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“Os fracos uniram-se; e é então que começa 

propriamente o plano, isto é, a incursão do consciente e do 

raciocínio no mecanismo social, ou melhor, é aí que começa a 

sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de 

constituir uma força. E os fracos, os primeiros ladinos e 

sofistas, os primeiros inteligentes da história da humanidade, 

procuram submeter-se aquelas relações até então naturais, 

biológicas e necessárias, ao domínio do pensamento. Surgiu, 

como defesa, a ideia de que apesar de não terem força, tinham 

direitos.”  

                                                  (Clarice Lispector) 
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RESUMO 

 

 

 

“O fenômeno revolving door: um desafio à reforma psiquiátrica” é um estudo que 

buscou reconhecer e identificar o perfil da clientela revolving door da área de saúde mental no 

município de Niterói - RJ, no período de julho de 2008 a junho de 2012. A clientela de 

indivíduos da saúde mental descrita como revolving door é caracterizada pela reincidência em 

internações psiquiátricas, num curto espaço de tempo entre uma internação e outra.   

Nessa pesquisa, adotou-se o critério de definição utilizado por Rabinowitz (1995) para 

a clientela revolving door: indivíduos que se internam 4 vezes ou mais, num período de até 

2,5 anos.  

Os principais objetivos deste estudo foram os seguintes: conhecer o perfil e as 

peculiaridades da clientela revolving door no pólo a ser pesquisado; identificar nos registros 

documentais do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ) os principais motivos de admissão 

para internação dessa clientela e levantar as estratégias utilizadas pelas equipes de cuidado a 

partir do estudo de três casos. 

A investigação se desenvolveu em duas etapas: primeiro, a análise quantitativa de 

dados dos prontuários, para ilustrar o percentual dos principais diagnósticos, número de 

internações e motivos de internação para a amostra de revolving door. Segundo, o estudo 

qualitativo, através da abordagem metodológica de “estudo de caso”, com entrevistas com 

indivíduos, familiares e profissionais de saúde.  

Os resultados obtidos mostraram que a persistência do fenômeno revolving door está 

associada à baixa resolutividade dos serviços substitutivos à internação psiquiátrica, à 

fragilidade das redes sociais de apoio ao indivíduo e a equívocos que atravessam a construção 

de uma clínica cuidadora. 

 

Palavras-chave: saúde mental, reinternações psiquiátricas, Reforma Psiquiátrica, 

paradigmas. 
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ABSTRACT 

 

The study “The revolving door phenomenon: a chalenge to Psychiatric Reform” aims 

to acknowledge and identify the profile of revolving door patientes in mental health at Niterói, 

RJ, in the period from July/2008 to June/2011. The group of mental health users described as 

revolving door is characterized by recurrent psychiatric hospitalizations, within a short space 

of time between admissions.  

In this research it was adopted the definition criteria used by researcher Rabinowitz 

(1995) for the revolving door cases: patients who are hospitalized 4 times or more in a period 

up to 2.5 years. 

The main objectives of this study are: to Know the profile and peculiarities of 

revolving door patients at the pole to be researched; to identify in the Psychiatric Hospital of 

Jurujuba’s records the main reasons for hospital admission besides mapping strategies that 

health care teams used for those patients from the study of three cases.  

The research was based on two steps: first, a quantitative analysis of data from 

medical records to illustrate the percentage of most important diagnosis, number of 

hospitalizations and reasons for admission for revolving door group; Second,  a qualitative 

study through the methodological approach of "case study", featuring interviews with users, 

their families and health professionals. 

The results showed that the persistence of the revolving door phenomenon is 

associated with poor solutions to substitute services in psychiatric hospitalization, the fragility 

of social networks to support the user and misconceptions that cross the construction of a 

careguiver clinic.  

 

Keywords: Revolving door, psychiatric hospitalizations, psychiatric reform, 

paradigms. 
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1 - Introdução  
 

 
“A loucura se reveste de várias e infinitas formas; é possível que os 

estudiosos tenham podido reduzi-la em uma classificação, mas ao 

leigo ela se apresenta como as árvores, arbustos e lianas de uma 

floresta; é uma porção de coisas diferentes.” (Lima Barreto em 

“Cemitério dos Vivos.”) 

 

Desde a década de 80, a saúde mental tem passado por transformações paradigmáticas 

no que diz respeito aos seus saberes e práticas. Esse processo de mudança de paradigma 

transforma uma assistência, que era centrada no modelo hospitalocêntrico, no qual o leito 

psiquiátrico era a única intervenção de tratamento, em uma nova cena, cuja proposta é um 

cuidado pautado na integralidade, para além de novas estruturas e dispositivos de assistência.  

Os dispositivos da assistência como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Residências Terapêuticas, entre outros
1
, trazem uma proposta de invenção de um cotidiano 

que possibilita trocas sociais aos indivíduos que utilizam os serviços de assistência em saúde 

mental. Estes se constituem em um desafio à Saúde Pública, já que sua maioria tem laços 

rompidos ou muito esgarçados com o social. A superação desse desafio envolve mudanças no 

campo político, social e cultural.   

Os novos dispositivos de cuidado em Saúde Mental surgiram para que o Hospital 

Psiquiátrico não continuasse sendo a única resposta para o sofrimento psíquico.  Contudo, 

mesmo com a expansão de novos serviços e a transformação das práticas, uma clientela 

definida pela literatura internacional como revolving door, ou porta giratória, constitui ainda 

um desafio para a Reforma Psiquiátrica.  

Rotelli, Leonardis e Mauri (2001) esclarecem que o efeito de porta- giratória tornou-

se, indesejavelmente, uma lógica de funcionamento da política de desospitalização. Isto 

porque a redução do período de internações levou a um aumento do número de re-internações. 

Em contrapartida, os serviços criados para substituírem as internações ainda não dispõem de 

todos os recursos necessários para o acompanhamento destes indivíduos e acabam 

confirmando a necessidade, como também a permanência, de um cuidado psiquiátrico 

hospitalizado. Assim, os autores fazem uma comparação do funcionamento da assistência na 

                                            
1
 Portarias 189 /91, 224 /92 e 336 /02 que regulamentam as modalidades de serviço dos CAPS – Centro de 

Atenção Psicossocial. Já a portaria 106 /00 regulamenta os Serviços de Residências Terapêuticas. A rede 

também conta com outras bases de atenção comunitária tais como: ambulatórios de saúde mental, centros de 

convivência e cultura, as equipes matriciais e hospitais-dia. Em: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção a Saúde. “Saúde Mental no SUS: Acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção”. Relatório de 

Gestão 2003 – 2006. Ministério da Saúde: Brasília, janeiro de 2007, 85 p. 
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saúde mental a um circuito. Os serviços que compõem a assistência se alimentam 

reciprocamente, na medida em que cada qual delimita o problema de sua competência, e 

aquilo que não se restringe a essa competência é endereçado a outro serviço. Sendo assim, a 

prestação de serviço de saúde mental, que deveria acontecer de forma continuada, com 

responsabilidade coletiva entre as equipes, acaba por se tornar fragmentada e permeada de 

descontinuidades entre os serviços. Além disso, esse funcionamento em circuito também se 

desdobra em outros efeitos e contribui para engrossar as fileiras de uma nova clientela de 

novos crônicos. 

 

O circuito é, entretanto, também uma espiral, ou seja, um mecanismo que 

alimenta os problemas e os torna crônicos... Pensemos no caso dos Young 

Adult Chronic Patients que lotam os serviços nos EUA: eles são jovens, uma 

multidão trazendo problemas diversos (sociais e econômicos, de saúde, 

psicológicos), perturbam a ordem pública, não são redutíveis a categorias 

diagnósticas definidas, circulam entre os serviços sem nunca construir uma 

relação estável. (ROTELLI et. AL: 2001, p. 23) 

 

Em Rabinowitz (1995) encontrei uma definição precisa de tempo de internação para 

delimitar a amostra de indivíduos de porta-giratória, ou  revolving door, para este estudo. 

Rabinowitz definiu essa clientela como os pacientes que se internam quatro vezes ou mais, 

num período de até dois anos e meio. Essa clientela revolving door ou “porta-giratória” surge 

no cenário histórico de remodelagem do paradigma asilar. Ela aparece como um produto da 

desinstitucionalização dos “loucos”, através de uma nova lógica de produção de cuidado.  

 

A politica de desospitalização foi acompanhada por uma redução no período 

das internações e por um aumento complementar de altas e recidivas. Em 

outras palavras, os hospitais psiquiátricos são em parte reorganizados 

segundo a lógica do revolving door. (ROTELLI et. AL: 2001, p. 21) 

 

A “porta-giratória”, como um efeito da reforma psiquiátrica remete à questão de que, 

para além de uma mudança da geografia da assistência / instituições, é necessário um novo 

planejamento de ações e, assim, do próprio cuidado em saúde mental. A clientela de revolving 

door, doravante referido como RD nesta dissertação, possui peculiaridades que justificam 

uma clinica
2
 mais específica ou dirigida ao seu caso.  

Assim, a clínica do fenômeno RD na saúde mental é uma prática de cuidado que 

deveria ser contemplada no planejamento de saúde e estabelece um lugar de interrogação na 

                                            
2
 Defino clínica neste estudo como as práticas profissionais exercidas em seus múltiplos profissionalismos 

(ONOCKO, 2001, p. 99). 



 17 

área da Saúde Coletiva. O indivíduo RD demarca uma nova clientela de saúde mental, que 

demanda, de forma imperativa, novos modelos de cuidado e reforça a necessidade de um 

planejamento em saúde específico.  

Isto reforça o argumento sobre a especificidade do planejamento em saúde: 

quem quer contribuir para planejar mudanças em serviços de saúde deve 

dispor de um certo leque de modelos clínicos, e isto, é uma questão de 

eficácia. (ONOCKO: 2001, p. 99- 100) 

 

Na minha experiência como psicóloga assistente em uma instituição da Baixada 

Fluminense, conveniada ao SUS (2007 – 2008), observei que alguns pacientes, desde o 

momento que saem de alta, retornam à internação em menos de dois meses. Muitos pacientes 

e seus familiares queixavam-se do grande espaço de tempo em que é feita a marcação da 

primeira consulta após a alta, mesmo quando a equipe de cuidado (na internação) faz contato 

com a unidade de referência de tratamento para passagem do caso e agendamento da 

recepção. Às vezes essa data chega a dois meses. Em outros casos, os próprios familiares 

deixam os pacientes sem a medicação, para que reincidam em seu quadro e assim possam ser 

internados no prazo mínimo de 15 dias. Essa realidade aponta para alguns aspectos relevantes. 

Como a rede de saúde se organiza para o acolhimento destes pacientes recém saídos da 

internação?  Trata-se apenas de uma questão de organização e forma de encaminhamentos e 

assistência? Qual seria a melhor prática de cuidado para se evitar ou reduzir, o fenômeno RD? 

Os profissionais de saúde estão preparados para as peculiaridades da clínica da clientela de 

“porta giratória”? Como a família desta clientela pode ser acolhida e orientada, nesta 

situação?  

Segundo Onocko (2001), a eficácia de planejamento em saúde irá depender, de certo 

modo, daqueles que instrumentalizam as práticas de saúde. A permanência do fenômeno 

revolving door aponta, ainda, para a persistência de um modelo centrado no leito psiquiátrico 

e na objetivação da doença como principal intervenção. De acordo com Amarante (2003: p. 

53.): “... a doença não é um objeto, mas uma experiência na vida de sujeitos distintos”. Deste 

modo, a implementação de políticas públicas específicas, que contemplem a diversidade de 

experiências se faz mister para a consolidação da Reforma Psiquiátrica. Há que se conhecer o 

perfil de cada clientela e seus caminhos distintos de entradas e saídas nas instituições: o seu 

caminhar fora dos muros institucionais.  

É importante também expandir o cuidado para além dos limites geográficos das 

instituições, tanto hospitalares quanto extra-hospitalares, através da construção de novos 

aparatos sociais e desse modo possibilitar a existência global de um sujeito, mesmo que o 



 18 

corpo social ainda se veja referenciado ao modelo asilar (“doença” separada da existência 

global). Isso evidencia que o modelo de atenção ainda se baseia de alguma forma em um 

paradigma que trabalha com a categoria doença de forma muito restrita e não com a 

“existência- sofrimento” 
3
 do sujeito. 

