana (99,2%), sendo a maioria advindos de sua região norte (55,3%), a 

mesma onde o hospital se localiza. Essa maioria foi justificada pela maior 

aproximação entre as pessoas dessa região e o hospital.  

Diferentemente de Padilha et al. (2013), onde aqueles com uma ocupação 

regular foram os mais prevalentes (35,0%), em 48,3% dos atendimentos nesse hospital 

de Santiago, as pessoas estavam desempregadas no momento da consulta. Os 

desempregados vieram a seguir, com 29,3% e os aposentados, com 12,9%. Em 60,2% 

dos atendimentos, as pessoas tinham nível de escolaridade médio, técnico ou superior 

completo, diferentemente do encontrado em Padilha et al. (2013), cuja prevalência por 

nível educacional quase equivale entre aqueles com até o 1º grau completo e os que 

têm o 2º grau completo, com 42,9% e 43,4%, sendo seguidos pelos que têm 3º grau 

completo (13,5%). 

Houve um maior percentual de pessoas solteiras (48%), seguidas por casadas 

(27,6%), o inverso do que aconteceu no estudo anterior, cuja diferença entre os 

percentuais também era menor (PADILHA et al., 2013). Entre os encaminhamentos 

realizados, estão os "consultórios periféricos" (45,2%) e hospitalizações no serviço 

(10%), não sendo esclarecido, nesse estudo, ao que se refere a primeira classificação. 

Tratam-se de serviços que incluem a atenção básica? São serviços ambulatoriais? Vê-

se aqui a necessidade de contextualização do estudo em relação à rede de serviços de 

saúde de Santiago, de acordo com os seus diferentes níveis de complexidade. Na 

ausência desse esclarecimento, a utilização desse dado para fins de comparação, 

especialmente com outros países, como o Brasil, fica muito restrita. 

As quatro categorias mais frequentes de diagnóstico encontradas representam 

73,9% dos atendimentos. Foram elas: abuso de álcool e drogas (19,7%), transtornos 

esquizoides (19,1%), afetivos (18,4%) e neuróticos (16,7%). Assim como no estudo 

anterior, os transtornos relacionados ao uso abusivo de drogas prevaleceram (23% em 

Padilha et al., 2013), sendo as outras categorias de difícil comparação entre os estudos, 

visto que utilizam diferentes critérios para a classificação das mesmas. Por exemplo: 

"transtornos esquizoides", "afetivos" e "neuróticos" nesse estudo (CRUZ et al., 2010), 

e "depressivos", "psicóticos" (PADILHA et al., 2013). 
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O estudo em Santiago faz uma comparação dos diagnósticos por ocupação, 

sendo os atendimentos com percentuais mais altos de desempregados, aqueles com os 

seguintes grupos diagnósticos: retardo mental (92% de desempregados), transtornos 

esquizoides (85% de desempregados), abuso de substâncias (74% de desempregados).  

O estudo chamou de "anarquia terminológica", o fato dos médicos não 

utilizarem a mesma classificação internacional de doenças para realizarem as hipóteses 

diagnósticas. Por vezes, sequer utilizaram as classificações com padrão internacional, 

como o CID-10, ou preencheram a hipótese diagnóstica. Nesses últimos casos, o 

estudo se guiou pelo diagnóstico sindrômico ou antecedentes dos pacientes e suas 

alterações de comportamento. Quando não havia motivo do atendimento, priorizou-se 

o quadro mais agudo, encontrado na hipótese diagnóstica ou diagnóstico sindrômico, 

para estabelecer um diagnóstico único no CID-10. Por conta dessa dificuldade de não 

haver um padrão no registro do diagnóstico, o estudo propôs homogeneizar a coleta de 

dados clínicos com o uso do CID-10, ou seja, tomá-lo como fonte de preenchimento 

das hipóteses diagnósticas futuras. Isso já acontece com os atendimentos no Serviço de 

Recepção e Intercorrências (SRI), que serão objeto desse estudo. 

Importante observar que não foram fornecidos os percentuais de não 

preenchimento dos campos de dados sociodemográficos e clínicos, o que poderia 

auxiliar no apontamento de melhorias para o preenchimento do diagnóstico, visto que 

apenas a padronização não garante o preenchimento desse dado. Assim como um dos 

apontamentos foi no sentido de melhorar o levantamento desse tipo de dado, os 

percentuais de não preenchimento poderiam auxiliar nessa direção, tanto em relação 

aos diagnósticos, como os motivos dos atendimentos, entre outros dados. Apesar dessa 

utilidade, não parece ser essa uma das preocupações do estudo. 

Apesar de não apresentar dados sobre os pacientes "repetidores", como foi 

feito em Padilha et al. (2013), o estudo aponta para a importância de precisar o 

verdadeiro motivo do atendimento, para identificar pacientes "repetidores" ou cujo 

motivo principal é a obtenção de medicamentos. Essa pesquisa, assim como em 

Padilha et al. (2013), observou que existem poucos estudos sobre o perfil dos 

atendimentos em emergências psiquiátricas.  

Ao compararmos os dois estudos com aqueles relativos às emergências gerais, 

vimos que não há uma preocupação com a adequação das demandas, em relação às 

finalidades institucionais de seus respectivos serviços de emergência psiquiátrica. 

Porém, nestes, são apresentados mais dados sobre a rede de serviços de saúde do que 
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nos estudos sobre emergências gerais, seja pelos encaminhamentos recebidos, 

realizados, entre outros. Há uma preocupação maior com os pacientes chamados 

"repeaters", nos estudos sobre perfis de atendimento em emergências psiquiátricas. 

Porém, assim como nos outros, não são apresentadas as respectivas redes de saúde 

onde estão inseridos, o que é fundamental para a análise, tanto dos "repeaters", quanto 

dos encaminhamentos recebidos e realizados. Em nenhum dos estudos são 

apresentados dados sobre se o paciente já está realizando algum tipo de tratamento, 

seja clínico, psicológico ou psiquiátrico, em algum outro serviço de referência. Esses 

dados foram levantados pelo Serviço de Recepções e Intercorrências (SRI), como 

veremos a seguir, após a apresentação do contexto de nosso estudo. 

 

1.7) O contexto deste estudo: a rede de saúde mental de Niterói, o Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) e sua emergência psiquiátrica 
 

Na rede de atenção à saúde mental de Niterói, os serviços procuram atuar de 

forma integrada à comunidade, com o enfoque na atenção psicossocial. O tratamento 

propõe-se a incluir as relações familiares, sociais, culturais e laborativas e, 

preferencialmente, deve acontecer de forma articulada com os demais eixos da atenção 

básica (ROCHA, 2015). Essa rede possui uma coordenação de saúde mental com 4 

assessorias: atenção básica; infanto-juvenil; álcool e drogas e desinstitucionalização.  

Com o início da descentralização da assistência à saúde mental em Niterói, 

essa rede de serviços foi sendo formada, chegando à seguinte composição, conforme o 

quadro 6. A rede de saúde mental de Niterói não foi aqui chamada de RAPS, 

propositalmente, por dois motivos: continua a ser chamada de "rede de saúde mental" 

pelos seus trabalhadores e possui características muito diferentes da RAPS. Dentre 

elas, diferentemente do preconizado pela RAPS, Niterói não possui enfermarias 

especializadas em hospital geral, mas no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba.  

A única mudança na constituição da rede de serviços de saúde mental de 

Niterói, ocorrida desde a instituição da RAPS, foi a transferência do Consultório na 

Rua para a atenção básica, motivo pelo qual não foi inserido no quadro 6.  

Importante ressaltar que, apesar de já ter funcionado por alguns meses, após 

sua inauguração, a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) de Niterói tem 

tido, desde então, muitas dificuldades de se manter funcionando, devido às precárias 
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condições de suas instalações, constando apenas oficialmente na rede, durante o 

período desse estudo. 

De acordo com a portaria que regulamenta os CAPS (BRASIL, 2002), deveria 

haver ao menos dois CAPS do tipo III em Niterói, visto que a cidade possui cerca de 

500.000 habitantes e este tipo de CAPS deve existir nos municípios com mais de 

200.000 habitantes. Portanto, a única forma do paciente se manter em tratamento, 

dentro de um serviço de saúde mental, por um período de 24 horas, ou até mesmo, 

após as 18h, horário de fechamento de todos CAPS de Niterói (de tipo II), é a partir da 

internação, seja ela na emergência (em "observação" de curta permanência) ou nas 

enfermarias do HPJ.  

 

Quadro 6 - Rede de saúde mental de Niterói - Composição 

Tipo de Serviço 

Nº de 

Serviços/U

nidades 

Localização (por bairro e 

região de Niterói) 

Território Adstrito (por 

nº de bairros) 

Hospital Psiquiátrico 1 Jurujuba (Praias da Baía) 
Todo o município de 

Niterói 

Ambulatório SM 6 

Itaipu (Oceânica) 12 

Pendotiba (Pendotiba) 21 

Engenhoca (Norte) 8 

Jurujuba (Praias da Baía) 8 

Centro (Praias da Baía) 13 

Vital Brasil (Praias da 

Baía) 
10 

Centro de Atenção 

Psicossocial II 

(CAPSII) 

2 

Centro (Praias da Baía) 12 

Largo da Batalha 

(Pendotiba) 
21 

Centro de Atenção 

Psicossocial para a 

Infância e 

Adolescência (CAPSi) 

1 Ingá (Praias da Baía) 
Referência para todos os 

bairros de Niterói. 

Centro de Atenção 

Psicossocial para 

álcool e outras drogas 

(CAPSad) 

1 Fonseca (Norte) 
Referência para todos os 

bairros de Niterói. 

Programa de Redução 

de Danos (PRD) 
1 Fonseca (Norte) 

 Referência para todos os 

bairros de Niterói. 

Equipe de Referência 

Infanto-Juvenil para 

ações de atenção ao 

uso de álcool e outras 

drogas (ERIJAD) 

1 Fonseca (Norte) 
Referência para todos os 

bairros de Niterói. 
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Unidade de 

Acolhimento Infantil 

(UAI) 

1 Itaipu (Oceânica) 
Referência para todos os 

bairros de Niterói. 

Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT's) 

5 Jurujuba (Praias da Baía) 

Referência para todos os 

bairros de Niterói. 
1 Pendotiba (Pendotiba) 

1 Centro (Praias da Baía) 

1 Ingá (Praias da Baía) 

Fonte: autoria própria 

 

A Equipe de Referência Infanto-Juvenil para ações de atenção ao uso de álcool 

e outras drogas (ERIJAD) não consta na RAPS e foi criada pela necessidade, advinda 

da própria experiência de trabalho com adolescentes com problemas relacionados ao 

uso abusivo de álcool e outras drogas, em Niterói, de um acompanhamento junto às 

instituições, com o caráter de ser "volante", ou seja, sem um estabelecimento fixo de 

referência para atendimento, como acontece com os CAPS, que geralmente têm a 

estrutura física semelhante à de uma casa. 

 

O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba e sua emergência psiquiátrica: 

Fundado em 1953, como instituição de referência para o tratamento de doentes 

mentais, o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) contava nessa época com cerca de 

700 pacientes, distribuídos entre suas enfermarias por complicações clínicas geradas 

pela própria precariedade institucional. Existiam “alas” dos tuberculosos, diarreicos, 

maláricos, sórdidos, entre outros. Havia um centro cirúrgico para intervenções 

neurológicas como a lobotomia, que hoje já foram abolidas, e grandes pátios onde os 

pacientes permaneciam e utilizavam sanitários, tomavam banho de mangueira e, por 

vezes, ficavam anos sem nenhum atendimento médico. Nessas condições, o Hospital 

tinha uma média de 18 mortes / mês (ROCHA, 2003).  

Entre o final dos anos 1960 até o início dos anos 1980 (por cerca de 15 anos), o 

HPJ cedeu uma parte de suas enfermarias para o ensino da disciplina de Psiquiatria do 

curso de Enfermagem a Universidade Federal Fluminense (UFF), cátedra do Prof. 

Augusto Luis Nobre de Melo. Toda a assistência dessas enfermarias ficava sendo 

provida pela universidade, gerando uma divisão na qualidade dos cuidados dentro do 

hospital. A partir de 1980, com a mudança na direção do hospital, esse acordo de 

cooperação com a universidade não foi renovado. Sob nova direção e num contexto de 

redemocratização, iniciou-se, pela Secretaria de Estado de Saúde, um novo Programa 
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de Saúde Mental que descentralizou a assistência à saúde mental, exclusivamente 

realizada no Hospital, para os ambulatórios dos Centros de Saúde da cidade. Com a 

constituição de 1988 e a criação do SUS, o Hospital foi municipalizado em 1991. 

Nessa época, o Hospital contava com apenas 80 leitos, e as clínicas contratadas 

haviam ampliado sua capacidade para 400 leitos. 

Com a municipalização e descentralização da assistência, tornou-se possível 

uma coordenação de saúde mental com ações mais efetivas e a definição do HPJ, num 

Programa de Saúde Mental, como lugar de referência para as internações e 

emergências. O HPJ passa a ter uma especificidade maior, na medida em que existem 

outros locais de referência para o tratamento em saúde mental que constituem uma 

rede de serviços, servindo de apoio às situações agudas e emergenciais para essa rede. 

A partir de 1997, com a proposta de que a decisão pela internação de pacientes 

pudesse acontecer de forma mais articulada com os outros serviços de referência, opta-

se pela centralização dessas decisões no Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI), 

do HPJ. Esta passa a ser a única porta de entrada para as internações no município, 

com a proposta de leitos de observação da crise antes de se decidir por uma internação 

ou não numa das enfermarias do hospital. Os serviços de referência extra hospitalares 

passam a participar das decisões sobre as internações, a partir de uma articulação, a 

cada caso, com o SRI. 

Atualmente, o Hospital conta com 118 leitos, distribuídos entre as 5 

enfermarias que possui: enfermaria masculina (35), enfermaria feminina (33), albergue 

(25), enfermaria infanto-juvenil (4), emergência (9), enfermaria para álcool e outras 

drogas (12). O ambulatório de Jurujuba também funciona dentro do Hospital.  

O SRI funciona como porta de entrada para situações de crise, atendendo as 

demandas espontâneas e aquelas encaminhadas por outras instituições. Sua enfermaria 

possui esse caráter de avaliação preliminar à internação numa das enfermarias do 

hospital, tendo comprovada resolutividade (ROCHA, 2013). É neste serviço que foi 

implementada a nova ficha de atendimento, em substituição à ficha impressa pelo 

HOSPUB, para uma coleta de dados que contemplasse as necessidades locais de 

gestão. Esses dados alimentaram um banco de dados, que será a fonte utilizada para o 

desenvolvimento dos objetivos deste estudo. 

Segundo o DATASUS, durante o ano de 2015, mesmo período em que foram 

obtidos os dados utilizados nesta pesquisa, houve 836 internações no HPJ (quadro 7). 

Todos os dados específicos sobre a assistência à saúde realizada nesse hospital ou sua 
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morbidade hospitalar são fornecidos "por internação", utilizando o Sistema de 

Informações Hospitalar (SIH/SUS) como fonte.  

Os dados sobre os atendimentos realizados no SRI não podem ser encontrados 

no DATASUS. O grupo de indicadores de "produção ambulatorial", que utiliza como 

fonte o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), não apresenta os dados 

"por estabelecimento de saúde". Por isso, os dados que serão utilizados nessa pesquisa 

só puderam ser obtidos através do banco de dados criado pelo HPJ.  

 

Quadro 7 - Hospital Psiquiátrico de Jurujuba / 2015 - Internações por Sexo segundo Faixa 

Etária 1 

Faixa Etária 1 
Sexo 

Total 
Masculino Feminino 

TOTAL 525 311 836 

10 a 14 anos - 2 2 

15 a 19 anos 28 12 40 

20 a 29 anos 99 27 126 

30 a 39 anos 154 72 226 

40 a 49 anos 119 81 200 

50 a 59 anos 105 93 198 

60 a 69 anos 19 23 42 

80 anos e mais 1 1 2 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

 

2) Objetivos do estudo 

2.1) Objetivo geral 

 

Analisar os dados produzidos por um serviço de emergência psiquiátrica em 

relação ao seu potencial como instrumento de gestão.  

 

2.2) Objetivos Específicos: 

 

1. Descrever as características sócio demográficas e clínicas dos atendimentos 

que ocorreram na emergência em 2015. 

2. Identificar limites e possibilidades dos dados produzidos na perspectiva da 

gestão do serviço e da rede de saúde na qual está inserido. 
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3) Materiais e métodos: 

 

Cenário do estudo: 

O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba está localizado no bairro de Charitas. É o 

único hospital psiquiátrico de Niterói, porém não é o único serviço de internação 

psiquiátrica da cidade. Há duas clínicas conveniadas (Casa de Saúde Alfredo Neves e 

Casa de Saúde Frederico Leomil) ainda em funcionamento, mas que não internam 

novos pacientes. Os pacientes internados estão em processo de desinstitucionalização. 

O hospital, portanto, é referência para toda a cidade de Niterói, com cerca de 500.000 

habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (IBGE, 2016). 

 

Descrição do Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI), a emergência psiquiátrica 

do HPJ 

Funcionamento: 

O SRI funciona 24 horas/dia, todos os dias da semana, com a função de atender 

pacientes em situação de emergência psiquiátrica, advindos de outros setores do 

hospital ("intercorrências") ou de fora do mesmo ("recepção"). Estes chegam por 

diversas vias: demanda espontânea, serviços de ambulância (p. ex.: SAMU, Corpo de 

Bombeiros, EcoPonte ou Ponte Rio-Niterói, hospitais clínicos), encaminhamentos de 

outros serviços de saúde e assistência social, trazidos pela família, entre outros.  

 

Estrutura física e equipe: 

O SRI é composto por 4 consultórios, uma sala de equipe, uma sala de 

descanso e uma enfermaria de curta permanência que possui 12 leitos, destinada à 

observação de pacientes em crise, e tem como objetivo à estabilização de quadros 

agudos, sempre que possível, nesse curto período de tempo. Quando há indicação de 

internação por um período mais prolongado, o paciente é transferido para uma das 

outras enfermarias do hospital, já apresentadas, de acordo com seu quadro 

psiquiátrico.  

A equipe multidisciplinar se divide em plantões diurnos e noturnos 

(plantonistas) e turnos (diaristas). É composta por: psiquiatras, psicólogos, assistente 

social, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, profissionais 

de apoio.  
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A equipe do plantão diurno (08 às 20h) é composta por:  

 3 enfermeiros (1 plantonista, 1 na classificação de risco*, 1 diarista); 

 3 psicólogos (2 diaristas, 1 plantonista); 

 3 psiquiatras (plantonistas); 

 1 assistente social (alguns dias na semana, 30h/semana),  

 4 técnicos de enfermagem (1 diarista, 3 plantonistas); 

 6 residentes médicos em psiquiatria (diaristas);  

 2 residentes multiprofissionais; 

 2 estagiários em média, por semestre. 

*exceto nos finais de semana 

 

A equipe do plantão noturno (20 as 08h) é composta por: 

 3 técnicos de enfermagem (plantonistas) 

 1 supervisor de enfermagem do hospital (enfermeiro); 

 2 psiquiatras (plantonistas). 

 

Rotinas de atendimento, registro e armazenamento de dados: 

Todo paciente é atendido, inicialmente, pela equipe administrativa do SRI, que 

realiza o cadastro dos dados pessoais desses pacientes, caso estes estejam sendo 

atendidos pela 1ª vez no serviço, e abrem o atendimento, ambos no sistema de 

informações hospitalar (HOSPUB). As variáveis já cadastradas ou que são registradas 

pela primeira vez, são as mesmas que constam no anexo 1 deste trabalho (ficha 

impressa pelo HOSPUB). Quando não se trata de 1ª vez, a abertura do atendimento é 

feita a partir dos dados já cadastrados, não havendo perguntas sobre possíveis 

mudanças de dados pessoais (p. ex.: endereço). Geralmente, esses dados são 

fornecidos no 1º atendimento, pelo documento de identidade do paciente, quando este 

é trazido, e verbalmente, pelo mesmo ou por seu acompanhante. A data e a hora do 

atendimento são registradas automaticamente pelo sistema. Quando o paciente já foi 

atendido alguma vez no SRI, a equipe administrativa pede, por telefone (ramal), ao 

setor de arquivo do HPJ, o histórico de atendimentos do paciente. Este é composto por 

fichas de atendimento já registradas e grampeadas ou por prontuários, sendo estes 

abertos quando o paciente é internado pela primeira vez no SRI.  
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Após o preenchimento dos dados no HOSPUB, é feita a sua transcrição, à mão, 

para a ficha de atendimento elaborada pelo SRI (anexo 2), que é entregue à enfermeira 

encarregada de realizar a classificação de risco. Feita a classificação de risco, a ficha é 

entregue à equipe de atendimento, junto com seu histórico de tratamento no HPJ 

(quando houver), anteriormente solicitado ao setor de arquivo do HPJ. Os 

atendimentos são realizados de acordo com essa classificação, por ordem de chegada. 

Importante ressaltar que, na época em que foi realizado esse estudo, ainda não havia 

esse procedimento de classificação de risco, realizado por um enfermeiro. A 

classificação era feita de maneira informal, a partir do que os profissionais 

administrativos e outros profissionais do SRI, avaliavam sobre o paciente que 

aguardava atendimento, especialmente quando já o conheciam. 

Durante o plantão diurno, os profissionais atendem em dupla, geralmente 

composta por um psiquiatra e um psicólogo (residentes médicos/multiprofissionais 

podem vir a substituir o psicólogo). No plantão noturno, os atendimentos são 

realizados apenas por psiquiatras. Geralmente, quando o paciente chega acompanhado 

por algum profissional de outro serviço/instituição, este profissional conversa com a 

equipe, antes do atendimento com o paciente e participa, por vezes, do mesmo, quando 

há essa indicação. Quando o paciente chega acompanhado por algum familiar, este 

familiar é atendido apenas quando solicita ou é solicitado pela equipe, podendo 

também acompanhar o paciente durante o atendimento, também quando há essa 

indicação da equipe.  

Durante ou após o atendimento, a ficha de atendimento é preenchida, 

geralmente, por um dos profissionais da dupla. Na maioria das vezes, a partir de uma 

primeira avaliação, os profissionais pedem que o paciente aguarde na recepção e 

entram na sala de equipe para discutir, entre eles e/ou os demais da equipe, o caso e as 

condutas a serem adotadas. Após essa discussão, o paciente é chamado para que se 

finalize o atendimento, a partir do que foi decidido. Por vezes, esse processo acontece 

já durante o atendimento, especialmente nos casos em que há uma indicação clara de 

permanência na enfermaria do SRI ou, pelo contrário, quando não se trata de uma 

situação de emergência e a conduta é facilmente estabelecida pela dupla. Para a 

codificação das hipóteses diagnósticas, na ficha de atendimento, utiliza-se a 

Classificação Internacional de Doenças - 10ª edição (CID-10) (OMS, 2003).  

Após a finalização do atendimento, ao longo do dia, os prontuários são 

recolhidos pelo setor de arquivo do hospital, quando o paciente não foi internado no 
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SRI, e após sua alta, quando o paciente foi internado. Os dados preenchidos na ficha 

de atendimento do SRI são inseridos no HOSPUB e no banco de dados, criado pelo 

HPJ, para os atendimentos em seu serviço de emergência. 

Todos os dados armazenados nesse banco de dados foram obtidos mediante 

levantamento de dados realizado pelo setor do arquivo do HPJ. 

 

Histórico de construção da atual ficha de atendimento do SRI: 

Até dezembro de 2014, a coleta dados dos atendimentos era realizada a partir 

da ficha de atendimento impressa pelo Sistema de Informações Hospitalar – HOSPUB 

(anexo 1). Considerada incompleta pela direção do Hospital e coordenação de sua 

emergência, por não conter campos de dados que passaram a ser considerados 

fundamentais de serem obtidos, sobre os atendimentos, conforme citado na 

apresentação deste trabalho, optou-se pela criação de um novo modelo (anexo 2), a 

partir de reuniões entre estes atores. Esse novo modelo de ficha foi elaborado para 

caber numa folha, em frente e verso, otimizando-se ao máximo seu espaço.  

Um novo banco de dados foi criado, com o apoio técnico de uma analista de 

sistemas, com o intuito de gerar relatórios mais completos, que pudessem relacionar 

tipos de dados que não eram possíveis de serem relacionados pelo antigo sistema. 

Dessa maneira, tem-se hoje, um banco de dados que a direção do HPJ e alguns de seus 

coordenadores, julgaram fundamentais para a gestão do serviço, mas que não eram 

coletados antes. Este estudo é uma primeira apresentação dos dados, a partir da nova 

ficha de atendimento e desse novo banco de dados. 

 

Desenho do estudo: 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, da população atendida num 

serviço de emergência psiquiátrica, da cidade de Niterói (RJ), dentro de um período de 

observação de um ano, desde 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. 

 

Critérios de inclusão no estudo: 

A população de estudo constitui-se de indivíduos de todas as idades, de ambos 

os sexos, que procuraram este serviço durante este período. Como critérios de inclusão 

neste estudo, estão os atendimentos que tiveram os dados pessoais preenchidos, com a 

data de nascimento até 2009 (ou seja, as pessoas teriam, no mínimo, 6 anos de idade 

na época do atendimento), sendo considerados erros de digitação as datas anteriores a 
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esta. A definição desta idade mínima está de acordo com a vivência do pesquisador 

naquela unidade.  

 

Variáveis do estudo: 

Serão analisadas as seguintes variáveis que são apresentadas no quadro 8, com 

sua respectiva descrição.  

 

Quadro 8 - Variáveis do estudo 

 

Importante justificar a ausência de algumas variáveis que, apesar de constarem 

na ficha de atendimento, não serão analisadas nesse estudo. São relativas à tomada de 

medicação, à decisão de internação, ao nível de escolaridade, motivo do atendimento, 

presença de plano de saúde, de responsável ou acompanhante, se é referenciado a 

algum módulo do Programa Médico de Família (que se tornou Estratégia de Saúde da 

Família), se houve transferência para outra enfermaria do hospital, em caso de 

internação, ou se apenas foi internado no SRI. Esses dados não puderam ser obtidos 

nessa pesquisa, devido a problemas operacionais encontrados no banco de dados do 

HPJ. Os dados do quadro 7 foram obtidos do banco de dados do Hospital, sendo 

organizados e analisados em planilha do Excel, apresentados como frequências 

simples e relativas (total e percentual), em relação ao conjunto de atendimentos e de 

pacientes. 

Tipo de variável Descrição 

Sócio demográficas 

Sexo (feminino; masculino) 

Faixa etária (até 19 anos; 20-29 anos; 30-39 anos; 40-49 anos; 

50-59 anos; igual ou maior de 60 anos) 

Município de Residência 

Região de Niterói (Praias da Baía, Norte, Pendotiba, Oceânica, 

Leste) 

Clínica  Diagnóstico principal segundo o CID-10 

Status em relação ao serviço 

Primeira vez ou seguimento (sim; não); veio por 

encaminhamento (sim; não. Caso sim, nome do 

serviço/instituição) 

Status em relação ao 

tratamento/acompanhamento 

Em tratamento psiquiátrico/psicológico (sim; não. Caso sim, 

nome do serviço/instituição) 

Desfecho do atendimento 
Foi encaminhado (sim; não. Caso sim, nome do 

serviço/instituição) 
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4) Resultados e discussão: 

Apresentaremos os resultados da pesquisa junto à sua discussão, tomando 

como referência os achados de outros estudos já abordados. Por fim, teceremos 

considerações acerca dos avanços e limites encontrados nos dados produzidos, na 

perspectiva da gestão, além de propor alternativas para seu aprimoramento. 

 

4.1) Os atendimentos no Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI), o serviço 

de emergência psiquiátrica de Niterói 

 

Os atendimentos realizados durante o ano de 2015, no Serviço de Recepção e 

Intercorrências do HPJ, estão sintetizados na tabela 1.  

Em 2015, foram realizados 6.437 atendimentos, para 2.807 pacientes, 

perfazendo uma média de 17,63 atendimentos/dia e de 2,29 atendimentos/paciente. 

Em relação à frequência dos atendimentos para um mesmo paciente, houve 

uma variação entre 1 e 74 atendimentos, sendo a mediana e a moda iguais a 1. Houve 

81 pacientes que foram atendidos por 10 vezes ou mais no serviço de emergência 

durante o ano de 2015, sendo que um único paciente foi atendido 74 vezes nesse ano. 

É interessante destacar que esse paciente estava internado na enfermaria de longa 

permanência do próprio hospital, assim como, o segundo paciente mais atendido no 

SRI, com 36 atendimentos. 

No HPJ, 1.178 pacientes atendidos mais de uma vez no SRI, chamados de 

"repeaters" por Padilha et al. (2013), representando 42% do total de pacientes, um 

percentual consideravelmente maior que o encontrado por esses autores com 16,2%, 

em Campinas. No referido estudo, não foram informados o número máximo de 

atendimentos por paciente, a mediana e a moda. O alto percentual de pacientes que já 

foram atendidos, no mesmo ano, pelo SRI, quando comparamos com Padilha et al. 

(2013), nos indica a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre os motivos de 

retorno, especialmente desses pacientes que foram atendidos 10 vezes ou mais durante 

o ano. O fato do HPJ possuir um banco de dados nominal, permite a obtenção de 

dados sobre cada um desses 81 pacientes e de seus atendimentos.  
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Tabela 1- Frequência (absoluta e relativa) dos atendimentos realizados no HPJ - 
2015 

Variável N % 

Sexo 6437 100 

Feminino 3341 51,9 

Masculino 3096 48,1 

Faixa Etária 6371 100 

<= 19 anos 329 5,2 

20-29 anos 723 11,3 

30-39 anos 1437 22,6 

40-49 anos 1680 26,4 

50-59 anos 1391 21,8 

>= 60 anos 811 12,7 

Município de Residência 6437 100 

Itaboraí 14 0,2 

Maricá 69 1,1 

Niterói 5976 92,8 

Outras cidades 26 0,4 

Rio de Janeiro 22 0,3 

São Gonçalo 330 5,1 

Regiões de Niterói 5840 100 

Leste 103 1,8 

Norte 2223 38,1 

Oceânica 650 11,1 

Pendotiba 566 9,7 

Praias da Baía 2298 39,3 

Diagnóstico 5514 100 

F00 a F09 163 3,0 

F10 a F19 694 12,6 

F20 a F29 1002 18,2 

F30 a F39 804 14,6 

F40 a F49 328 5,9 

F50 a F59 20 0,4 

F60 a F69 391 7,1 

F70 a F79 169 3,1 

F80 a F89 13 0,2 

F90 a F99 22 0,4 

G40 10 0,2 

Z75 264 4,8 

Z76 1634 29,6 
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Tabela 1 – Frequência (absoluta e relativa) dos atendimentos realizados no HPJ – 2015 

(cont.) 