Desta maneira, o conhecimento do perfil e peculiaridades dessa clientela de RD 

poderia beneficiar o planejamento de ações voltadas para uma clínica cuidadora dessa 

demanda.  

A partir de um estudo de caso, a porta de entrada de internação psiquiátrica do HPJ no 

município de Niterói, esta pesquisa se propõe a identificar os fatores que favorecem um perfil 

predisponente ao fenômeno RD nessa região. Ao analisar o caminho percorrido da clientela 

alvo, iniciando na saída de alta da internação, culminando no retorno a posteriores 

internações, busco reconhecer as dificuldades encontradas pelas equipes de cuidado, o suporte 

familiar destes pacientes e o suporte da rede de assistência continuada aos quais os egressos 

dos hospitais tiveram acesso. Por meio de uma análise qualitativa e quantitativa busca-se 

traçar o perfil da clientela RD do Município de Niterói e desvelar seus principais 

predisponentes.  

 

  

                                            
3
 O conceito de existência-sofrimento faz uma contraposição ao conceito de doença-cura do paradigma asilar. 

Ele dá ao sujeito o centro da cena de seu tratamento e escolhas de vida. O sujeito é convocado ao protagonismo 

de sua existência. (COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI: 2003). 
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2 - Justificativa 
 

Essa pesquisa constitui parte de uma questão que me inquietava quando residente em 

saúde mental do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba em 2003. A partir do trabalho que 

desenvolvi com uma paciente da longa permanência, trabalho esse que se tornou minha 

monografia de residência, pude delinear aspectos desse fenômeno. O que acontece no 

itinerário dos pacientes, entre suas idas e vindas, que os tornam longamente internados, como 

no caso dos pacientes do Serviço de Internação de Longa Permanência (SILP/HPJ), alguns 

com 24 anos corridos de internação? Particularmente, um dos casos chamou minha atenção e 

serve como ilustração da grande maioria que lá se encontrava longamente internada. A 

maioria, em meio às mazelas físicas, tem ou possui lacunas de suas histórias descritas em 

breves linhas de prontuários arquivados. 

 

Zezé chegou ao hospital em 1979, trazida pela Fundação Leão XIII. Dizia ter 

vindo de São Paulo com sua irmã para procurar seu pai, que estava no RJ. 

Havia trabalhado como balconista de bar e em casa de família em São 

Gonçalo, porém chama-me atenção o fato de ter frequentado a escola: tinha 

sido alfabetizada. Nesta época aparentava 18 anos, segundo registro de seu 

prontuário. Zezé foi trazida por ser uma paciente bastante agressiva e de 

comportamento inadequado e bizarro. Agrediu a assistente social e batia 

repetidamente em sua própria orelha (como alguém que tenta tirar algo dela). 

Varias vezes Zezé foi trazida à emergência, internada no Serviço de 

Internação de Longa Permanência (SILP) até que foi transferida para a 

Longa Permanência em 1983. Durante estes 24 anos que Zezé esteve no 

hospital, poucas alterações aconteceram em seu quadro. (MUNIZ, 2007: p. 

72-73) 

 

O que aconteceu no itinerário de internações de Zezé para que ela tenha se 

institucionalizado no HPJ? Embora, na época, meu trabalho com Zezé só tenha alcançado a 

possibilidade de melhorar seu convívio na enfermaria e ajudá-la a estabelecer novos laços, 

ainda assim, sempre pairava no ar a questão - Como se chega a esse ponto? Poucos detalhes 

fornecem seu prontuário nos quatro primeiros anos em que esteve na emergência ou internada 

por curtos períodos. Nada disse de substancial para que pudesse refazer seus passos e tentar 

encontrar sua rede social.
4
 Desta maneira, poderia talvez encontrar algum familiar ou pessoa 

próxima, que fornecesse algum suporte social à Zezé, ou até mesmo contribuir com alguma 

informação sobre sua história de vida.  

                                            
4
 SOUZA (1999) comenta sobre “redes sociais”, enquanto um conjunto específico de ligações entre um conjunto 

definido de pessoas que possui a propriedade adicional de interpretar em seu todo os comportamentos sociais 

dessas pessoas envolvidas. 
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As redes sociais possuem um papel fundamental em relação à “doença mental”, sendo 

assim um importante fator a ser considerado nessa pesquisa. O grau de inserção de cada 

sujeito a sua rede social, como também os efeitos das interconexões produzidas pela rede, 

incidem na decisão de qual a melhor forma de tratamento reconhecida por uma rede. 

Consequentemente, o suporte que ela pode dar na continuidade do tratamento e até mesmo a 

opção de buscar tratamento médico. O grau de interconexão responde pela intensidade nas 

relações. E estas são determinantes na busca imediata ou na demora para o tratamento 

médico. Neste contexto é fundamental uma análise detalhada da densidade da rede social de 

uma clientela RD, pois a variação da mesma, ou seja, a interconexão das relações existentes e 

possíveis de uma rede irá caracterizar a peculiaridade ou ausência de uma rede social para 

clientela RD (SOUZA, 1999). 

Um desdobramento que forneceu contorno e definição ao meu objeto foram as 

valiosas leituras orientadas em aulas na ENSP pelo Doutor Paulo Amarante, com a 

colaboração da Doutora Ana Paula Guljor. Em especial, a apresentação da tese de Doutorado 

em Medicina de Vera Edais Pepe sobre “Internações e reinternações psiquiátricas no Estado 

do Rio de Janeiro.”. Essa tese foi importante para o delineamento do conceito de RD. Tal 

conceito estabeleceu, para mim, uma relação com a história de Zezé e dos sujeitos que tinham 

percurso similar ao que se encontravam na época no SILP.  

Pepe (2002) menciona RD em sua tese como o fenômeno que caracteriza indivíduos 

desprovidos de política específica que, passando à margem do sistema, acabam por se tornar 

longamente institucionalizados. Chama a atenção, inclusive, para a emergência dessas 

medidas como forma de se ter uma política de saúde mental mais abrangente.  

Na história atual da Saúde Mental, a legislação de Saúde Mental reuniu diretrizes para 

a organização de dispositivos para a clientela institucionalizada. Desta forma, já existem 

CAPS em funcionamento e Residências Terapêuticas, criados para substituir os leitos em 

psiquiatria
5
. A implantação de residências vincula diretamente a redução equivalente de leitos 

hospitalares (Furtado, 2006). Contudo, para uma efetiva desinstitucionalização não é 

suficiente a redução dos leitos hospitalares em psiquiatria. Segundo Furtado: 

 

São necessários profissionais, equipamentos sociais e de saúde para acolher e 

acompanhar os egressos de longas internações, assim como os demais 

usuários de saúde. (2006: p. 39) 

 

                                            
5
 Segundo relatório do Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/ Psiquiatria, entre os anos de 

2002 e 2011 (julho) foram reduzidos 18.500 leitos em psiquiatria no Brasil. 
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 Assim, é possível incluir a clientela RD neste contexto. Amarante (2001) avalia como 

uma imprudência entender a Reforma Psiquiátrica como uma simples reestruturação do 

modelo hospitalocêntrico. O cuidado não deve ser visto apenas como um local ou uma nova 

forma de geografia da assistência, mas, sim, se traduzir em algo que vá até o sujeito, que 

respeite suas particularidades e necessidades. De acordo com Pitta (1994), o cuidado deve ser 

uma ponte entre aquele que sofre e a sociedade; para isso é preciso criar recursos de 

intervenção cotidiana e de trocas.  É necessário responder ao sofrimento minimizando os 

estigmas da clientela de saúde mental, oferecendo opções de vida, lazer, cultura e trabalho.  

Segundo Amarante (2001), existem dimensões de um processo social complexo que se 

inter-relacionam e atravessam a Saúde Mental. Nesse sentido, o autor identifica quatro 

dimensões: a epistemológica ou teórico-conceitual, a dimensão técnico-assistencial, a 

dimensão jurídico-política e a dimensão sócio-cultural
6
.  Essas dimensões fazem parte do 

conceito de Reforma Psiquiátrica e superam a idéia de um ato administrativo de 

desospitalização ou reestruturação de serviços, a partir do descolamento, de fato, da lógica 

manicomial. Não é eficaz somente mudar a cena, mas também mudar as regras do jogo social 

para que essa clientela se veja incluída e fazendo parte de uma mesma sociedade. 

Pepe (2002), em sua tese
7
, dá ênfase à necessária caracterização dessa clientela RD. 

Propõe a identificação dos grupos que utilizam um maior volume do recurso de internação 

psiquiátrica como forma primária de tratamento, para implementar novas estratégias ou se 

aprimorar as existentes, com a intenção de prevenir ou amenizar o fenômeno RD. A autora 

chama atenção em seu estudo para algumas características de indivíduos
8
 a serem 

consideradas como maior incidência de RD.  Justamente por ser um seguimento mais 

dependente dos serviços de saúde mental, essa clientela reflete um problema de 

vulnerabilidade social. Estariam mais sujeitos a virar moradores ocasionais ou definitivos do 

hospital, e assim tendo cada vez mais dificultada sua retomada à sociedade, o que anda na 

contramão da lógica anti-manicomial. É uma clientela que necessita de um estreito 

acompanhamento, cuidados mais intensivos, uma linha de cuidado continuado entre serviços e 

realização de ações inter-setoriais, que são fundamentais para mantê-los fora da internação 

psiquiátrica.  

                                            
6
 Ver mais dados em A (Clínica) e a Reforma Psiquiátrica. (Amarante, 2001) 

7
 PEPE, V. L. E. (2002) “Internações e reinternações psiquiátricas no estado do Rio de Janeiro.” (Doutorado 

em Medicina). Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 192p 
8
 Usuários do sexo masculino, de até 49 anos, solteiros na primeira internação e desempregados teriam uma 

maior probabilidade de se reinternarem. (Pepe, 2002) 
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Atualmente, alguns esforços envolvem o desenvolvimento de políticas para a clientela 

de longas internações (igual ou acima de dois anos ininterruptos de internação) 
9
. No entanto, 

pacientes de internações recorrentes em um curto espaço de tempo não são beneficiados por 

tais ações, as quais não dispõem de estratégias suficientemente eficazes para atendê-los. Tais 

pacientes são prejudicados por não contarem com uma intervenção específica que promova 

sua reinserção social. O efeito RD, portanto, constitui-se em um dos principais desafios á 

atual política da Coordenação Nacional de Saúde Mental no Brasil.  

Esta dissertação pretende contribuir para a discussão de estratégias de cuidado que 

orientem a implementação de políticas públicas específicas, ao levantar os principais 

predisponentes envolvidos na constituição do fenômeno RD. Se não houver uma atenção 

especial para essa clientela RD, a mesma poderá se tornar uma clientela de longa internação. 

Com efeito, acredito que a dissertação em tela aprofunda o conhecimento sobre a 

clientela psiquiátrica que vivencia a questão do fenômeno RD. Ao mapear o caminho pela 

assistência que esse indivíduo percorre da saída da internação até seu retorno para internações 

subseqüentes é possível analisar os motivos predisponentes a tal efeito no pólo pesquisado.  

Este estudo também traz à luz a necessidade de se pensar em estratégias de saúde 

específicas ao seguimento RD. Tais estratégias poderiam reduzir o fenômeno e contribuir 

então para o avanço da Reforma Psiquiátrica. Ao desnudar as motivações do problema RD, 

torna-se possível conter certos efeitos como o da “desterritorialização”
10

, que além de 

demonstrar a ineficiência da rede de cuidado do município, fragiliza uma clientela que já 

possui seus vínculos esmaecidos. 

  

                                            
9
  Como os Serviços de Residências Terapêuticas, que consistem de casas para 8 moradores e que privilegiam a 

inserção psicossocial, regulamentado pela portaria 106/ 00, e o programa De Volta Pra Casa (Lei 10,708 de 31 

de julho de 2003) que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para portadores de doença mental egressos de 

internações, que consiste no pagamento de R$ 240,00, como beneficio aos pacientes de longas internações, igual 

ou acima de dois anos, na época da publicação da lei. Em: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

a Saúde. “Saúde Mental no SUS: Acesso ao tratamento e mudança do modelo de atenção”. Relatório de Gestão 

2003 – 2006. Ministério da Saúde: Brasília, janeiro de 2007, 85 p. 

 
10

 Perda do seu espaço/ territórios de referência. 



 23 

3- Revolving door na literatura. 
 