 

Pacientes novos (1ª atendimento) 5991 100 

Primeiro atendimento no SRI 998 16,7 

Seguimento 4993 83,3 

Com encaminhamentos ao SRI 4498 100 

Não 3164 70,3 

Sim 1334 29,7 

Ambulatório SM 757 56,7 

CAPS 130 9,7 

Conselho Tutelar 21 1,6 

Outros 290 21,7 

Particular 24 1,8 

SRI (Retorno/Ambulatório de Crise) 112 8,4 

Atendimentos com tratamento prévio 5005 100 

Não 1490 29,8 

Sim 3515 70,2 

Ambulatório SM 2172 61,8 

CAPS 531 15,1 

Conselho Tutelar 218 6,2 

Outros 438 12,5 

Particular 84 2,4 

SRI (Retorno/Ambulatório de Crise) 72 2,0 

Com encaminhamentos feitos pelo SRI 2999 100 

Não 1317 43,9 

Sim 1682 56,1 

Ambulatório SM 790 47,0 

CAPS 164 9,8 

Conselho Tutelar 27 1,6 

Outros 419 24,9 

Particular 20 1,2 

SRI (Retorno/Ambulatório de Crise) 262 15,6 

Fonte: Banco de dados do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

 

Tratando-se de um serviço que é referência para uma cidade de cerca de 

500.000 habitantes, o número total de atendimentos no HPJ é mais de 3 vezes maior 

que o encontrado em Padilha et al. (2013), que obteve 1.835 atendimentos, no ano de 

2010, num hospital que é referência para uma população de 5.000.000 de habitantes 

(10 vezes maior do que a população de abrangência do HPJ). Essa diferença também 

pode ser constatada no número de pacientes atendidos em nosso estudo, quase duas 

vezes maior do que o encontrado por Padilha et al. (2013), que teve 1.465 pacientes 

atendidos. No estudo citado, não é descrita a rede de serviços de saúde mental de 
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Campinas, cidade onde se localiza o hospital nem tampouco a rede de sua área 

metropolitana nem se existem outros serviços de emergência psiquiátrica, leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais e/ou CAPS do tipo III, o que poderia explicar essa 

diferença. Como visto anteriormente, em Niterói, há apenas um serviço de emergência 

psiquiátrica, o SRI, e não existem CAPS do tipo III, que possuem leitos de 

acolhimento noturno, com funcionamento de 24h/dia ou leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais, o que também poderia explicar essa diferença. O número de 

atendimentos por pessoa é quase duas vezes maior em nosso estudo (2,29 

atendimentos) do que o encontrado em Padilha et al. (2013), com 1,25 

atendimentos/pessoa. 

Por outro lado, o número de atendimentos no SRI é cerca de três vezes menor 

do que o encontrado em Cruz et al., 2010, com 20.000 atendimentos em 1 ano. No 

referido estudo, que tem como objetivo apresentar as prevalências das distintas 

patologias e suas distribuições, segundo outras variáveis, não é descrita a população de 

abrangência do serviço de urgência psiquiátrica, apenas sua localização, em Santiago, 

uma cidade que, assim como a abrangência populacional do serviço estudado em 

Padilha et al (2013), possui cerca de 5.000.000 de habitantes. As informações sobre a 

rede em que o serviço está inserido também não são apresentadas, o que traz, 

novamente, uma dificuldade para a análise dessas diferenças.  

A obtenção de dados, não apenas clínicos e sócio demográficos, mas 

relacionados ao tratamento prévio, aos encaminhamentos recebidos, condutas 

adotadas, entre outros, tornaria possível uma análise dessas diferenças e compreensão 

mais ampla daquilo que acontece no serviço que é objeto de cada estudo, a partir do 

conhecimento de sua relação com os outros serviços da rede de assistência à saúde e 

da própria rede. Ao retomarmos a definição de "sistema" como a "inter-relação das 

partes, elementos ou unidades que fazem funcionar uma estrutura organizada" 

(HOUAISS, 2009) e a função atribuída aos sistemas de informações em saúde, pela 

OPAS, de "vincular" os "membros" (elementos) da rede, a partir do uso de dados sobre 

o trabalho que nela acontece, vemos que esses dados poderiam exercer essa função, 

caso fossem obtidos por essas pesquisas (OPAS, 2011). 

No estudo de Santiago, como já foi apresentado, não foi obtido o percentual de 

pacientes que foram mais de uma vez ao serviço de emergência, chamados de 

"repeaters", em Padilha et al. (2013). 
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Como podemos constatar, o conjunto de observações para cada uma das 

variáveis analisadas é diferente, tendo em vista que muitos dados não foram 

preenchidos ou, em alguns casos, tinham erros no preenchimento ou no processo de 

digitação para o banco de dados. Os dados perdidos estão consolidados na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Frequência (absoluta e relativa) dos dados perdidos sobre o total de atendimentos 

realizados no HPJ - 2015 

Variável N % 

Sócio demográficas 

  Região de Niterói 136 2,1 

Faixa etária 66 1,0 

Sexo 0 0,0 

Município de residência 0 0,0 

Clínica 

  Diagnóstico 923 14,3 

Status em relação ao serviço (SRI) 

  Com encaminhamentos ao SRI 1939 30,1 

Pacientes novos (1ª atendimento) 446 6,9 

Status em relação ao tratamento/acompanhamento 

  Atendimentos com acompanhamento prévio 1432 22,2 

Desfecho do atendimento 

  Com encaminhamentos feitos pelo SRI 3438 53,4 

 

Fonte: Banco de dados do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 

   

 

Observa-se que a maior perda de dados se refere ao desfecho do atendimento e 

sua variável de "encaminhamentos feitos pelo SRI", que tem um percentual mais de 

duas vezes maior de perda do que o da variável de "atendimentos com 

acompanhamento prévio", com a segunda maior perda.  

Os dados sócio demográficos foram aqueles com menor percentual de perda, o 

oposto do que foi encontrado em Padilha et al. (2013). Porém, em nosso estudo, a 

quantidade de variáveis sócio demográficas é consideravelmente menor do que em 

Padilha, o que provavelmente influencia o resultado. Dados como ocupação, 

coabitação e estado civil não foram obtidos aqui. A variável escolaridade consta na 

nova ficha de atendimento, mas não pôde ser obtida devido a problemas operacionais 

encontrados no banco de dados do HPJ. 

 

Sexo: 
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 Dos atendimentos realizados, 55% eram mulheres, sendo a média de 

atendimentos, por pessoa, maior para o sexo masculino, com 2,44 

atendimentos/homem, do que para o sexo feminino, com 2,17 atendimentos/mulher. 

Portanto, o número de mulheres que chegam ao SRI é maior do que o de homens e 

estes têm, cada um, em média, uma frequência um pouco maior de atendimentos que 

as mulheres. Esse resultado foi próximo ao encontrado em Padilha et al. (2011), com 

53,6% de atendimentos a mulheres, e em Cruz et al. (2010), com 51,3%. Nos referidos 

estudos não foram informados os números médios de atendimentos por gênero, assim 

como diferenças encontradas entre os mesmos.   

 

Faixas etárias: 

 

Em apenas 1% dos atendimentos não foram identificados os dados sobre a 

idade. Dos que puderam ser identificados, a faixa etária de 40-49 anos foi a mais 

atendida (26%), seguida pelas faixas de 30-39 anos (23%) e 50-59 anos (22%). 

Temos, portanto, 82% dos atendimentos a pessoas numa faixa etária 

considerada ativa ou economicamente produtiva, de 20 a 59 anos, de acordo com o 

IBGE (IBGE, 2016).  

Ao retomarmos a proposta da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de 

reinserção social por meio do acesso ao trabalho, vemos o quanto esse dado reforça a 

importância de se pensar a relação entre saúde mental e trabalho, afinal, muitas vezes, 

pessoas com transtornos mentais, especialmente quando estão com quadros mais 

agudos, não conseguem trabalhar; e o trabalho ou a falta de trabalho, muitas vezes, 

estão relacionados ao surgimento de transtornos mentais. Diferentemente dos dois 

estudos citados sobre perfis de emergências psiquiátricas, não foi levantada aqui a 

situação ocupacional, no momento do atendimento, o que poderia esclarecer um pouco 

mais sobre esta relação. Tampouco se sabe, quantos desses atendimentos são 

motivados por situações relacionadas ao trabalho ou ao desemprego.  

Cabe aqui uma indicação para que a ficha de atendimento inclua campos de 

dados que forneçam essas informações. Dessa maneira, poder-se-ia mapear a relação 

entre a situação ocupacional e os atendimentos realizados, por regiões de procedência 

e seus respectivos serviços de saúde de referência, no sentido de focalizar um trabalho 

mais específico destes serviços com as demais instituições responsáveis pelo trabalho, 
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para que possam atuar, de forma conjunta, nesse problema que não se restringe mais à 

saúde mental. 

Importante investigar como outros estudos abordam esse tema. Existem outras 

experiências de coletas de dados, que especificam melhor se as pessoas com essas 

faixas etárias, que procuram os serviços de emergência psiquiátrica, têm prejuízos em 

seus respectivos trabalhos e profissões por conta de transtornos mentais? Se estão 

desempregadas ou afastadas de seus trabalhos por conta desses problemas?  

 

Município de Residência:  
A grande maioria dos atendimentos foi realizada para pessoas residentes na 

cidade de Niterói (93%), seguida por São Gonçalo (5%) e Maricá (1%). Apenas 1% 

dos atendimentos foi realizado para pessoas de outras cidades, além dessas. Porém, 

sabe-se pela própria experiência de trabalho neste serviço, que muitas pessoas que 

relatam residência em Niterói são de outros municípios. Assim o fazem, para 

conseguir o atendimento que entendem como necessário para resolver seus problemas, 

independente da norma estabelecida, cabendo aqui se pensar numa forma de 

identificação desses casos. O percentual de atendimentos a pessoas de São Gonçalo 

(5%) somados aos demais municípios, chega a 7%, o que torna relevante esse dado e 

seu cruzamento com outros tipos de informações que possam ajudar na integração com 

as redes de saúde mental desses municípios, especialmente no atendimento às 

emergências psiquiátricas.  

 

Região de Niterói:  

Conforme podemos ver na tabela 1, a região das Praias da Baía foi a mais 

representativa (36%), seguida pela região Norte (34%) que, quando somadas, 

representam 70% do total de atendimentos.  

Na figura 1, vemos a distribuição das regiões do município. Na figura 2, 

podemos ver a distribuição por bairros, inclusive aquele onde está localizado o HPJ 

que não é em Jurujuba, mas Charitas, como descrito anteriormente. 
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Figura 1 - Mapa da cidade de Niterói por regiões administrativas 

 

 Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Niterói#/media/File:Regiões_Niteroienses.jpg 

O HPJ está localizado na região das Praias da Baía, o que poderia explicar o 

protagonismo desta região em relação às demais, visto a sua maior proximidade. Essa 

relação entre uma maior prevalência de atendimentos a pessoas procedentes de regiões 

próximas ao serviço de emergência, também foi encontrada em Jacobs et al. (2005), 

em estudo sobre perfil de atendimentos em emergência geral já apresentado neste 

trabalho. No caso do referido estudo, isso acontecia especialmente em atendimentos 

considerados de "baixa complexidade". 

 Cabe investigar o motivo pelo qual, apesar da maior distância, a região Norte 

possui aproximadamente o mesmo percentual de atendimentos que a região das Praias 

da Baía. Como é o perfil dos atendimentos das pessoas dessa região? Haveriam 

especificidades que poderiam nos indicar algum ou alguns desses motivos? Em que 

estariam relacionados ao funcionamento dos serviços de saúde mental de referência da 

região? São perguntas que o cruzamento com outros tipos de informação, como a 

existência de tratamento prévio, o percentual de 1ª vez no SRI advindos dessa região, 

de encaminhamentos recebidos e realizados para essa região, entre outros, poderia 

responder.  
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Figura 2 - Mapa da cidade de Niterói por bairros 

 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_bairros_de_Niterói#/media/File:Bairros_Niteroienses.jpg 

 

 

Outra questão que podemos ressaltar é sobre o motivo pelo qual as demais 

regiões possuem um percentual consideravelmente menor de atendimentos, quando em 

comparação com as primeiras. Seria por conta da maior facilidade de acesso a serviços 

de saúde de suas respectivas regiões? Ou, pelo contrário, maior dificuldade de acesso 

ao HPJ? Que outras poderíamos levantar? Tratam-se de questões que, como já 

apontado, só são possíveis de serem feitas a partir desses dados e do que podem nos 

indicar, mesmo que de forma limitada. 

 

Diagnósticos mais frequentes:  

 

Em 14% dos atendimentos não foi possível identificar o diagnóstico, seja 

porque o campo não foi preenchido (10%) ou porque houve algum erro de 

preenchimento na ficha de atendimento e/ou banco de dados (4%). Considerando 

apenas os atendimentos em que os diagnósticos puderam ser obtidos, o capítulo mais 

frequente do CID-10 foi o de transtornos mentais, representado pela letra "F", presente 

em 65% de todos os atendimentos.  
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Se considerarmos o segundo capítulo mais frequente, o capítulo "Z", que trata 

de "fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde", 

podemos dizer que, dentre os transtornos, doenças ou problemas de saúde, esse 

hospital atende, quase que em sua totalidade, a transtornos psiquiátricos, visto que há 

apenas um outro capítulo diagnóstico referente a problemas de saúde, que representa 

0,2% dos atendimentos ("G40"). Tal suposição é fundamentada pelo fato de que, se os 

atendimentos a "pessoas em contato com o serviço de saúde em outras circunstâncias" 

(Z76) ou "situações relacionadas às facilidades médicas e outros cuidados de saúde" 

(Z75), se relacionassem a outros transtornos, doenças ou problemas de saúde, estes 

apareceriam, em alguns casos, como diagnóstico principal, o que não acontece.  

Desta forma, é bastante questionável que os diagnósticos do capítulo "Z" se 

refiram a situações consideradas "emergências psiquiátricas", de acordo com a 

definição aqui adotada e com o que podemos ver nas subcategorias dos diagnósticos Z 

encontrados, Z75 e Z76, apresentadas no quadro 9. 

O diagnóstico "Z76" (pessoas em contato com os serviços de saúde em outras 

circunstâncias) foi o mais prevalente, alcançando 30% do total de atendimentos.  

Dificilmente esses diagnósticos se relacionaram a "emergências psiquiátricas", 

afinal, de acordo com a definição de "emergência" do CFM (CFM, 1995), já citada 

nesse estudo, estas seriam "ocorrências imprevistas de agravo à saúde com risco 

iminente de vida ou de sofrimento intenso”. Portanto, se as situações fossem desse 

tipo, não teriam como diagnóstico principal "fatores que influenciam o estado de 

saúde", mas sim, o próprio estado de saúde e o problema relacionado ao risco de morte 

ou sofrimento intenso. Uma investigação mais aprofundada, sobre esse percentual de 

atendimentos com diagnóstico na categoria Z, se mostra de suma importância para 

entendermos por quais motivos as pessoas têm procurado o SRI, em situações não 

emergenciais. Afinal, por que cerca de 1/3 do total de atendimentos neste serviço se 

refere a situações que podem ser consideradas como não-emergenciais?  

Esse dado nos leva a inferir que tais diagnósticos podem indicar dificuldades e 

impossibilidades de acesso a serviços de saúde (Z75) e que estão relacionadas a 

"outras circunstâncias", como a "emissão de prescrições de repetição" (Z76.0), na 

rede. Trata-se de situações muito frequentemente percebidas pelos trabalhadores deste 

serviço, conforme já citado na introdução deste trabalho, que podem ser vistas nesse 

estudo, assim como sua representatividade em relação ao total de atendimentos. 
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Quadro 9 - CID-10 - Categorias Z75 e Z76 e respectivas subcategorias 

Z75 

Problemas relacionados com as 

facilidades médicas e outros 

cuidados de saúde 

Z76 

Pessoas em contato com os 

serviços de saúde em outras 

circunstâncias 

Z75.0 
Falta de disponibilidade de 

serviços médicos no domicílio 
Z76.0 

Emissão de prescrição de 

repetição 

Z75.1 

Pessoa esperando ser admitida em 

estabelecimento médico adequado 

em outra parte 

Z76.1 
Supervisão e cuidado de saúde 

de crianças assistidas 

Z75.2 
Outro período de espera para 

investigação e tratamento 
Z76.2 

Supervisão de cuidado de saúde 

de outras crianças ou recém-

nascidos sadios 

Z75.3 
Facilidades de saúde não 

disponíveis ou não acessíveis 
Z76.3 

Pessoa em boa saúde 

acompanhando pessoa doente 

Z75.4 
Outras organizações de cuidados 

não disponíveis ou não acessíveis 
Z76.4 

Outros pensionistas em 

estabelecimentos de cuidados de 

saúde 

Z75.5 
Cuidados dispensados para ajudar 

às famílias durante as férias 
Z76.5 

Pessoa fingindo ser doente 

(simulação consciente) 

Z75.8 

Outras dificuldades especificadas 

relacionadas com facilidades 

médicas e outros cuidados de 

saúde 

Z76.8 

Contatos com serviços de saúde 

em circunstâncias não 

especificadas 

Z75.9 

Problemas não especificado 

relacionado com facilidades 

médicas e com outros cuidados de 

saúde 

Z76.9 

Pessoa em contato com serviços 

de saúde em circunstâncias não 

especificadas 

Fonte: OMS (2003) 

 

Apesar de não constarem as subcategorias dos diagnósticos obtidos, visto que 

não foram preenchidas pela equipe de atendimento, o que especificaria ainda mais que 

tipos de situações não emergenciais são essas, tem-se aqui uma primeira visualização, 

mais objetiva, do que já é sentido, cotidianamente, como um problema por essa 

equipe. 

Como não é o objetivo principal desta pesquisa a investigação mais 

aprofundada desses dados, mas sim apontar seus limites e possibilidades em relação ao 

seu potencial como instrumento de gestão, faz-se aqui algumas indicações de 

utilizações que poderão ser feitas, lembrando-se que esta é uma primeira apresentação 

desses dados. Nesse sentido, se os atendimentos com diagnóstico na categoria "Z" 

fossem relacionados com suas respectivas procedências, localizando os territórios 
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onde residem esses pacientes, poderíamos também relacioná-los com seus respectivos 

serviços de saúde/saúde mental de referência. Assim, os serviços de cujos territórios 

de abrangência existem mais atendimentos não-emergenciais no SRI seriam 

visualizados, o que possibilitaria a realização de um trabalho mais focalizado, de 

gestão da rede, com o intuito de diminuir essa demanda não-emergencial no SRI. 

Trata-se de trabalhar com que essa demanda chegue nos serviços mais adequados para 

atendê-las, de acordo com as políticas de saúde vigentes, especialmente as de saúde 

mental, que se propõem a substituir o modelo assistencial, centrado no hospital, por 

serviços comunitários de saúde, o que, nessas situações, não estaria acontecendo. Essa 

investigação, mais pormenorizada, poderia incluir também o que já vem sendo feito 

nesses casos, isto é, os encaminhamentos que têm sido realizados pelo SRI. 

Esse dado também permite indicar os possíveis efeitos do não preenchimento 

da hipótese diagnóstica pelo médico clínico geral do HPJ. Sempre preenchidos por 

psiquiatras, o diagnóstico de transtornos mentais tenderia a prevalecer? Que outros 

estudos poderiam ajudar nessa investigação? Importante lembrar que o clínico geral de 

plantão no HPJ, atende somente às intercorrências clínicas, por solicitação das equipes 

das enfermarias do hospital, inclusive da emergência, preenchendo dados relativos ao 

atendimento e exames pedidos; porém, o médico que preenche a hipótese diagnóstica é 

sempre o psiquiatra. Diante disso, pode-se questionar se haveriam outros diagnósticos 

principais, caso os médicos clínicos preenchessem suas hipóteses diagnósticas nas 

fichas de atendimento. 

Importante ressaltar que os diagnósticos "Z76" e "Z75", quando somados, 

alcançam 35% do total de atendimentos. Considerando-se dois exemplos de 

diagnósticos Z75 e Z76, relativos à "falta de disponibilidade de serviços médicos no 

domicílio" (Z75.0) e "emissão de prescrição de repetição"(Z76.0), pode-se concluir 

que mais de 1/3 dos atendimentos poderia ser realizado em outros serviços, ao invés 

da emergência psiquiátrica.  

Existem algumas diferenças entre os resultados encontrados no SRI e os outros 

estudos já mencionados sobre o perfil dos atendimentos de emergências psiquiátricas. 