O fenômeno revolving door (RD), 
11

 ou “porta-giratória”, torna-se uma questão crucial 

a partir do momento em que as ações da reforma são dirigidas à desinstitucionalização
12

 da 

loucura.  Assim, aqueles que antes iam para instituições asilares e não voltavam, agora tem 

garantido o direito ao seu retorno. Porém, este retorno ao meio social nem sempre se sustenta 

na assistência à saúde mental substitutiva à internação psiquiátrica. Trata-se de uma lógica de 

funcionamento que se assemelha a um “circuito”, que se alimenta reciprocamente entre 

serviços. Sendo assim, o fenômeno RD é uma questão sobre a qual a Reforma Psiquiátrica 

precisa debruçar-se, visto que a compreensão do mesmo poderá contribuir para um avanço 

ainda maior e a minimização de efeitos que favorecem a um novo perfil de clientela de novos 

crônicos.  

Para este estudo busquei pesquisas que pudessem fornecer alguns marcadores de perfis 

e orientassem minha coleta. Assim, encontrei a pesquisa de Rabinowitz (1995), realizada com 

o objetivo de identificar os fatores predisponentes à “porta-giratória” de internações em 

hospitais psiquiátricos de Israel. Em seu estudo, foram considerados como pacientes “porta-

giratória” aqueles que compunham um perfil de quatro ou mais de internações consecutivas, 

no período de dois anos e meio. Durante o período de análise de 1983 a 1990, com 

acompanhamento em 1993, Rabinowitz considerou a amostra de 4.570 internações de 2.200 

pacientes. Desta amostra, 14% foram considerados RD. Na pesquisa, foram destacados como 

principais fatores predisponentes ao fenômeno RD: o sexo masculino, a idade em torno de 49 

anos, ser solteiro, estar na primeira internação, estar desempregado e ter diagnóstico inicial 

muito grave (RABINOWITZ, 1995). 

  Já no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi concluído em 2000 um estudo similar com 

3.093 pacientes no período de acompanhamento de 5 a 24 anos após a primeira admissão em 

internação psiquiátrica. Neste estudo, verificou-se que as variáveis com maior poder de 

predição ao RD foram o intervalo de tempo entre a primeira e segunda internação, o tempo de 

permanência na primeira internação e o diagnóstico de esquizofrenia. Os resultados deste 

estudo mostraram que a incidência maior foi em homens com idade média de 35 anos e com 

                                            
11

 O fenômeno revolving door emerge na década de 60 e coloca-se como uma importante conseqüência da 

transição do modelo hospitalocêntrico para o modelo centrado na desinstitucionalização. (Gastal et al: 2000) 
12

 “Neste sentido, desinstitucionalização não se restringe à reestruturação técnica, de serviços, de novas e 

modernas terapias: torna-se um processo complexo de recolocar o problema, de reconstruir saberes e práticas, de 

estabelecer novas relações. Por isso, desinstitucionalização torna-se, acima de tudo, um processo ético-estético, 

de reconhecimento de novas situações que produzem novos sujeitos, novos sujeitos de direito e novos direitos 

para os sujeitos”. (Amarante: 2003, p. 50) 
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probabilidade de reincidência nos mais jovens (GASTAL et al, 2000). A análise deste estudo 

mostrou que a prática do cuidado deve ser estimulada na clínica do indivíduo RD. O cuidado 

praticado pelo profissional de saúde mental no momento de admissão, acolhimento na 

internação e encaminhamento no pós-alta do indivíduo em sua primeira internação é relevante 

para um desfecho favorável no fenômeno RD. 

 Em outro estudo sobre freqüentes re-internações psiquiátricas, Ramos et al  (2011) 

destacam dimensões contextuais a serem consideradas como estimuladoras do fenômeno RD 

na saúde mental. São analisadas quatro dimensões contextuais que atravessam o fenômeno 

RD: a porta giratória da psiquiatria num nível contextual imediato, a desarticulação da rede de 

assistência num nível contextual específico, o louco e a loucura no imaginário social num 

nível contextual geral e o paradigma da saúde mental numa dimensão conceitual do fazer e 

saber psiquiátrico
13

.   

Para a predição do fenômeno RD dessa pesquisa desenvolve-se uma reflexão sobre a 

dimensão contextual dos paradigmas da saúde mental: a dimensão epistemológica do saber/ 

fazer psiquiátrico. A reflexão no contexto de paradigmas ajuda a compreender as idéias e 

conceitos que embasam o cuidado ofertado e a organização de serviços para essa clientela, 

como também nos aponta os entraves de percurso, por onde se desencadeia o fenômeno de 

“porta-giratória” (RAMOS et al, 2001).  

Por ser um fenômeno que emerge de forma mais significativa na década de 60, a partir 

da transição para um paradigma cuidador, o conceito de RD ainda não foi largamente 

explorado e por isso há necessidade de novas pesquisas que desvendem as peculiaridades 

desse fenômeno em cada território. Em pesquisa realizada nas fontes Scielo, Bireme, BVS, 

Lilacs e Google, explorando conceitos chaves como: revolving door na saúde mental, “porta-

giratória” na saúde mental e re-internações psiquiátricas na saúde mental, foram encontrados 

dez artigos sobre o tema
14

. Apenas três desses artigos serão considerados nessa pesquisa por 

estarem mais dirigidos ao enfoque escolhido. 

                                            
13

 Ver análise de quatro dimensões contextuais em RAMOS et al (2000). 
14

 Ver anexo 1. 
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4- Paradigmas e “loucura” 
 

“Depois disso, teve minha vida como reflexo. Estranha, semi-

consciente, mais ainda sim uma vida misteriosamente doce. Havia 

muitas de nós naquele espelho, almas obscuras, consciências 

entorpecidas. Não podíamos falar uma com as outras, mas sentíamos 

a proximidade, gostávamos uma das outras. (Valiéri Briússov em 

Dentro de um espelho.)”. 

 

Em seu trabalho Paradigmas, Ciência e Saber Médico, Camargo Jr (1992) avalia a 

possibilidade de aplicação do modelo epistemológico descrito por Thomas Kuhn ao estudo do 

saber ocidental contemporâneo. Resumidamente, a conceituação de paradigma, segundo 

Kuhn, seria: “um conjunto de exemplos compartilhados que guiam, sem serem questionados, 

a atividade do cientista em seu trabalho regular” (CAMARGO JR, 1992, p. 3).  

No aperfeiçoamento dessa conceituação inicial, um paradigma pode também ser 

definido como uma “matriz disciplinar”, subdividida em generalizações simbólicas, 

compromisso com crenças em modelos, valores e exemplos. Quando um paradigma não se 

torna mais um modelo convincente para a resolução de problemas de uma determinada 

comunidade científica, este entra em crise, surgindo, então, a necessidade de criar-se um novo 

paradigma, que apresente propostas capazes de triunfar sobre o modelo anterior (CAMARGO 

JR, 1992).  

Acredita-se ser útil para a compreensão do objeto deste estudo trazer a discussão sobre 

paradigmas e mudanças paradigmáticas. Nessa perspectiva, a Reforma Psiquiátrica emerge 

como uma instância de mudança que questiona o paradigma (asilar), tradicionalmente 

utilizado pela Psiquiatria, sobre o seu poder de resolução de problemas. Desse modo, o 

paradigma asilar passa a ser questionado pela ótica de um novo paradigma (psicossocial). 

Contudo, mesmo com o avanço do processo de implementação do paradigma psicossocial, 

este ainda coexiste com algumas lógicas de cuidado influenciadas pelo paradigma asilar. O 

fenômeno RD é um dos efeitos dessa coexistência e aponta a resistência de uma clientela, que 

por algum motivo, ainda responde ao modo de funcionamento do paradigma asilar.  

 Nogueira (2010) demonstra a relevância de se lançar mão de uma perspectiva 

epistemológica para uma reflexão sobre saberes e práticas de saúde. No entanto, a autora 

esclarece que há enfoques epistemológicos diferenciados a partir de tradições distintas. Nesse 

sentido, o enfoque epistemológico aqui adotado é o proposto por Camargo Jr. (2004), 

relacionado à tradição de língua inglesa, que define epistemologia como o estudo do 

conhecimento e da justificação, sem assumir a possibilidade de um conhecimento absoluto ou 

infalível. Tal enfoque difere do da tradição filosófica francesa, que associa a palavra 
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epistemologia à idéia de “filosofia da ciência”. Procura-se, ainda, desvincular a idéia de 

“conhecimento válido” da de “conhecimento científico” e com isso evitar a utilização da 

palavra “científico” como sinônimo de verdadeiro, real e objetivo.  

No entanto, Camargo Jr (1992) aponta possíveis convergências entre Thomas Kuhn e 

a “epistemologia francesa”. Assim, tanto a epistemologia de Gaston Bachelard, que propõe a 

idéia do “racionalismo regional”, na qual cada disciplina teria suas condições próprias de 

verificabilidade, quanto a epistemologia kuhniana, que, a partir da noção de paradigma, 

trabalha com os conceitos de ciência normal (fase de consolidação do conhecimento 

consensual) e revoluções científicas (fase de descontinuidade), possibilitam a constatação de 

obstáculos epistemológicos relevantes na mediação entre saberes e práticas. Na perspectiva de 

Bachelard: “estes obstáculos são vencidos por atos epistemológicos que retomam a fluência 

do processo de produção de conceitos” (CAMARGO JR., 1992, p. 7).   

A discussão do conceito de obstáculos epistemológicos pode trazer à luz os entraves 

que ainda persistem no tratamento da clientela RD e justificam sua existência. Iniciativas 

técnicas e estruturais concretas são importantes, mas não se sustentariam sem um bojo 

conceitual também reformador, ou seja, outro paradigma. Kuhn explica que um paradigma é 

hegemônico não porque é mais verdadeiro do que o outro, mas por ter a capacidade de 

convencimento da comunidade científica em questão sobre a possibilidade de oferecer 

soluções, ou perspectivas, para o enfrentamento da maioria dos problemas (CAMARGO JR., 

1992).  

Nesse contexto, embora não seja o objetivo central dessa pesquisa, a reflexão sobre a 

noção do paradigma que fundamenta a reforma é um viés a ser considerado, de maneira que 

possa contribuir para elucidar algumas das questões levantadas e também problematizar 

conceitos e modelos que são o escopo do cuidado disponível à clientela RD. A seguir, 

delineio, de forma resumida, os principais paradigmas, ou modos de cuidado à loucura, que 

influenciam as questões discutidas nessa pesquisa. 

 

4.1. Modo de cuidado asilar. 

 

O modelo de cuidado asilar de enfermidades já existia antes do nascimento da 

psiquiatria e foi muito utilizado para tratar de epidemias e excluir os “doentes” da sociedade 

para evitar o contágio de outras pessoas. A medicina lança mão desta estratégia também para 

conhecer a loucura, através da observação em isolamento. O hospital psiquiátrico nasce da 

necessidade de se aglutinar os loucos num mesmo espaço, para conhecer e tratar suas loucuras 
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e afastá-los do meio social.  O início dessa construção também produz mudanças para a 

instituição médica, na medida em que inclui a alienação mental
15

, até então objeto da 

filosofia, como doença (AMARANTE, 1996, p. 42). 

A psiquiatria, em seu início tem como pressuposto que, para se conhecer a loucura, 

deve-se observar os sintomas, para, assim, classificar e posteriormente identificar a 

complexidade da doença.  

O princípio que fundamenta a terapêutica desenvolvida para alienação mental 

(tratamento moral) tem sua essência na idéia e na prática do isolamento do mundo exterior 

como tratamento – “... é uma construção pineliana que até os dias atuais não está totalmente 

superada” (AMARANTE, 1996, p. 48).   

Surge com Phillippe Pinel a ordenação do espaço hospitalar que fornece limites 

concretos ao funcionamento do paradigma alienista. Segundo Castel: 

 

O ato fundador de Pinel não é de retirar as correntes dos alienados, mas sim 

o ordenamento do espaço hospitalar. Através da exclusão, do isolamento, do 

afastamento para prédios distintos, as categorias misturadas no 

enclausuramento são desdobradas em tantas quantas forem as razões para se 

tornar um assistido: pobreza, velhice, solidão, abandono pelos parentes, 

doenças diversas. A categoria da loucura se destaca, então, em sua 

especificidade, decantada dessas cumplicidades, ligadas pela universalidade 

da desgraça. E, dessa maneira, ela se tornou doença. A partir do momento em 

que é isolado em seu próprio espaço, o insano aparece, sem dúvida 

seqüestrado como os outros, porém, por outras razões. (CASTEL: 1978, p. 83) 

 

Desta forma o isolamento da loucura torna-se uma condição essencial para a 

fundamentação do saber médico, que assim o utiliza não só como tratamento, mas como uma 

forma de proteção do social contra os males que os “loucos” podem causar. Assim, cria-se a 

possibilidade permanente da exclusão e asilo da loucura, quando se estabelece a associação 

com periculosidade, negatividade e reclusão (FOUCAULT, 1972). 

No modo de cuidado asilar, o tratamento medicamentoso é o eixo central de 

intervenção. Ele enfatiza as condições orgânicas como determinantes da doença-mental. Ele 

possui um modo de funcionamento, que considera pouco ou quase nada a posição que o 

sujeito poderia estar frente ao seu tratamento e a orientação familiar sobre o tratamento é de 

caráter pedagógico. Sobre a lógica do cuidado, essa se dá de forma fragmentada, com quase 

nenhuma interlocução entre a equipe que ministra o cuidado. As relações ocorrem de maneira 

vertical, na qual o médico tem a decisão final sobre a condução do tratamento. Não se investe 

                                            
15

 Alienação mental significa o ato de estar fora de si próprio, tornar-se um outro, de perder a 

consciência de si e das coisas.” (Amarante, 1996, p. 42) 
 



 28 

na participação do individuo em seu tratamento, já que a subjetividade é pouco ou nada 

considerada. O tratamento centra-se na doença, deixando em segundo plano o contexto 

familiar e social (COSTA-ROSA, 2000). 

A instituição que se organiza a partir do paradigma que orienta o modo de cuidado 

asilar, tem como pressuposto uma organização do poder que funcione num único sentido, de 

cima para baixo. As ações, nas equipes, são determinadas por organogramas, que acabam por 

se repetir na terapêutica que se oferta. O poder e saber são estratificados e não consideram o 

cidadão, ou a população, em sua participação. A relação da instituição com os indivíduos se 

dá numa forma binária, entre loucos e sãos. Já na relação com a população, esta entende a 

instituição como um depósito, para onde enviam seus problemas e desviantes. A instituição 

no modo de funcionamento asilar é reprodutora de relações típicas do modo de funcionamento 

da produção capitalista (COSTA-ROSA, 2000). 

Embora o modo de cuidado asilar abrangesse condições indignas de tratamento 

(técnicas disciplinares, contenção química e outras) e uma estrutura institucional mantenedora 

dessa lógica, ele possui um poder de convencimento social que respondeu bem a demanda de 

seu tempo: ele exclui os “loucos” da sociedade.  

 

4.2. Modo de cuidado psicossocial 

 

O modo de cuidado psicossocial nasce inspirado pela Psiquiatria Comunitária, que 

teve grande influência na formação das práticas de saúde mental na década de 70 no Brasil. 

Por isso, o modo de cuidado psicossocial surge de uma perspectiva em que se considera um 

individuo que sofre e que existe em uma família e comunidade, que são consideradas agentes 

de mudanças. Assim, todos os atores envolvidos na vida deste indivíduo participam como 

ferramentas terapêuticas em seu tratamento. A ênfase não está numa clínica do indivíduo, mas 

em uma clínica de situação de vida. Nessa cena, individuo, família e comunidade são 

mobilizados como atores de seu próprio destino. Propõe-se o reposicionamento do sujeito 

diante dos conflitos vividos em seu processo de tratamento e uma nova forma de relacionar-se 

com a loucura. O modo de cuidado psicossocial convoca os atores sociais (indivíduos, 

família, trabalhadores do sistema e sociedade) a envolverem-se em todo processo de mudança 

e existência desses indivíduos, que também fazem parte do corpo social (COSTA-ROSA; 

LUZIO; YASUI: 2003). 

No modelo de cuidado psicossocial, o modo de funcionamento considera como 

determinantes os fatores políticos e biopsicosocioculturais que possuam maior protagonismo 
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em cada situação particular. A participação do indivíduo em seu tratamento é fundamental nos 

direcionamentos que serão feitos junto à equipe. O social também será envolvido, na medida 

em que a loucura não só possui um caráter individual, como também se insere num coletivo. 

O ambiente sócio-cultural passa a ter um papel determinante na terapêutica do individuo. 

Considera-se que se inclua também a família e ocasionalmente seu meio social, pois não seria 

só o individuo o portador de problemas. O indivíduo ganha a cena no modo psicossocial e 

objetiva-se que o próprio se administre em seu meio social (COSTA-ROSA; 2000). 

O tratamento no modo de cuidado psicossocial objetiva que o individuo não seja 

apenas passivo em relação ao seu sofrimento e seus conflitos, mas que passe a se reconhecer 

como agente transformador que se implica nesse sofrimento e, portanto, seja capaz de operar 

mudanças. No modo psicossocial não se objetiva somente a supressão do sintoma orgânico, 

mas divide seus esforços no re-posicionamento subjetivo possível do individuo frente ao seu 

sofrimento. Ou seja: cada indivíduo terá como meta em seu tratamento o alcance de uma 

“certa” possibilidade de auto-administração da própria vida e de seu desejo.
16

 (COSTA-

ROSA, 2000) 

Essa inversão de posição do indivíduo para protagonizar seu tratamento é uma das 

maiores mudanças no cuidado oferecido no modo psicossocial em relação ao modo de 

cuidado asilar. O modo psicossocial de “fazer” convoca os profissionais a trabalhar numa 

lógica de inter-profissionalismos, em que se incluem diferentes saberes e especialidades. 

Nessa inclusão inter-profissional, espera-se o intercâmbio de visões que alcancem uma 

ampliação do olhar e a constituição de novos “modos de fazer” no processo de tratamento. 

Uma clínica que caminha, que acompanha o indivíduo, e não o seqüestra em modos 

terapêuticos padronizados. O setting dessa clínica é móvel e de plasticidade. Ela busca a 

adaptação de sua terapêutica àqueles que não se adaptam aos protocolos tradicionais. 

(LANCETTI: 2006). O foco que orienta os profissionais não é orgânico; outras dimensões são 

consideradas importantes na situação de conflito. Na construção do cuidado no modo 

psicossocial são constituídos os seguintes dispositivos institucionais de atenção ao tratamento: 

 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Núcleo de Atenção Psicossocial 

(NAPS), Hospital-Dia, Ambulatórios de Saúde Mental, equipes 

multiprofissionais inseridas em Centros de Saúde e Setores para tratamento 

em Saúde Mental inseridos em hospitais gerais. (COSTA-ROSA; 2000: 

p.157) 
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 No sentido psicanalítico de sujeito desejante ou aquele que deseja. 
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Contudo, para que haja, de fato, uma mudança em relação ao modo asilar é necessária 

a superação em quantidade desses dispositivos em relação às instituições asilares e a 

estruturação dessas num modo oposto ao paradigma asilar. As instituições deverão estar 

organizadas de maneira a horizontalizar as relações de poder.  O modo psicossocial convoca a 

participação popular, além do próprio indivíduo e sua família nas decisões da gestão 

institucional. É uma gestão, em que a instituição relaciona-se com os indivíduos de modo a 

criar espaços de interlocução e assim horizontalizar o poder de decisões. Costa-Rosa traz a 

compreensão de que: 

Interlocução, livre trânsito do usuário e da população, e Territorialização 

com Integralidade são metas radicais no modo psicossocial quanto à forma 

de relação da instituição com a clientela e a população, por oposição à 

imobilidade, mutismo e estratificação da atenção por níveis (primário, 

secundário e terciário) que caracterizam o modo asilar. (COSTA-ROSA, 

2000, p. 162) 

 

Por isso, a instituição no modo psicossocial traz à marca da diversidade em seu modo 

de operação e adaptabilidade às necessidades que emergem. É uma instituição que se cria e 

recria a cada momento. Esse modo de atuação também se reflete na clínica, que tem como 

objeto de cuidado o indivíduo em sua existência-sofrimento
17

. O paradigma psicossocial 

propõe uma noção de clínica que envolve diversos saberes e que não se orienta apenas por um 

saber (o da biomedicina). Ainda assim, a clínica não dispensa a organicidade e intervenção 

sobre o sintoma, porém reformula sua definição quando inclui uma diversidade de interfaces 

com dimensões que vão para além do cuidado ofertado na clínica asilar. A clínica no modo 

psicossocial tem como seu pressuposto a noção de “modos de fazer” a clínica. Cada realidade 

que se apresenta irá convocar um redimensionamento da clínica para atender a cada situação. 

Isso se dará na ênfase que cada dimensão terá, a cada realidade que se apresentar. Em alguns 

momentos, a clínica será dirigida a um conflito social do individuo, como em outros poderá 

estar mais dirigida a uma questão orgânica, isso sem perder de vista o co-protagonismo das 

outras dimensões que compõem a vida do individuo. É uma clínica que se constrói em ato e 

que caminha junto ao indivíduo. 
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 Existência relacionada ao corpo social, em que se devolve ao sujeito o centro de cena de sua vida 

(COSTA-ROSA et al,  2003). 



 31 

4.3. Um perfil paradigmático da Reforma Psiquiátrica. 

 

Reformar a questão da loucura não trata somente de criar novas instituições ou 

espaços de tratamento diferente do modelo asilar. Trata-se de colocar em questão os conceitos 

que orientam os modos de cuidado voltados para os indivíduos que sofrem.  

Entender a Reforma Psiquiátrica como uma mera reorganização de serviços e criação 

de novas nomenclaturas implica numa visão reducionista que, certamente, produzirá 

equívocos. Sendo assim, faz-se necessário que ocorra a superação do imaginário social 

constituído sobre aqueles que mais necessitam da assistência a saúde mental, para que a 

Reforma Psiquiátrica não fique restrita apenas à inovação de muros concretos e conceituais. 

Inovar para além de mudanças que ficam na superfície e não alcançam a essência de uma 

problemática mais substancial: reconhecer a cidadania e a possibilidade de inclusão de todos 

(AMARANTE, 2001).   

Quando o ‘louco’ sai da situação de internação, hoje, o que encontra de acolhimento e 

aceitação social para além muros? Outros muros? Ainda faz-se necessária a problematização 

mais alargada dessas questões: incluindo os meios de informação e a participação da 

sociedade para que a substituição do paradigma asilar da loucura se processe. Como cidadão, 

o indivíduo é alijado de participar ativamente da sociedade. Conceitos como periculosidade, 

incapacidade e cronicidade ainda fazem parte do imaginário popular e até mesmo do 

imaginário técnico-assistencial.  

A permanência do fenômeno RD aponta, ainda, a persistência de um modelo centrado 

no leito psiquiátrico como principal intervenção e no paradigma que utiliza a categoria 

doença, de forma restrita, que reduz o sujeito a um objeto.   

Amarante (2003) dá ênfase à dimensão epistemológica ou teórico-conceitual como 

primeira a ser discutida e enfatiza a necessária reflexão dos conceitos mais fundamentais, 

como o de ciência como produtora de verdade, até conceitos produzidos no bojo da 

psiquiatria, tais como: doença mental, normalidade/anormalidade, terapêutica, cura e outros.  

A discussão epistemológica também é apontada como importante para a compreensão 

do fenômeno RD em Ramos et al (2011), que fundamenta sua reflexão em dimensões 

constitutivas e mantenedoras da “porta giratória” de internações. Apesar dos avanços na 

mudança de espaços de tratamento e na maneira de conceituar a loucura, o ato terapêutico 

dissociado da idéia reformadora é mantenedor do isolamento social.  

A existência da clientela RD aponta uma insuficiência na rede de cuidado. Então, o 

que acontece nesse itinerário, que começa na alta e segue até o caminho do tratamento 
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ambulatorial, que traz a clientela RD de volta à internação? Quais obstáculos impedem o 

avanço da política atual? Como essa nova política pode ter efeito sobre a clientela RD?  De 

fato, houve uma ruptura do paradigma clássico, de isolamento, para o paradigma reformador? 

Que novos paradigmas orientariam os modos de fazer o cuidado em saúde mental? 

A análise da rede de Saúde Mental aponta uma metamorfose no discurso psiquiátrico, 

que opera uma nova estética de conceitos que orientam as práticas de cuidado e orientam 

estratégias políticas para a Saúde Mental. 