Estes, além de não apresentarem a categoria diagnóstica "Z", relativa a fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde, ou seja, mais 

relacionada à rede na qual o serviço de emergência psiquiátrica está inserido, também 

apresenta percentuais diferentes em relação às categorias mais prevalentes. Cabe 

levantarmos algumas hipóteses sobre se a ausência da categoria diagnóstica "Z" se 
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deu, de fato, por conta da ausência dessas situações em outros serviços que atendem 

emergências psiquiátricas, o que poderia indicar que as redes de serviços de saúde nas 

quais estão inseridos tais serviços, têm um melhor acesso às facilidades médicas e 

outros cuidados de saúde (Z75) e ao atendimento médico (emissão de prescrição de 

repetição  - Z76.0), ou se esse diagnóstico Z, mais relacionado à rede de serviços de 

saúde, tem sido desconsiderado nesses outros serviços, no momento do preenchimento 

das hipóteses diagnósticas.  

Apesar da insuficiência de dados que confirmem ou não essas suposições, estas 

só são possíveis de serem levantadas a partir deles. Ou seja, estes dados possibilitam 

apontarmos algumas características importantes do perfil dos atendimentos no SRI, 

assim como sobre a rede onde está inserido e a necessidade de se aprimorar a produção 

de dados, no sentido de responder as questões que eles começam a indicar. 

 

 

Atendimentos a pacientes novos (1ª vez) e pacientes que já foram 

atendidos na emergência: 

Em 7% do total de atendimentos não se pôde obter a informação sobre se se 

tratam ou não de atendimentos de 1ª vez, seja porque o campo de preenchimento 

estava em branco (6%) ou porque continham erros e não puderam ser identificados 

(1%).  

Dos atendimentos em que esse dado pôde ser levantado, a grande maioria 

(83%), foi a pacientes que já estiveram nesta emergência, alguma outra vez em suas 

vidas. Do restante, trata-se de atendimentos a pacientes que podemos classificar como 

"novos", cerca de 1000 ou 17% em 2015. 

Nos estudos citados, relativos aos perfis de atendimentos das emergências 

gerais e psiquiátricas, não foi levantada a informação se se tratavam de atendimentos 

de 1ª vez ou não. Porém, podemos constatar que a grande maioria das pessoas que 

chegam ao SRI, já tem algum conhecimento de seu funcionamento, por já terem estado 

no SRI anteriormente, ou seja, dificilmente as pessoas chegam até lá por falta de 

orientação, apesar do alto percentual de atendimentos que foram aqui considerados 

como não sendo "emergências psiquiátricas", com diagnósticos na categoria "Z" do 

CID-10, conforme vimos anteriormente. 
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Atendimentos a pacientes com encaminhamento ao SRI:  

Em 30% dos atendimentos não foi possível saber se a chegada do paciente à 

emergência, se deu a partir de algum encaminhamento. Em 29% das fichas de 

atendimento esse campo de informação não preenchido, e em 1% não pôde ser 

identificado.  

Dos atendimentos nos quais essa informação pôde ser obtida, em sua grande 

maioria (70%), não havia encaminhamento. Ou seja, poderia se tratar de pacientes que 

chegaram à emergência por "demanda espontânea". Dentre os atendimentos realizados 

a partir de algum encaminhamento (30%), mais da metade, dentre eles (57%), foram 

encaminhados pelos seis ambulatórios de saúde mental de Niterói, sendo o 

ambulatório da Engenhoca o que mais encaminhou dentre todos os serviços (21%).  

O percentual de encaminhamentos realizados pelo ambulatório da Engenhoca 

(21%) e pelo ambulatório de Itaipu (10%) são maiores, cada um, que a soma dos 

encaminhamentos dos 4 CAPS (9,8%). Há uma grande variabilidade de instituições 

que realizam encaminhamentos para esta emergência, dado que o campo "outros", que 

engloba a soma de todas as instituições menos representativas, alcança 22% do total de 

atendimentos por encaminhamento.  

Importante considerar que a quarta instituição que mais encaminha pacientes é 

a própria emergência (para si mesma), alcançando 8%. Esse dado demonstra o quão 

significativo é o trabalho de ambulatório de crise, um dos responsáveis pela 

diminuição do tempo e do número de internações, na emergência e em outras 

enfermarias do Hospital. Trata-se de situações em que o paciente, em crise, continua 

sendo acompanhado pela emergência, sem estar internado.  

Cabe aqui ressaltar a importância de diferenciar, dentre os encaminhamentos 

que a emergência faz para si, quais se devem a um "ambulatório de crise" e quais são 

relativos a um "retorno" por algum outro motivo. Tal diferenciação poderia tanto 

elucidar mais sobre esse trabalho de ambulatório de crise, quanto permitir elaborar 

melhor quais têm sido os outros motivos que levam a um encaminhamento de retorno 

à própria emergência, o que muitas vezes, pela experiência diária, pode ser relacionado 

às dificuldades assistenciais enfrentadas pelos serviços da rede de saúde mental, que 

fazem com que, na falta de acesso a eles, o SRI se torne uma referência temporária 

para a continuidade do tratamento. 
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Atendimentos a pacientes em tratamento psicológico/psiquiátrico prévio : 

 

O dado sobre a presença de tratamento em alguma instituição, no momento em 

que o paciente comparece ao SRI, é preenchido a partir da lista de opções do quadro 2, 

que consta na ficha de atendimento nova (anexo 2). Porém, nesse quadro, que também 

é utilizado para responder a outros campos dessa ficha, existem opções de instituições 

que não realizam tratamento psicológico ou psiquiátrico. Tratam-se opções, que 

respondem a outras questões, de instituições que podem encaminhar ou receber 

pacientes encaminhados pelo SRI como, por exemplo, o conselho tutelar, abrigo/casa 

de passagem e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Esse quadro foi escolhido para responder à questão sobre a presença de tratamento 

prévio, por conta da otimização do espaço da ficha de atendimento, para que os dados 

coubessem numa folha, em frente e verso, conforme já citado no histórico de 

construção da atual ficha de atendimento, no item 3 deste trabalho. Porém, isso 

possibilitou respostas que não se correspondem corretamente à questão colocada. 

Dessa maneira, vê-se a necessidade de revisão desse item na ficha de atendimento, no 

sentido de tornar válidas as opções de resposta a essa questão. Optamos aqui por 

manter os percentuais de resposta, de acordo com o que foi preenchido, mesmo que 

sejam instituições que não realizam "tratamento psicológico/psiquiátrico". 

Em 22% de atendimentos não foi possível identificar se os pacientes já 

estavam em tratamento ou acompanhamento em alguma instituição, seja porque o 

campo não foi preenchido (21%) ou porque continha erros de preenchimento (1%).  

Dos 5005 atendimentos em que esse dado pôde ser identificado, 30% não 

tinham tratamento prévio. Trata-se de situações em que a emergência psiquiátrica pode 

ser a porta de entrada para a rede de saúde mental e para outras redes, podendo 

localizar, especialmente nesses casos, problemas de acesso a elas. Por exemplo, nos 

casos de pacientes que retornam à emergência e continuam sem nenhum tratamento ou 

acompanhamento por outra instituição, apesar dos encaminhamentos realizados nesses 

atendimentos. A identificação dessas situações pode ser um primeiro passo para 

investigar os motivos pelos quais isso está acontecendo.  

Destacamos que, nos atendimentos nos quais esse dado pôde ser obtido e que 

havia referência a tratamento prévio por alguma instituição, há uma grande presença 

dos ambulatórios de saúde mental, dentre as instituições que acompanham pacientes 
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que chegam à emergência, com 62% do total de atendimentos com tratamento prévio. 

Importante investigar os motivos desse protagonismo, o que poderia ser elucidado pelo 

cruzamento com os diagnósticos recebidos nesses casos, dentre outros dados. Por 

exemplo, será que nesses 62% de atendimentos encontraríamos um percentual de 

diagnósticos de prescrição de repetição (Z76.0) maior que a média geral, o que poderia 

indicar uma maior falta de atendimento médico ou de medicamentos nos ambulatórios, 

quando comparados aos atendimentos com tratamento prévio em outros serviços, 

como os CAPS? Será esse protagonismo dos ambulatórios explicado por um maior 

número e/ou gravidade de seus pacientes em relação aos CAPS? Será que se deve a 

uma maior dificuldade dos ambulatórios em tratar das crises psiquiátricas, fazendo 

com que representem um percentual quatro vezes maior que os CAPS de atendimentos 

na emergência? São questões que o cruzamento do dado sobre tratamento prévio, com 

outros tipos de dados, pode ajudar a responder. Apesar de não constarem na portaria 

da RAPS, como pudemos ver, os ambulatórios de saúde mental constituem parte 

importante da assistência em saúde mental de Niterói. 

Por outro lado, constata-se, em comparação com os ambulatórios, um 

percentual bem menor de atendimentos com tratamento prévio nos CAPS (15%). 

Pode-se dizer que há uma maior capacidade dos CAPS em tratar da crise psiquiátrica 

e, por consequência, menor necessidade de atendimento de seus pacientes na 

emergência do hospital? Ou essa diferença estaria relacionada ao menor número de 

pacientes nesses serviços, quando comparados aos ambulatórios? Que outras hipóteses 

poderiam ser levantadas e melhor investigadas, a partir do cruzamento com outros 

dados?  

 

 

Encaminhamentos realizados pelo SRI: 

Em mais da metade dos atendimentos (53%) não pôde ser identificada a 

informação sobre os encaminhamentos realizados pela emergência, seja porque esse 

campo estava em branco (49%) ou porque não pôde ser identificado (4%). 

Dos atendimentos nos quais esse dado pôde ser identificado, tivemos 44% 

deles sem encaminhamentos. Porém, não há qualquer definição para o preenchimento 

desse dado, na ficha de atendimento, que fica a critério de quem o está preenchendo. 

Por exemplo, pode-se ter um entendimento de que a indicação de continuidade do 

tratamento, para um paciente que já é acompanhado por algum serviço e que vai até a 
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emergência (70% dos atendimentos), é um encaminhamento. Pode-se também 

entender que se trata de encaminhamento apenas nas situações em que ainda não há 

tratamento prévio, em algum serviço de saúde mental (30% dos atendimentos) e que 

há essa indicação por quem atendeu o paciente no SRI. Tais definições diferenciariam 

também, os casos em que não há serviço de tratamento de referência e também não se 

fez qualquer encaminhamento para início de tratamento, em algum serviço da rede de 

saúde, pelo SRI.  