Uma mudança que se evidencia muito mais no nível do saber e discurso psiquiátrico, 

do que no nível da prática assistencial. Nesse sentido o conceito de metamorfose proposto por 

Castel (1978) é esclarecedor: 

 

Eles operam uma metamorfose. Inventaram um outro cenário, ou seja um 

espaço bem diferente, mas que é também o mesmo. Contudo prisioneiros de 

sua própria prática, não reconheceram o que subsistia do velho esqueleto sob 

a nova construção. Provavelmente não o podiam reconhecer. (CASTEL: 1978, 

p. 95)  

 

Essa metamorfose do paradigma psiquiátrico caracteriza uma mudança de cena na 

organização da psiquiátrica clássica, como uma tentativa de fuga às contradições de seu 

discurso. Uma mudança de roupagem paradigmática. A metamorfose vai de encontro ao 

conceito de ruptura proposta por Foucault (1982). Os efeitos dessa mudança também 

contribuem para a criação de novas interpretações do paradigma reformador, interpretações 

estas que não podem perder de vista o seguinte: uma clientela que precisa de serviços 

especiais, também demanda cuidados especiais. Colocar a “doença” entre parênteses, não se 

trata de desconsiderá-la, como algo que interfere no percurso de vida desses indivíduos. 

Então, a rede de assistência à Saúde Mental pode ser retratada como uma 

metamorfose.  Mudam-se as formas de jogo, mas os objetivos finais ainda não estão de fato 

transformados em seu bojo conceitual.  
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5. Redes sociais: um conceito a ser considerado no fenômeno revolving door. 

 

Nesta pesquisa o conceito de redes sociais torna-se pertinente para uma melhor 

compreensão do fenômeno RD: embora não tenha a intenção de me aprofundar nesse 

conceito, o entendimento do mesmo no contexto do RD pode desvelar fragilidades que 

afetariam e assim ajudariam a explicar o desenvolvimento deste fenômeno.  

Um problema de saúde pode ser interpretado tanto de um ponto de vista individual 

quanto como um fenômeno de rede social (SOUZA; 1999). A rede de relações que envolvem 

o indivíduo torna-se um contexto de influência, que delimita a maneira com que seus 

membros irão perceber uma dada situação. Isto também irá trazer consequências que podem 

determinar as ações terapêuticas e formas de ajuda para cura de seus membros.  

 

Além disso, lidar com um problema mental pode reafirmar, criar ou mesmo 

destruir determinadas redes sociais, bem como modificar a trajetória da vida 

social não só do individuo que apresenta o problema, mas também daqueles 

que estão envolvidos com ele. (SOUZA; 1999: p. 90) 

 

Para Souza a rede social afeta fortemente o curso de vida de seus indivíduos 

integrantes. Considero como importante acréscimo na contribuição deste estudo, o conceito de 

necessidade trazido por Stotz, que ajuda entender como o individuo se constitui a partir da 

rede social:  

 

Do ponto de vista do conhecimento da realidade, Thompson defende a ideia 

de que necessidade é um conceito de junção entre objetos de diferentes 

disciplinas...Junção entre estruturas, processos e valores que introduzem o 

lugar de experiência, com que o sujeito é reinserido na história (STOTZ, 

2009: p 27.) 

 

 

Ou seja: a rede social relacionada ao conceito de necessidade / junção opera ações 

coletivas que dão forma a imagem social como também fornece consciência sobre as relações 

entre indivíduos, poderes e instituições. A rede opera conferindo identidade aos seus 

indivíduos. Ela fornece papéis e normas a serem cumpridas. A rede social engloba a família, 

amigos, vizinhos, colegas de trabalho e pessoas com quem nos relacionamos no cotidiano. 

Forma-se, também, pela participação de grupos que possuem interesses comuns, como 

religiões, partidos, comunidades e outras instituições afins.  

Outra definição de redes sociais importante na reflexão do fenômeno de RD é a trazida 

por Silva, J. P. & Guljor: 
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(...) podemos defini-las como espaço de trocas de bens materiais e simbólicos 

de solidariedade, de apoio. Estas são responsáveis por ´modos de andar a 

vida` com diferentes potenciais de intervenção transformadora. Concretizam-

se em vários espaços de vida, estabelecendo valores e relações, a 

´vizinhança`, o ´lugar`. Assim, mediando a construção de identidades 

culturais, de pertencimento em uma complexidade que segue do individual à 

sociedade como um todo. São relações horizontais que atravessam de forma 

igualitária seus componentes.( 2009: p. 37)  

 

 

Assim, a rede social funcionará para a saúde como um facilitador de alianças, que 

possibilitam novos caminhos e soluções de vida para do individuo, já que as redes sociais 

possuem uma importância sociocultural para o reconhecimento desses sujeitos e 

contextualização da história de existência-sofrimento dos mesmos.  

Para Souza (1999), as enfermidades adquirem sentidos através da rede social da qual 

fazem parte os indivíduos. “Os significados se formam dentro dessa rede de luz e sombra, em 

que cada voz projeta uma imagem diferente sobre o objeto. É no âmbito desse meio de 

harmonia e dissonância dialógica que a enfermidade adquire seu tom e perfil.” (SOUZA, 

1999: p. 123). Essas redes fornecem um contorno, uma moldura que possibilita a garantia e 

formação de vínculos no tratamento dessa clientela, tornando-se parte importante na formação 

de significados para seus integrantes. 

 
A atribuição a alguém de um papel de “doente”, ou rótulo de “louco”, 

emerge de um processo interativo que envolve a participação de vários atores 

pertencentes às redes sociais. Importa ressaltar, portanto, que as redes 

sociais possuem uma dimensão que induz e constrange o comportamento dos 

indivíduos, levando-os a tomar certas decisões. Possuem, também, um papel 

produtivo e construtivo, pois ser doente não é apenas uma condição biológica 

ou psicologicamente dada, mas um produto constituído com base nas 

definições e reações dos outros.” (SOUZA,1999: p 121) 

 

Desse modo, entender a rede social é considerar o contexto em que se delineou a 

condição do sujeito como “doente mental”, como participativo na produção de sua trajetória 

no tratamento. A rede funciona como um espelho em que o sujeito através de seu reflexo 

formula sua identidade social. Por isso, a rede confere sentidos à “existência- sofrimento” 

desses sujeitos. Através da rede o sujeito formula noções do que o acomete e a forma de 

tratamento para isso. Daí a importância do sentido que o tratamento irá possuir para cada rede 

social e a forma com que ela se organiza no apoio a cada individuo caracterizado como RD.  

No caso da clientela RD, é possível que a rede social não ofereça delimitação 

suficiente ou esteja afrouxada em suas conexões. Justo pela internação ser um evento na vida 
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do indivíduo que o afasta da convivência de seu círculo familiar e social, no caso do RD esta 

situação se torna mais critica. Esse afastamento afrouxa os laços de convivência, difíceis de 

serem retomados, dado os conflitos e dificuldades que uma família possui em lidar com a 

diferença que porta um individuo que necessita de acompanhamento dos serviços de Saúde 

Mental. A conexidade ou aproximação de uma rede de relações depende principalmente da 

estabilidade e continuidade dos relacionamentos (BOTT; 1976: p. 116). Sendo assim, a 

durabilidade de uma internação e a manutenção dos laços sociais durante a mesma é 

determinante para um desfecho positivo num tratamento ambulatorial. Dada a reincidência de 

internações que caracterizam o fenômeno de RD é possível supor que a rede de apoio a 

clientela RD não possua interconexão de relações altamente densas. Para Souza, a densidade 

de uma rede determina a demora ou a rapidez com que se buscam ações terapêuticas, como 

também o tipo de terapêutica de cura, reconhecida como eficaz para aquela rede: “redes 

fechadas ou altamente densas exercem uma pressão informal sobre seus membros para que 

se ajudem um aos outros...” (2009: p. 92). Sendo assim, a baixa densidade de uma rede social 

poderia ser um dos predisponentes que favorecem o fenômeno de RD.  

Para esse estudo serão consideradas algumas dimensões que compõem o conceito de 

rede social. A primeira a ser considerada é a rede familiar, em que se elege o relato do 

membro mais próximo, e sua influência na trajetória de vida e tratamento do indivíduo RD. 

Também será considerado na rede assistencial em saúde mental o relato do profissional de 

saúde que assistiu o maior número de vezes, com maior proximidade do caso. Desta maneira, 

buscam-se elementos que componham e ilustram o caminho percorrido pelo individuo. A 

sobreposição dos relatos da clientela RD, do representante de sua rede familiar e do 

profissional de saúde de referência, fornecerá uma imagem panorâmica do fluxo deste 

indivíduo pela rede de assistência, e poderá assim revelar algumas dificuldades encontradas 

no trajeto desse indivíduo. Essas dificuldades podem ser indícios de possíveis predisponentes 

ao fenômeno RD. 
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6 – Objetivos 

 

6.1 - Objetivo Geral 

 

Identificar os principais fatores predisponentes ao fenômeno Revolving Door, ou 

“porta-giratória”, na clientela do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ), em Niterói, no 

período de julho de 2008 a junho de 2012. 

 

 

 

 

6.2 - Objetivos Específicos 

 

- Conhecer o perfil e as peculiaridades da clientela revolving door no pólo a ser pesquisado. 

- Identificar os principais motivos de admissão para internação dessa clientela nos registros 

documentais do HPJ. 

- Levantar as estratégias utilizadas pelas equipes de cuidado para essa clientela revolving door 

a partir do estudo de três casos. 
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7 - Considerações Metodológicas  
 

O RD é um fenômeno que me intriga já há algum tempo por ter me chamado a atenção 

quando descrevi o caso de Zezé em minha passagem pela assistência do serviço de longa 

permanência do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. No prontuário de Zezé de outros que 

estudei, observei uma característica comum a essa clientela. Todos possuíam um número de 

internações com um espaçamento curto entre elas e pouco ou quase nenhum relato de 

acompanhamento ambulatorial. Em minhas idas e vindas pela rede de saúde mental nas 

cidades de Niterói, Rio de Janeiro e Duque de Caxias, percebi o quanto essa clientela se torna 

desprotegida e carente de recursos que dêem conta de uma assistência resolutiva nos moldes 

do que espera a Reforma Psiquiátrica. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, busquei encontrar uma estratégia metodológica 

que contemplasse a qualidade do discurso da amostra que pretendo estudar. Entendo a 

metodologia, em meu trabalho, como algo que possibilita “ladrilhar o caminho” ao encontro 

da resposta à minha pergunta inicial. As nuances que envolvem os predisponentes ao 

fenômeno RD em minha investigação requerem ferramentas específicas, que melhor 

respondam às peculiaridades que definem essa clientela. 

 

7.1 - Quanto ao método 

 

Para a realização dessa pesquisa elaborou-se um desenho de estudo qualitativo, através 

da abordagem metodológica do estudo de caso
18

. Essa abordagem proporciona um diferencial, 

para o caso dessa amostra, que será a possibilidade de uso de múltiplas técnicas e fontes de 

evidências de forma a validar e potencializar os resultados encontrados. (POPE & MAYS; 

2009: p. 131). 

 A operacionalização da investigação envolveu três etapas, que descrevo a seguir:  

 7.1.1 - Análise documental de prontuários e fichas, no campo de pesquisa, com a 

finalidade de se escolher os informantes privilegiados. Por meio de reuniões com a equipe dos 

plantões semanais foram eleitos os prontuários a serem considerados numa primeira triagem. 

 Essa etapa envolveu também uma pesquisa documental, em que foram utilizados os 

dados de documentos institucionais (relatórios, sistematizações, etc.) e os prontuários de 

pacientes identificados pela equipe da emergência com as características do fenômeno RD no 

                                            
18

 “Os estudos de caso podem utilizar uma variedade de métodos qualitativos, incluindo entrevistas, análise de 

documentos e observação não participante de reuniões, ou podem combinar métodos qualitativos e 

quantitativos.” (POPE & MAYS. 2009.) 
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Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ). Esse hospital foi escolhido por ainda ser a principal 

porta de entrada na rede de saúde mental em Niterói e, portanto, campo de escolha ideal para 

identificação da clientela RD na amostra selecionada. Além, é claro, de ter sido o local em 

que emergiram as questões para esse estudo. 

 O Hospital Psiquiátrico de Jurujuba situa-se no município metropolitano de Niterói, no 

Estado do Rio de Janeiro.  Este município conta com uma população estimada de 487.327 

habitantes (2010)
19

 e uma área de 129.375 km². Atualmente o Município de Niterói dispõe de 

dois Hospitais Psiquiátricos, dois Centros de Atenção Psicossocial (Caps II), um Centro de 

Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Drogas, um Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil e cinco Ambulatórios de Saúde Mental, tidos como ampliados, porquanto não 

trabalham estritamente no antigo modelo médico-consultório, mas privilegiando também 

atividades terapêuticas em grupo e atuação de outros profissionais das mais diversas 

especialidades. Todos os serviços trabalham de acordo com as diretrizes da acessibilidade 

universal, integralidade e território
20

. 

 A amostra dessa pesquisa compõe-se de um recorte dos pacientes internados nos 

últimos cinco anos, que preenchem o critério para o fenômeno RD descrito por Rabinowitz 

(1995). Utilizo o critério de saturação teórica para definir o tamanho ideal da amostra, neste 

caso, estimado em aproximadamente 3 casos, entre homens e mulheres.
21

 Segundo Fontanella, 

Ricas e Turato (2008, p. 17): 

 

O fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente 

definido como a suspensão de inclusão de novos participantes quando 

os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, 

uma certa redundância ou repetição não sendo considerado relevante 

persistir na coleta de dados. Noutras palavras, as informações 

fornecidas pelos novos participantes da pesquisa pouco 

acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo 

significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica 

fundamentada nos dados que estão sendo coletados. 

 

 Esta amostra possibilitou analisar com maior detalhamento os impasses que levam à 

re-internação e delinear alguns motivos de organização institucional que favoreceram o 

processo de RD ao longo dos casos analisados. Nesta etapa, também foi considerado, como 

                                            
19

 Estimativas de População. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de novembro de 2010). 
20

 Dados obtidos Programa de Saúde Mental do Município de Niterói dispooníveis no site 

www..niteroi.gov.rj.br. acesso em 20 de novembro de 2012. 
21

 Embora PEPE (2002) chame a atenção em seu texto para o segmento do sexo masculino como mais propenso 

a se tornar uma clientela de revolving door, pretendo avaliar os dois gêneros, já que a maior parte do SILP no 

tempo em que desenvolvi meu trabalho como residente era composto por mulheres, o que pode sugerir uma 

característica regional dessa clientela. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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nas demais, o diário de campo para o registro das impressões desta pesquisadora, como 

forma de contribuir na formulação de questões para as próximas etapas. 

 

 7.1.2 – Entrevista semi-estruturada: Na etapa seguinte, uma vez definida a amostra 

foram utilizadas como instrumento as entrevistas em profundidade (POPE e MAYS, 2009; 

MINAYO, 2008). Estabeleci um temário de questões iniciais sem deixar de privilegiar a 

riqueza de conteúdo presente na fala dos entrevistados. Os temas foram propostos com o 

intuito de expansão do discurso e desta maneira possibilitaram a apreensão de significados 

que cruzaram os múltiplos depoimentos. Assim a entrevista semi-estruturada proporcionou o 

alargamento das questões apresentadas com a intenção do afunilamento para as questões 

comuns aos entrevistados. Foram entrevistados em cada um dos três casos: o indivíduo 

caracterizado como RD, um informante privilegiado da família e o profissional de saúde que 

atua como referência importante no processo de re-internações.  

 

 7.1.3 – Fluxograma Descritor: por meio dessa ferramenta foi possível ilustrar e 

compreender o itinerário do paciente RD pela rede de assistência. O fluxograma é uma 

ferramenta que proporciona um desenho do caminho que foi percorrido pelo indivíduo na 

assistência, como também o desenvolvimento do seu fluxo pelos serviços de saúde mental. 

Nele podem ser observadas as possibilidades de cuidado ofertadas pela rede, como também os 

impasses que cada indivíduo desta pesquisa encontrou que o levou à retomada do destino 

inicial: a internação. O fluxograma também funciona como um guia para reflexão de um fluxo 

adequado do indivíduo pela rede de assistência. (MERHY et al 1997; FRANCO & MERHY, 

1999).  

 Através do fluxograma é possível descrever em uma representação gráfica o itinerário 

feito pelo indivíduo e perceber como se deu o fluxo de sua passagem pelos serviços de saúde. 

“O fluxograma permite um olhar agudo sobre os fluxos existentes no momento da produção 

da assistência a saúde, e permite a detecção de seus problemas”. (FRANCO, 2003: p. 4). 

Desta forma, o fluxograma revelou as interrupções de fluxo que influenciam à retomada do 

indivíduo a internação e desencadeiam o fenômeno de RD. Por meio do prontuário, das 

entrevistas com o informante privilegiado (da família) e com o profissional de saúde de 

referência de cada caso, foram feitas as representações gráficas do percurso de cada individuo, 

incluído no estudo de caso proposto nesta pesquisa. Assim, obteve-se uma riqueza maior de 

detalhamento da passagem desta clientela pelos serviços e das impressões que os informantes 
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tiveram desse trajeto. A maneira com que o indivíduo faz a passagem pela assistência traduz a 

forma com que se organiza o trabalho (FRANCO, 2003: p. 4).  

 

7.2 - Quanto à análise 

 

Quanto ao tratamento do material coletado nos prontuários e nas entrevistas, dois tipos 

de análise foram realizadas: 

a) Análise quantitativa dos dados dos prontuários: os dados coletados na primeira 

etapa nos prontuários foram trabalhados estatisticamente de forma a ilustrar o 

percentual dos principais diagnósticos, número de internações e motivos de 

internação para a amostra de RD.  

b) Análise qualitativa das entrevistas: utilizou-se a “análise de conteúdo”, segundo 

Bardin (1977), mais especificamente a modalidade da “análise temática”. Esta 

modalidade é a mais indicada para o tratamento da informação que se encontra 

contida no discurso da amostra que se pretende investigar. A freqüência de núcleos 

de significados encontrados nas entrevistas possibilitou a criação de categorias ou 

temas que se repetem no percurso da clientela RD, desvelando assim seus 

preditores (BARDIN, 1977). 

 A análise temática apresenta-se como a escolha ideal nesta investigação, não por ser 

um instrumento apenas, mas sim “um leque de apetrechos adaptável a um campo de 

aplicações tão vasto como a comunicação” (BARDIN, 1977: p. 33). É um instrumento de 

análise que depende do tipo de fala a que se dedica e do tipo de interpretação a que se 

pretende. Não se propõe a um modelo, mas fornece algumas regras de base. É uma técnica 

que se reinventa a cada momento e, portanto, adaptável às peculiaridades da fala da clientela 

RD na saúde mental . 

A análise buscou compreender criticamente as dificuldades dos serviços de saúde 

mental em integrar os egressos de várias internações ao tratamento extra-hospitalar, 

revelando, assim, os principais fatores de re-internação dos indivíduos investigados. 
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8 - Análise quantitativa da clientela Revolving Door 
 

A análise quantitativa desse estudo objetiva reconhecer algumas características que 

ajudem a delinear o perfil da clientela RD, atendida pela rede de saúde mental, no município 

de Niterói. Para definir a amostra, delimitei inicialmente, como material de coleta, todos os 

pacientes que tiveram Autorização de Internação Hospitalar (AIH), emitida no período de 

julho de 2008 a junho de 2012. A AIH somente é emitida para os pacientes que permanecem 

na observação do serviço de emergência a partir de 12 horas ou são diretamente internados na 

enfermaria de agudos do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (HPJ). Como a clientela RD possui 

internações em um curto espaço de tempo entre uma e outra, a amostra desse universo 

demonstrou-se relevante na identificação do perfil de RD.  

O recorte no tempo feito por esse estudo retrata as internações que aconteceram no 

período de julho de 2008 a junho de 2012, em que se extraiu a amostra de RD. Em julho de 

2008, inicia-se um novo sistema de registro dos atendimentos no HPJ. O sistema de 

informação e registro HOSPUB
22

 é o responsável pelo controle do quantitativo de 

atendimentos, registro de procedência do indivíduo atendido na emergência, como também o 

registro de faltas dos mesmos e controle da produtividade dos profissionais. O uso desse 

sistema como referência para o período de internações selecionado deu-se pela vantagem do 

registro em linha de tempo que esse programa fornece. Para realizar o recorte de tempo de 

cinco anos proposto no projeto seria preciso acessar o sistema anterior, o EPI 6. Esse 

programa, porém, não forneceria o mesmo recorte de tempo corrido de internações. 

Os números de AIHs emitidos nesse período correspondem a 3.560 atendimentos que 

se tornaram internações no HPJ. Destes atendimentos foram selecionadas 1.325 internações 

como características do fenômeno RD. Ou seja, indivíduos que foram internados quatro vezes 

ou mais, no período de dois anos e meio. Os dados demonstram que mais de um terço das 

internações são procedimentos utilizados pela clientela RD. Do total de 3.560 internações, as 

1.325 internações encontradas com o perfil de RD correspondem ao uso feito por 169 

indivíduos e as 2.235 internações restantes correspondem ao uso de 1.883. Isto aponta que 

menos de 10% dos indivíduos que necessitaram de internação consomem um significativo 

volume deste procedimento, em relação ao total de internados no período. 

 

                                            
22

 O HOSPUB é um sistema elaborado pelo DATASUS para o envio do quantitativo de atendimentos ao 

Ministério da Saúde que serão faturados pelo hospital. 
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Quadro 1 - Distribuição do total de internações em relação ao total de indivíduos RD e não 

RD no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

Perfis N° de indivíduos N° de procedimentos 

Perfil RD 169 1.325 

Perfil não RD 1.714 2.235 

Total 1.883 3.560 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

Gráfico 1 – Distribuição do total de internações RD e não RD no período de jul-2008 a jun-

2012. HPJ – Niterói/RJ 

Gráfico 2 - Distribuição do total de indivíduos/ usuários RD e não RD no período de jul-2008 

a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ. 

 

Gráfico 1                                                                   Gráfico 2 

          

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

Na distribuição total da clientela RD, de acordo com o sexo, 103 indivíduos RD são do 

sexo masculino e 66 são do sexo feminino. Esses dados apontam a prevalência do sexo 

masculino no perfil de RD desta amostra. 

 

Quadro 2 - Distribuição do total de indivíduos no perfil RD, por sexo, no período de jul-2008 

a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

RD Masculino Feminino 

169 103 66 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 
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Gráfico 3 – Distribuição do total de indivíduos por sexo no perfil RD no período de jul-2008 

a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

Para a análise da idade foram escolhidas as variáveis estatísticas de distribuição: 

MODA e MÉDIA. A moda representa a idade que mais se repete ao longo da amostra. No 

sexo masculino a moda é de 40 anos para o perfil de clientela RD. Já a moda para o perfil RD 

do sexo feminino corresponde a 39 anos. A média trata do somatório das idades dividido pelo 

número de pacientes que compõem a amostra RD. A média de idade para o perfil do sexo 

masculino é de 38,1 e a média para o sexo feminino é de 40,9. Somando os dois grupos, a 

média das idades relativa ao perfil RD é de 39 anos. A coincidência de valores iguais entre 

moda e média na soma dos dois sexos demonstra uma distribuição normal na amostra 

estudada. 

 

Quadro 3 - Distribuição dos indivíduos no perfil RD por idade, de acordo com as variáveis 

estatísticas Moda e Média, no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

 RD/ Idade Masculino Feminino Masculino e 

Feminino 

MODA 40 39 39 

MÉDIA 38,1 40,9 39 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

O município de Niterói é composto de 48 bairros que são distribuídos, pela prefeitura, 

em cinco regiões de planejamento. A região de Litoral da Baía é composta dos seguintes 

bairros: Boa Viagem, Cachoeira, Centro, Charitas, Fátima, Gragoatá, Icaraí, Ingá, Jurujuba, 

Morro do Estado, Pé Pequeno, Ponta D'areia, Santa Rosa, São Domingos, São Francisco, 

Viradouro, Vital Brazil. A região Norte constitui-se dos seguintes bairros: Baldeador, Barreto, 

39% 

61% 
F 

M 
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Caramujo, Cubango, Engenhoca, Fonseca, Ilha da Conceição, Santa Bárbara, Santana, São 

Lourenço, Tenente Jardim, Viçoso Jardim. A região de Pendotiba compõe-se dos seguintes 

bairros: Badu, Cantagalo, Ititioca, Largo da Batalha, Maceió, Maria Paula, Matapaca, 

Muriqui, Sapê, Vila Progresso. A região Oceânica é formada pelos bairros: Cafubá, 

Camboinhas, Engenho do Mato, Itacoatiara, Itaipu, Jacaré, Piratininga. Por fim, a região 

Leste, que é composta pelos bairros Rio do Ouro e Várzea das Moças. Neste estudo foi 

utilizada para distribuição da amostra RD por logradouro, a mesma distribuição feita pela 

prefeitura do município, para regiões de planejamento. Sendo assim, foi possível observar as 

regiões que possuem mais moradores com o perfil de RD. Ainda assim, foi incluída na análise 

a explicitação de alguns dados que compõem a representação dos outros municípios na 

amostra, que são eles São Gonçalo e Itaboraí.  