Faz-se necessária uma definição sobre o que está sendo considerado como 

encaminhamento, para que o preenchimento desse dado não dependa do entendimento 

de cada pessoa que o preenche, o que limita sua capacidade de informar algo. Como 

vimos na definição de "informação", em sua etimologia, trata-se de "dar forma ao que 

se vê", ação que depende, portanto, do campo de visão daquele que vê, ou seja, nesse 

caso em que o SRI se propõe a dizer algo sobre os encaminhamentos que ele realiza, é 

preciso que este serviço defina o que está entendendo como encaminhamento, em sua 

ficha de atendimento.  

Dentre os atendimentos em que esse dado pôde ser levantado (47%), tivemos 

56% de atendimentos com encaminhamentos. Os serviços para os quais houve mais 

encaminhamentos realizados pela emergência foram os ambulatórios (47%), seguidos 

por outros (25%) e a própria emergência (16%), que encaminhou mais pacientes para 

si mesma do que para os quatro CAPS (10%).  

O protagonismo da categoria "outros" demonstra, assim como em relação aos 

encaminhamentos recebidos pelo SRI, uma grande variabilidade de serviços, para os 

quais a emergência faz encaminhamentos. O serviço para o qual a emergência 

encaminha mais pacientes é a própria emergência, com 16% do total de 

encaminhamentos por serviços, enquanto que o ambulatório da Engenhoca está em 

segundo lugar, com 11%.  

Novamente, vemos a importância de diferenciarmos, a partir de diferentes 

campos de dados na ficha de atendimento, entre os encaminhamentos que o SRI faz 

para si, aqueles que se devem a um ambulatório de crise e aqueles nos quais há 

indicação de retorno por algum outro motivo. Nesse último caso, se poderia constatar, 

de forma mais objetiva, as situações em que o SRI encaminha pacientes, para retorno à 

emergência, por conta de dificuldades que os serviços de referência de tratamento dos 

pacientes enfrentam, conforme foi dito sobre os encaminhamentos recebidos pelo SRI. 

Isso tornaria possível um trabalho de gestão mais orientado para esses serviços, a fim 
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de diminuir esses percentuais. 

 

 

5) Conclusão 

Nesse estudo, analisamos os dados produzidos por um serviço de emergência 

psiquiátrica, sobre seus atendimentos realizados, em relação ao seu potencial como 

instrumento de gestão, tanto do próprio serviço, quanto da rede na qual está inserido. 

Para isso, fizemos, inicialmente, um histórico dos sistemas de informações em saúde 

no Brasil, a fim de avaliar se produzem dados e informações que sirvam para uma 

gestão descentralizada dos serviços de saúde, visto que a experiência desse serviço de 

emergência, com um desses sistemas, foi negativa, conforme foi relatado na 

introdução e, posteriormente, ao longo deste trabalho. 

Como pudemos ver, tais sistemas servem de forma muito limitada a esse 

propósito, já que foram concebidos, em sua maioria, antes do SUS e de sua direção de 

descentralização da atenção à saúde. Esta, para acontecer, necessita, cada vez mais, de 

dados, no nível local, para a gestão, pelos municípios, de seus sistemas municipais de 

saúde. O único sistema, considerado mais adequado ao atendimento desse propósito de 

gestão descentralizada, foi o Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB). 

Como o Serviço de Recepção e Intercorrências (SRI), objeto deste estudo, não 

é um serviço da atenção básica e não utiliza o SIAB como ferramenta de gestão, 

optamos por buscar, nas políticas de saúde, as diretrizes para criação, adaptação e 

utilização dos sistemas de informações em saúde. Essas políticas serviram também de 

referência para a análise dos dados produzidos pelo SRI, a partir do que elas 

pretendem com o uso de informações em saúde, especialmente no que diz respeito à 

gestão dos serviços e das redes de atenção à saúde.  

Apresentamos essas diretrizes, tomando como referência o conceito de "Redes 

de Atenção à Saúde", criado em 2011, pela OPAS, que inclui os sistemas de 

informações em saúde, como um dos sistemas de apoio da rede e um dos atributos de 

sua "organização e gestão", com a função de auxiliar sua avaliação e desenvolvimento, 

a partir do fornecimento de informações que vinculem seus membros constituintes no 

trabalho realizado, além de servir como ferramenta para o diagnóstico das situações de 

saúde, com a decomposição dos dados pelas variáveis mais pertinentes (OPAS, 2011).  
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Destacamos que, na criação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 

instituída em 2003, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013), para prover a atenção 

em saúde mental no Brasil, na direção da atenção psicossocial, o uso das informações 

em saúde foi citado como uma das funções dessa rede, a de monitorar e avaliar a 

qualidade dos serviços, por meio de indicadores. Também, na primeira das quatro 

fases para a implementação da RAPS, dispostas na portaria nº 3.088 (BRASIL, 2011), 

propõe-se uma análise, a partir de dados demográficos e epidemiológicos, da situação 

de saúde da população, além do dimensionamento da demanda e oferta assistencial 

existente. Por último, no que diz respeito à operacionalização dessa rede, as 

responsabilidades de cada ente federativo, em suas diferentes dimensões territoriais 

(federal, estadual e municipal), de monitorar e avaliar a rede (BRASIL, 2011). 

Após termos apresentado as diretrizes políticas para o uso dos sistemas de 

informações em saúde, ou seja, o que pretendem com o uso de informações em saúde, 

especialmente no que diz respeito à gestão dos serviços e das redes de atenção à saúde, 

nos voltamos para a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) (BRASIL, 

2011), a fim de contextualizar como deve acontecer, atualmente, o atendimento às 

urgências e emergências em saúde, no Brasil. Dentre os aspectos destacados em nosso 

estudo, tivemos a descentralização da atenção às urgências, na reformulação da 

PNAU, em 2011, dos hospitais para todos os pontos de atenção da Rede de Atenção às 

Urgências (RAU), instituída nesse mesmo ano, que extinguiu a classificação de seus 

componentes como "pré" e "pós-hospitalares" e acrescentou quatro novos 

componentes, com o intuito de "ampliar e qualificar o acesso integral aos usuários em 

situação de urgência e emergência nos serviços de saúde" (BRASIL, 2011). Outro 

aspecto destacado foi a ausência, na PNAU, de direções sobre o atendimento às 

situações não-emergenciais, pelos serviços de emergência hospitalares, conforme a 

própria política preconiza acerca da "intervenção adequada e necessária aos diferentes 

agravos" (BRASIL, 2011).  Diante dessa ausência, buscou-se, em Garlet et al. (2009), 

em sua definição sobre as finalidades das unidades hospitalares de urgências e 

emergências, a direção para estes casos: acolher a casos não urgentes e reordená-los a 

serviços ambulatoriais básicos ou especializados existentes nas redes de atenção à 

saúde" (GARLET et al., 2009).  

Após termos percorrido esse caminho, passamos então para a apresentação dos 

resultados de pesquisas sobre perfis de atendimentos em emergências gerais, que 

abordassem a diferença entre as demandas apresentadas pelos pacientes e as 
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finalidades institucionais desses serviços. Trata-se de uma escolha que teve como 

fundamento, o problema apontado na introdução desse trabalho e discutido ao longo 

do mesmo, de muitos dos atendimentos no SRI não se darem por conta de emergências 

psiquiátricas, mas sim, por conta das dificuldades assistenciais enfrentadas pela rede 

de saúde mental de Niterói, que fazem com que muitos de seus pacientes recorram ao 

SRI, na busca por atendimento médico, medicamentos, entre outros motivos. 

Encontramos resultados que indicam que, nas emergências gerais, os percentuais de 

atendimentos "não-urgentes" ou "inadequados" variou entre 71 e 91% do total de 

atendimentos, porém, os motivos pelos quais isso acontecia não foram analisados. 

Essa variação foi relacionada, dentre diversos fatores, aos diferentes critérios adotados 

para inclusão dos atendimentos em uma essas classificações. Buscamos em outros 

estudos possíveis causas para esses altos percentuais de atendimentos "não 

emergenciais" ou "inadequados" em serviços de emergência. Dentre elas, destacamos 

a predominância da demanda espontânea nos serviços de emergência em saúde no 

Brasil, que faz com que as diferentes concepções que cada indivíduo têm acerca do seu 

próprio estado de saúde e do que é uma emergência em saúde, atuem de forma 

decisiva nos atendimentos nesses serviços, com critérios que nem sempre coincidem 

com os "parâmetros biomédicos e a organização racional dos sistema de atenção à 

saúde" (GARLET et al., 2009). A maior garantia de atendimento e acesso a recursos, 

como medicamentos, nos serviços de emergência, também foi relacionada. 

Antes de apresentarmos os resultados encontrados sobre os perfis dos 

atendimentos em emergências psiquiátricas, optamos por fazer um breve histórico das 

mudanças proporcionadas pela descentralização da atenção à saúde mental, a partir da 

reforma psiquiátrica, especialmente no tocante à função que os serviços de emergência 

psiquiátrica assumem nesse novo contexto.  Ao se proporem a um trabalho muito mais 

complexo que o anterior, de organização do fluxo de internações, os serviços de 

emergência psiquiátrica devem também articular, em rede, "a constituição de um 

conjunto vivo e concreto de referências capazes de acolher a pessoa em sofrimento 

mental (BRASIL, 2005). Esse aspecto foi destacado em nosso trabalho, como 

justificativa para uma maior aproximação, também pelo serviço de emergência 

psiquiátrica, com o território que cada paciente habita, em toda a sua complexidade, a 

partir do levantamento de informações sobre as pessoas atendidas nesses serviços e a 

assistência que vem sendo prestada, tanto nesse serviço, como na rede de serviços de 

saúde. Dessa maneira, o serviço de emergência psiquiátrica foi considerado capaz de 
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subsidiar, dar elementos ou servir de apoio para um diagnóstico dessa rede, 

contribuindo para sua estruturação, especialmente nos casos em que os atendimentos 

se devem a situações de maior fragilidade dos serviços dessa rede, considerados como 

não-emergenciais. 

Alguns aspectos da apresentação da rede de saúde mental de Niterói, do 

Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) e de seu serviço de emergência psiquiátrica 

(SRI), contextos do estudo, foram destacados, especialmente a ausência de dados, no 

DATASUS, sobre os atendimentos realizados no SRI, onde constam apenas as 

internações realizadas pelo HPJ. Este dado serviu de apoio à iniciativa deste hospital 

de criar seus próprios instrumentos de coleta e armazenamento de dados sobre estes 

atendimentos que, inclusive, possibilitou a realização dessa pesquisa, que teve como 

um de seus objetivos apontar as possibilidades e limites desses dados, na perspectiva 

da gestão desse serviço e da rede na qual está inserido.  