A região de planejamento com um maior número de moradores com o perfil RD é a 

região de Litoral da Baía com 60 moradores com este perfil, porém também é a região de 

maior população com 191.464 habitantes. A segunda região com o maior número de 

moradores com o perfil da amostra é a região Norte, com 51 moradores, também é a segunda 

região com maior população de 156.996 habitantes. A terceira região de planejamento com o 

maior número de moradores com o perfil RD é a região de Pendotiba, com 27 moradores. 

Esta região possui 49.620 habitantes. A quarta região é a Oceânica com 11 moradores com o 

perfil da amostra selecionada num universo de 55.790 habitantes. A última região, que é a 

Leste, não apresentou morador com o perfil RD dentro de uma população de 5.581 habitantes.  

Entretanto, Pendotiba mostrou-se a região com maior percentual de indivíduos RD 

(0,54 por 1000 habitantes). Um dado que nos chama atenção devido à elevada proporção de 

indivíduos que não possuem rendimentos, em relação à população de Niterói.  

 

Tabela 1 – Moradores em domicílios, por classes de rendimento dos chefes de 

domicílio, segundo regiões de planejamento – Município de Niterói/ RJ. 

 

PMN/Subsecretária de Ciência e Tecnologia; IEGE, Censo Demográfico 2000. 
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O município de Niterói também acolhe alguns pacientes de outros municípios. Para o 

caso desta amostra, 18 pacientes RD são moradores do município de São Gonçalo e 2 são 

moradores do município de Itaboraí . Dada as dificuldades que o município de São Gonçalo 

encontra na estruturação em sua assistência a saúde mental e pactuação com a prefeitura de 

Niterói, o HPJ acaba recebendo uma expressiva quantidade de residentes deste município. Isto 

muitas vezes acaba “inchando” o serviço e trazendo algumas complicações a continuidade da 

assistência, destes indivíduos. 
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Tabela 2 - Distribuição do total de indivíduos no perfil RD por regiões de planejamento do 

município, no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

Regiões Indivíduos RD População N° de Bairros Bairros 

Litoral da 

Baía 

Nº % 

191.464 17 

Boa Viagem, 

Cachoeira, Centro, 

Charitas, Fátima, 
Gragoatá, Icaraí, 

Ingá, Jurujuba, 

Morro do Estado, 
Pé Pequeno, Ponta 

D'areia, Santa 

Rosa, São 
Domingos, São 

Francisco, 

Viradouro, Vital 
Brazil 

60 0,31 

Norte 51 0,32 156.996 12 

Baldeador, Barreto, 
Caramujo, 

Cubango, 
Engenhoca, 

Fonseca, Ilha da 

Conceição, Santa 
Bárbara, Santana, 

São Lourenço, 

Tenente Jardim, 
Viçoso Jardim 

Pendotiba 27 0,54 49.620 10 

Badu, Cantagalo, 

Ititioca, Largo da 

Batalha, Maceió, 
Maria Paula, 

Matapaca, Muriqui, 

Sapê, Vila 
Progresso 

Oceânica 11 0,20 55.790 7 

Cafubá, 
Camboinhas, 

Engenho do Mato, 

Itacoatiara, Itaipu, 
Jacaré, Piratininga 

Leste 0 0 5.581 2 
Rio do Ouro, 

Várzea das Moças 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 
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Tabela 3 - Distribuição do total de indivíduos no perfil RD por municípios, no período de jul-

2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

Regiões Indivíduos RD População N° de Bairros 

Município de São 

Gonçalo 

Nº % 

1.008.064 93 
18 0,018 

Município de 

Itaboraí 
2 0,009 228.996 73 

Município de 

Niterói 
149 0,32 459.451 48 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

Gráfico 5 – Distribuição do total de indivíduos no perfil RD por áreas administrativas do 

município, no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

 Na amostra de diagnóstico do perfil RD foram definidas três grandes categorias 

diagnósticas do CID X (Código Internacional de Doenças), por serem as categorias de maior 

agrupamento do perfil RD. As categorias são: transtornos mentais e de comportamento devido 

ao uso de substancias psicoativas (F10 – F 19); esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e 

delirantes (F 20 – F29); transtornos do humor/ afetivos (F 30 – F 39). Os demais diagnósticos 

que não possuíram uma expressiva contagem foram agrupados em outros, entre eles: F 06 

(Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunções cerebrais e de doença física e 

F70 – 79 (retardo mental). Todos os diagnósticos referidos nos gráficos e quadros foram 

definidos baseados em alguns critérios durante a coleta. Em primeiro lugar, foi priorizada a 

coleta do diagnóstico principal das fichas. Em seguida, priorizou-se o diagnóstico que mais se 

repetia nas AIHs. Dado o número elevado de internações, muitos possuíam avaliações 

diagnósticas diferentes em cada entrada. Por fim, quando alguns diagnósticos se repetiam em 

igual contagem foi eleito àquele que era mais recente na última AIH.  
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Nos dados coletados, observou-se a prevalência, para o total da categoria diagnóstica 

de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F 20 – F29). A segunda categoria 

diagnóstica de maior incidência para o perfil de RD desta amostra é a de transtornos mentais e 

de comportamento devido ao uso de substancias psicoativas (F10 – F 19). Em seguida, a 

terceira categoria é a dos transtornos do humor/ afetivos (F 30 – F 39). Em minha experiência, 

no trabalho em instituições psiquiátricas, observei que os sintomas negativos e o 

empobrecimento afetivo, característicos do diagnóstico dos transtornos esquizofrênicos 

ocasionam maiores dificuldades nos laços sociais e engajamento com o tratamento. Talvez 

por isso, seja um prognóstico mais devastador que o das outras categorias diagnósticas citadas 

neste estudo. 

Quadro 4 - Distribuição do total de indivíduos no perfil RD, por diagnóstico, no período de 

jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

CID X F 20 – F 29 F 30 – F39 F 10 – F 19 Outros Total 

Indivíduos 80 31 46 12 169 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

Gráfico 6 – Distribuição do total de indivíduos por diagnóstico no perfil RD no período de 

jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

 Na distribuição de categorias diagnósticas por sexo, observa-se no sexo masculino a 

prevalência da esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F 20 – F29), seguida da 

segunda categoria de maior incidência, que é a dos transtornos mentais e de comportamento 

devido ao uso de substancias psicoativas (F10 – F 19). Em terceiro lugar, prevalece a 

categoria dos transtornos do humor/ afetivos (F 30 – F 39). 
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Quadro 5- Distribuição do total de indivíduos do sexo masculino, por diagnóstico, no perfil 

RD, no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

CID X F 20 – F 29 F 30 – F39 F 10 – F 19 Outros Total 

Masculino 51 15 33 4 103 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

 

Gráfico 7- Distribuição do total de indivíduos do sexo masculino por diagnóstico no perfil 

RD no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 

 

Com o objetivo de mostrar o contraste entre os dois sexos, foi possível observar, na 

análise dos dados que o sexo feminino apresenta uma diferença na distribuição das categorias 

diagnósticas. Como primeira categoria de maior prevalência, o sexo feminino se iguala ao 

masculino na prevalência da esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F 20 – 

F29). O contraste irá surgir nas categorias adiante, que irão se inverter na ordem de 

prevalência. No sexo feminino a segunda categoria é a dos transtornos do humor/ afetivos (F 

30 – F 39). Em terceiro lugar, encontra-se a categoria dos transtornos mentais e de 

comportamento devido ao uso de substancias psicoativas (F10 – F 19). 

 

Quadro 6- Distribuição do total de indivíduos do sexo feminino por diagnóstico no perfil RD 

no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

CID X F 20 – F 29 F 30 – F39 F 10 – F 19 Outros Total 

Feminino 29 17 15 5 66 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 
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Gráfico 8 – Distribuição do total de indivíduos do sexo feminino por diagnóstico no perfil 

RD no período de jul-2008 a jun-2012. HPJ – Niterói/RJ 

 

 

Fonte: HOSPUB do HPJ – Niterói/RJ 
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9 - Descrição e discussão de fluxogramas a partir do estudo de três casos  

 

“O meu sofrimento era mais profundo e mais íntimo, 

mais meu. O que havia no fundo dele, eu não podia dizer, a 

sua essência era meu segredo... “(Lima Barreto em “O 

Cemitério dos Vivos”). 

 

Nessa pesquisa foram escolhidos três casos caracterizados como RD para uma análise 

qualitativa. Os critérios de escolha foram os seguintes: número igual ou maior de 10 

internações no período investigado; diagnóstico de Transtornos esquizotípicos  (F. 20) por ser 

o mais frequente e a viabilidade em realizar as entrevistas de acordo com a receptividade do 

indivíduo e estar internado No período de realização do campo. Foram realizadas entrevistas 

com os indivíduos, com um dos familiares e com um profissional de saúde de referência para 

extrairmos os relatos analisados. 

   

 9.1- Caso Alberto – 39 anos – solteiro – recebe beneficio – CIDX: F. 20. 

 

Alberto tem sua história psiquiátrica iniciada no ano de 1998, quando estava com 25 

anos. Nesta época, tinha como característica de sua crise um episódio duradouro de catatonia. 

Dada à persistência de seu quadro, chegou a ser submetido algumas vezes ao tratamento de 

eletro-convulso-terapia (ECT), para remissão do quadro de catatonia. Nos últimos anos as 

crises de Alberto têm sido desencadeadas por episódios de irritabilidade e agressividade 

incontrolável com familiares e vizinhos. Alberto reside com a mãe em um condomínio, onde 

também habitam seus irmãos. É a genitora responsável por seu tratamento e cuidados. Hoje, 

aos 39 anos, Alberto já passou por doze internações psiquiátricas, em 14 anos, com maior 

quantidade de internações no período de 2009 a 2011 (onde precisou ser internado seis vezes). 

Ao todo, Alberto permaneceu internado por 230 dias, sendo sua média de dias internados 

equivalente a 38,3 dias por internação. Por ano ele teve a média de 76,6 dias por ano 

internado. A seguir dividi o fluxo de Alberto em dois esquemas. O primeiro retrata o fluxo 

dele, quando ainda era frequentador do serviço Oficinas Integradas e o trânsito percorrido no 

momento da saída da internação até o desencadeamento de sua re-internação. No segundo 

fluxo, Alberto já não mais faz parte do serviço de Oficinas Integradas e passa a ser 

referenciado ao Ambulatório do HPJ. No momento em que realizei esta entrevista, Alberto 

encontrava-se há três dias internados no mês de novembro de 2012. Essa última internação 

não consta nos dados contabilizados, no período escolhido. 
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Dados de Alberto 

Número Total 

de 

internações 

1998 - 2011 

Número total 

de 

internações 

Por período 

2009 – 2011  

Total de 

dias 

por período  

2009 - 2011 

Média de dias por  

Total de 

Internações 

2009 - 2011 

Média de dias pelo 

total  

de anos do período 

2009 – 2011 

12 

 

6 230 38,3 76,6 

 

 

V- Fluxograma de Alberto: Etapa 2011 

Entrada 

Internação

É 

internação

?

Problemas  

com a 

família?

Usuário em casa 

mais calmo

Orientação  

familiar?

Atividade?

Oficinas?

Referenciado 

a algum 

serviço?

Saída  

Internação

Fluxograma 2011 

Alberto

A medicação 

é cuidada? 

Oficinas 

Integradas

Usuário 

chega ao 

SRIS

S S

N

S

S

S
SS

S

S

N

 

 

Descrição do fluxograma de Alberto: Etapa 2011 

 

No ano de 2011, Alberto era frequentador do serviço substitutivo conhecido como 

Oficinas Integradas
23

; isso trará algumas características diferenciadas em seu trânsito pós-alta. 

Estas são descritas a seguir. 