 Após descrevemos os resultados da pesquisa, a partir das fichas de todos os 

atendimentos realizados em 2015, pudemos ver que a ficha de atendimento, criada 

pelo SRI, possui uma série de variáveis, consideradas mais pertinentes por alguns 

gestores de serviços do HPJ, que vinculam os membros da rede de saúde mental de 

Niterói, no trabalho que realizam, ao abordar o histórico de tratamento dos pacientes, a 

forma como chegam ao SRI, os desfechos dos atendimentos e seus respectivos 

encaminhamentos para essa rede, entre outros. Essa vinculação possibilita sua 

utilidade para fins de gestão do SRI e da rede de saúde mental de Niterói, de acordo 

com o preconizado pela OPAS, para os sistemas de informação em saúde, assim como 

também pudemos ver nos resultados apresentados.  

Os resultados da pesquisa, assim como as possibilidades e limites desses dados 

para a gestão do SRI e da rede na qual está inserido, junto a algumas propostas para o 

seu aprimoramento, foram apresentados, a cada variável analisada. 

Foi encontrado um alto percentual de pacientes chamados "repeaters", que 

foram mais de uma vez ao SRI, durante o ano de 2015, quando comparado com 

Padilha et al. (2013), o que indicou a necessidade de um estudo mais aprofundado 

sobre os motivos pelos quais esses pacientes retornam ao SRI, especialmente aqueles 

que retornam 10 vezes ou mais a este serviço. O fato do banco de dados, criado pelo 

HPJ, ser nominal, foi indicado como um facilitador para a obtenção de dados sobre 

cada um desses atendimentos.  
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A distribuição de atendimentos por sexo, no SRI, foi similar à encontrada em 

outros estudos, porém, nestes, não foram apresentadas as médias de atendimentos para 

uma mesma pessoa, por gênero, o que impossibilitou esse tipo de comparação. Vimos 

que, apesar do maior número de mulheres atendidas no SRI, a média de atendimentos 

para um mesmo paciente foi maior entre os homens. 

Obtivemos um alto percentual de atendimentos a pessoas em faixa etária 

produtiva. Ao retomarmos a proposta da RAPS, de reinserção social por meio do 

trabalho, vimos o quanto esse dado demonstrou a importância de se pensar a relação 

entre saúde mental e trabalho, tendo em vista sua afetação mútua. Diferentemente de 

outros estudos, não foi levantado, pelo SRI, a situação ocupacional no momento do 

atendimento, o que poderia esclarecer mais sobre essa relação. O motivo do 

atendimento estar relacionado ou não ao trabalho ou desemprego também foi apontado 

como um importante dado a ser obtido. A partir daí, nosso estudo indicou a 

necessidade de alterações na ficha de atendimento do SRI, para que possam conter 

esse tipo de informação, que poderia servir para um mapeamento dessas situações e a 

realização de um trabalho mais focalizado dos serviços de saúde de referência, das 

respectivas regiões de procedência, junto aos demais serviços e órgãos responsáveis 

pela questão ocupacional. 

O maior percentual de atendimentos ocorreu a pessoas residentes na região das 

Praias da Baía, mesma região onde se localiza o hospital, o que poderia, de acordo 

com Jacobs et al. (2005), explicar esse protagonismo, pela maior proximidade das 

pessoas dessa região com o hospital. Nosso estudo indicou a necessidade de investigar, 

de forma mais aprofundada, o alto percentual de pessoas da região norte, quase o 

mesmo que o da região das Praias da Baía, assim como os baixos percentuais das 

demais regiões. A possibilidade de cruzamento com outros tipos de informação, como 

o tratamento prévio, o percentual de atendimentos de 1ª vez no SRI a pessoas advindas 

dessa região, de encaminhamentos recebidos e realizados para essa região, entre 

outros, foi indicada como um caminho para o esclarecimento dessas questões. Tratam-

se de dados que já foram obtidos pelo HPJ, a partir de seus novos instrumentos de 

coleta e armazenamento de dados. 

Sobre os diagnósticos encontrados, vimos que seu maior percentual se refere à 

categoria de transtornos mentais "F", do CID-10 (OMS, 2003), mas que o diagnóstico 

mais prevalente foi o "Z76" que, junto ao diagnóstico "Z75", está presente em mais de 

1/3 do total de atendimentos no SRI. Após apresentarmos o quadro com as 
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subcategorias dos respectivos diagnósticos, consideramos que os atendimentos com 

esses diagnósticos não podem ser caracterizados como emergências psiquiátricas, visto 

que, se houvesse risco iminente de vida ou sofrimento intenso, nesses atendimentos, 

conforme a definição de emergência utilizada neste trabalho, seus respectivos 

diagnósticos referir-se-iam ao próprio estado de saúde e não aos "fatores que 

influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde", como é descrita 

a categoria "Z", do CID-10 (OMS, 2003). Tal fato demonstrou ser de suma 

importância uma investigação mais aprofundada sobre esses atendimentos com 

diagnóstico "Z", para esclarecermos mais acerca dos motivos pelos quais as pessoas 

têm recorrido ao SRI, em situações não emergenciais. Porém, a possibilidade de 

cruzamento desses diagnósticos com outros tipos de dados, como as regiões de 

procedência e seus respectivos serviços de saúde de referência, poderiam servir para 

um trabalho mais focalizado, de gestão da rede, com o intuito de diminuir essa 

demanda não-emergencial no SRI. O não preenchimento do terceiro dígito (ou 

subcategoria) do diagnóstico, segundo o CID-10, foi apontado como um limitador 

dessa compreensão. Também foi apontado o efeito que o não preenchimento da 

hipótese diagnóstica, pelo médico clínico geral do HPJ, poderia ter para o 

protagonismo dos transtornos mentais no SRI, indicando-se a necessidade de novas 

pesquisas que abordem essa questão. A causa da diferença desse estudo com outras 

pesquisas, que não obtiveram, em seus resultados, o diagnóstico "Z", foi questionada. 

Algumas suposições foram levantadas e foi destacado que, apesar da limitação desses 

dados e dos dados das demais pesquisas, para a confirmação ou não dessas suposições, 

estas só puderam ser levantadas a partir desses dados.  

Sobre os atendimentos de 1ª vez no SRI, foi encontrado que a grande maioria 

dos pacientes já havia sido atendida no SRI alguma vez em suas vidas. Não houve 

comparação com os demais estudos, por estes não levantarem esse tipo de informação. 

Porém, esse dado demonstrou que dificilmente as pessoas chegam ao SRI por falta de 

orientação, apesar do alto percentual de atendimentos não emergenciais, visto que, na 

maioria das vezes, já estiveram lá.  

Foi constatado que, na maioria dos atendimentos, não havia encaminhamento 

ao SRI e que estes atendimentos poderiam ser considerados como "demanda 

espontânea". O protagonismo dos ambulatórios em relação às demais instituições que 

encaminham pacientes ao SRI foi destacado, especialmente em relação do ambulatório 

da Engenhoca. De maneira inversa, também foi destacado o baixo percentual de 
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encaminhamentos dos CAPS ao SRI, além do fato de que o 4º serviço que mais 

encaminha pacientes para o SRI é o próprio SRI. Nosso estudo reforçou a importância 

de novas pesquisas, mais aprofundadas, que realizem o cruzamento dessa variável de 

encaminhamentos recebidos com outras, já obtidas pelo SRI, diante das questões que 

esses dados começaram a produzir. Nosso estudo indicou a necessidade de 

diferenciação, na ficha de atendimento do SRI, das situações de retorno ao SRI para 

"ambulatório de crise" e demais motivos, o que poderia esclarecer mais sobre esse 

trabalho de ambulatório de crise, assim como as outras situações nas quais há a 

indicação de retorno ao SRI, como acontece quando a rede de serviços de saúde 

apresenta fragilidades para o atendimento a esses pacientes. 

Foi constatado um erro na formulação da ficha de atendimento do SRI, no que 

diz respeito ao preenchimento do campo sobre tratamento prévio. O quadro utilizado 

para responder a essa questão possui opções que não a respondem. Em cerca de 1/3 

dos atendimentos não havia tratamento prévio, o que indicou que o SRI, muitas vezes, 

tem atuado como porta de entrada no sistema municipal de saúde. Novamente, o 

protagonismo dos ambulatórios foi destacado, assim como a necessidade de novas 

pesquisas que visem esclarecê-lo, assim como o baixo percentual dos CAPS entre as 

instituições que já realizam tratamento dos pacientes que chegam ao SRI.  

Nosso estudo apontou para a necessidade de um maior esclarecimento do que 

se entende por "encaminhamento realizado" pelo SRI, para uma melhor orientação 

para o preenchimento desse dado. Por exemplo, não está claro se a indicação de 

continuidade de tratamento, pelo SRI, em determinado serviço que já é referência de 

tratamento para o paciente, deve ser considerada como encaminhamento. Ou, se 

apenas as situações em que não há serviço de referência e nas quais há indicação de 

tratamento, devem ser registradas como encaminhamentos. Novamente, o 

protagonismo dos ambulatórios dentre os serviços para os quais o SRI mais encaminha 

pacientes foi destacado, além da própria emergência, que encaminhou mais pacientes 

para si mesmo do que para os 4 CAPS.  

Vimos que o banco de dados apresentou algumas falhas no fornecimento de 

importantes tipos de dados, o que aponta a necessidade de maior investimento, por 

parte da gestão municipal de saúde de Niterói, para a resolução desses problemas 

operacionais. A ausência de um profissional da área de Epidemiologia no HPJ, para 

repensar a coleta de dados, realizar o treinamento dos profissionais para o 

preenchimento desses dados, assim como realizar outros procedimentos para garantir a 
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validade e a confiabilidade de dados, pode ser apontada como uma das causas da 

fragilidade desses dados, do ponto de vista epidemiológico. 

Espera-se que esse estudo tenha demonstrado a relevância que a informação 

em saúde pode ter para a gestão dos serviços de saúde e das redes de atenção à saúde. 

Podemos concluir que os novos instrumentos de coleta e armazenamento de dados dos 

atendimentos no SRI fornecem informações que podem ser utilizadas instrumento da 

gestão tanto desse serviço como como também da rede de serviços de saúde na qual 

está inserido. 

Espera-se ter contribuído para a continuidade do uso de dados para fins de 

gestão dos serviços e da rede de saúde mental de Niterói, assim como o 

aprimoramento desses dados para esclarecem mais sobre as questões que eles 

começam a indicar. 
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