                                            
23

 As Oficinas Integradas eram um dispositivo com um funcionamento de Hospital- dia. Os usuários chegavam 

pela parte da manhã e voltavam para casa ao final da tarde. Ao longo do tempo que permaneciam lá, eles faziam 

3 refeições, recebiam as medicações de uso diário e participavam de atividades promovidas pela equipe. Dentre 

elas, oficinas expressivas, atividades físicas e atendimentos individuais. A equipe também orientava as famílias 

quanto à administração da medicação e trato com os usuários em casa. Como sua estrutura era colada ao muro do 

hospital HPJ, apesar da entrada independente, os atendimentos médicos e psicológicos eram referenciados ao 
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Alberto tem alta médica da internação e é encaminhado ao serviço substitutivo de 

referência, neste caso as Oficinas Integradas.  

Em sua frequência semanal ao serviço, ele tem sua medicação administrada e 

controlada ao longo do dia. Inclusive as injeções quinzenais de haldol decanoato são 

administradas pela equipe. A equipe o conduz e orienta sobre suas consultas e uso da 

medicação. Alberto participa de todas as oficinas e atividades oferecidas, ao longo do dia que 

passa no serviço. É tido como um frequentador muito participativo e sempre engajado nas 

atividades.  

Ao final do dia, Alberto retorna a sua casa na companhia de sua mãe, levando a 

medicação necessária para o uso noturno daquele dia. Após um dia de muitas atividades seu 

comportamento é mais tranquilo. A sua mãe fica apenas com a responsabilidade de 

administrar a sua medicação da noite. Neste momento, o fluxo pode se dividir. Caso o 

indivíduo permaneça estável, ele retorna ao fluxo de idas e vindas às Oficinas Integradas e 

retorno tranquilo a sua casa, ao final do dia.  

Contudo, eventualmente, Alberto tem problemas com seus familiares ou vizinhos. 

Neste caso, ele entra em crise e torna-se irritadiço, provocativo e agressivo. Assim sua mãe 

faz contato com as Oficinas Integradas na busca de uma orientação.  

A equipe das Oficinas Integradas orienta a ida ao SRI – Serviço de Referência para 

Internações Psiquiátricas do HPJ, para que receba uma avaliação do médico e os acompanha. 

Lá, ele é medicado e avaliado sobre a necessidade de internação ou não. Pode ficar em 

observação. Essa espera pode ser até de 12 horas, o que depois já se emiti uma AIH – 

Autorização de Internação Hospitalar. Contudo, nem sempre Alberto é conduzido ao serviço 

de internação masculina imediatamente. Às vezes ele pode ficar na observação por alguns 

dias à espera de vaga para a internação na enfermaria masculina. A equipe das Oficinas o 

acompanha nesse tempo para não afrouxar o vínculo com Alberto. Porém, o SRI pode avaliar 

que não seja necessária uma internação naquele momento e Alberto possa ser medicado e 

liberado para casa.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
ambulatório do HPJ. A frequência do usuário era determinada pelo seu grau de comprometimento e gravidade, 

que podia ser de 2 vezes até 5 vezes por semana. 
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VI- Fluxograma de Alberto: Etapa 2012 
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Descrição do fluxograma de Alberto: Etapa 2012 

 

No início do ano de 2012 o Alberto começa a tomar conhecimento do processo de 

extinção das Oficinas Integradas. Já no meio do ano ele é referenciado diretamente ao 

ambulatório. Isso traz uma nova característica ao seu trânsito, que descrevo a seguir. 

Agora, Alberto sai de alta médica e é referenciado ao ambulatório para consultas 

médicas e avaliação de sua medicação
24

. O médico faz as orientações necessárias, em uma 

breve consulta e ajusta a medicação quando necessário. Assim Alberto é liberado para casa. 

Uma nova possibilidade de fluxo se abre quando Alberto está em casa. Como ele não 

frequenta mais nenhum serviço substitutivo diário, ele fica em casa na companhia da mãe. 

Esta não permite que ele saia sozinho a rua, pois tem receio que ele seja motivo de piada pelos 

adolescentes que ficam por lá. 

Em casa Alberto fuma bastante e come fora de hora também, já que fica ansioso por 

não ter o que fazer ao longo do dia. Isso leva a um sobrepeso. Sua mãe preocupada com o 

sobrepeso do filho suspende a injeção quinzenal de haldol decanoato; já que a mesma entende 

que esta é uma nova medicação e por isso só pode ser o motivo do filho estar engordando ou 

                                            
24

 As consultas periódicas de Alberto já aconteciam no ambulatório do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. 

Contudo a administração de seu tratamento ocorria em conjunto com a equipe das Oficinas Integradas e sua mãe. 
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inchando. Vale a lembrança de que essa medicação era feita quando Alberto estava 

frequentando as Oficinas Integradas e que agora se tornou responsabilidade da mãe levá-lo 

para tomá-la. 

Com a medicação de maior suporte suspensa, Alberto entra em crise e torna-se 

agressivo ao ponto da mãe ter receio que ele pegue um pau para bater nos vizinhos. Ele é 

conduzido pela mãe ao SRI.  Lá ele é avaliado pela equipe e vai para observação para 

tentativa de estabilidade de seu quadro emocional, por meio do ajuste da medicação. Quando 

não compensado ele entra para internação. 

 

Discussão dos Fluxogramas de Alberto 

 

Na primeira etapa do fluxograma, que foi referenciada no ano de 2011, fica clara a 

influência do círculo familiar no desencadeamento das crises de Alberto. As Oficinas 

Integradas detém um papel centralizador em seu tratamento. Inclusive são suas intervenções 

que permitem rotas de fuga do ciclo de internações intermitentes. Não fica claro de que 

maneira a família fica ciente do tratamento e administração de medicação que ocorrem no 

horário que ele se encontra no serviço. Porém, a estreita relação da genitora com o serviço 

aparentemente dá conta dessa lacuna. 

Com o fechamento das Oficinas Integradas fica evidente que uma lacuna se abre no 

que concerne à informação sobre o tratamento de Alberto a sua genitora, no fluxo de 2012. 

Esta não sabe que a injeção de Haldol decanoato administrada quinzenalmente em Alberto já 

compõe seu tratamento faz muitos anos. Inclusive é a medicação de maior suporte em seu 

tratamento. A mãe de Alberto não faz a reflexão de que o ganho de peso do filho está 

associado ao ócio que ele tem em casa hoje, já que o ele não participa de nenhuma atividade 

diária e nem tem o horário controlado de suas refeições. Isso aponta uma nova lacuna aberta 

em relação ao ambulatório, que de alguma maneira não deixa claro os passos do tratamento 

dele a sua mãe. 

 

9.2- Caso Áureo – 50 anos – solteiro – recebe beneficio – CIDX: F20. 

 

Áureo tem sua história psiquiátrica iniciada no ano de 2000, quando tinha 38 anos. 

Nesta época Áureo tinha como característica de sua crise um episódio de agressividade 

incontrolável e delírio persecutório duradouro.  Nesta época as internações dele possuíam 

períodos longos, de vários meses e até um ano. Nos últimos anos, a partir dos 46 anos de 
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idade, a crise dele tem sido desencadeada por episódios de muita desorganização psíquica e 

irritabilidade com seus familiares. Áureo vive com sua mãe, que também é usuária da saúde 

mental e possui quadro compatível com psicose. Esta faz tratamento com o PMF segundo 

informado pelo psicólogo do CAPS. Áureo também vive com seu irmão, que também é 

psicótico, mas aparentemente não faz tratamento na rede. O irmão passa tempos desaparecido, 

ficando ao longo do dia em uma mata próxima nas redondezas de onde mora; isso parece 

afligir muito Áureo. Existem inúmeros desentendimentos entre Áureo e o irmão registrados 

em seu prontuário. O CAPS já tentou uma abordagem com o irmão, mas este se esquivou pelo 

quintal da casa.  

No mesmo terreno residem outros familiares, incluindo uma tia que é bem próxima 

aos cuidados de Áureo e sua mãe. Essa tia é quem comparece ao CAPS e nas internações 

quando necessário. Inclusive é ela que administra a medicação do dia e da noite de Áureo. Ela 

é sempre muito solícita às abordagens do CAPS para o tratamento de seu sobrinho. 

Áureo é solteiro, desempregado e reside com a mãe e irmão em uma casa, no mesmo 

terreno com outros familiares. Hoje aos 50 anos ele já passou por 19 internações psiquiátricas, 

em 12 anos; sendo sua maior quantidade de internações no período de 2008 a 2012, onde ele 

precisou ser internado 11 vezes. Ao todo, neste período, Áureo permaneceu internado por 448 

dias sendo sua média de dias internados de 40,7 dias, por internação. Por ano, neste período, o 

ele teve a média de 89,7 dias por ano internado.  

 

Dados de Áureo 

Número Total 

de 

internações 

2000 - 2012 

Número total 

de 

internações 

Por período 

2008 – 2012  

Total de 

dias 

por período  

2008 - 2012 

Média de dias por  

Total de 

Internações 

2008 - 2012 

Média de dias pelo 

total  

de anos do período 

2008 – 2012 

19 

 

11 448 40,7 89,7 
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VII- Fluxograma de Áureo 
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Descrição do fluxograma de Áureo 

No ano de 2000, Áureo inicia sua passagem pelo serviço de saúde mental. É neste ano 

que se registra sua primeira internação no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Áureo demonstra 

ao longo de suas internações a abertura de um quadro de síndrome neuroléptica maligna
25

, o 

que causava muitas dificuldades no ajuste certo de sua medicação. Áureo tem alta médica da 

internação com prescrição de quetiapina e é encaminhado ao serviço substitutivo de 

referência, neste caso ao CAPS Herbert de Souza.  

A seguir descrevo o fluxo de saída de sua penúltima internação até o seu retorno à 

última internação.  

Áureo sai de alta com sua medicação ajustada e é encaminhado ao CAPS onde possui 

uma frequência diária. Quando organizado, ele é participativo e gosta de frequentar as 

atividades. No CAPS, Áureo tem administrada sua medicação do horário da tarde, já que sua 

tia o faz pela manhã e à noite. 

                                            
25

 É uma reação ao uso de medicamentos neurolépticos, que pode levar a uma situação extremamente grave, e até 

fatal ao usuário. 
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Após a discussão do caso pela equipe do CAPS, sua principal medicação é trocada por 

outra, que é mais facilmente encontrada na rede. Áureo por possuir dificuldades em se ajustar 

a qualquer neuroléptico, devido à propensão em desenvolver síndrome neuroléptica maligna, 

saiu da internação com o uso de quetiapina, por ser esta uma medicação que estabiliza 

rapidamente seu quadro, evitando assim internações prolongadas. 

Em sua frequência semanal ao serviço, ele tem sua medicação administrada e 

controlada ao longo do dia. A equipe o conduz e orienta sobre suas consultas e uso da 

medicação. Áureo participa de todas as oficinas e atividades oferecidas ao longo do dia que 

passa no serviço. É tido como um frequentador do CAPS sempre engajado nas atividades.  

Porém, com a repentina troca da medicação, Áureo começa a agudizar. A família não 

consegue entender o porquê desta agudização já que Áureo usa a medicação corretamente e 

frequenta o CAPS diariamente, mesmo quando não está bem. O HPJ só tornou-se ciente desta 

mudança de medicação feita pelo médico do CAPS muito recentemente. 

Como Áureo vive com sua mãe e irmão, que também são pacientes psiquiátricos, ele 

conta apenas com o apoio de uma tia que vive em frente a sua casa. Esta tia, notando a 

desorganização de Áureo, faz contato com o CAPS e orienta a ida de Áureo até lá. Áureo 

mesmo desorganizado aceita bem ser conduzido ao CAPS, onde permanece ao longo de todo 

dia para ser encaminhado ao SRI para uma avaliação. Chegando ao SRI junto à tia, o ele é 

avaliado como instável e necessita da internação para compensar seu quadro psiquiátrico. 

Assim, Áureo retorna uma vez mais à porta-giratória de internação.  

 

Discussão do fluxograma de Áureo 

 

Nesta penúltima internação ficou clara que a comunicação entre os serviços sobre a 

necessidade de uma medicação específica para Áureo foi falha. Mesmo depois de esclarecida 

a questão, o CAPS e a equipe de internação demonstravam opiniões ambivalentes sobre a 

especificidade de uma medicação. O médico da internação fala sobre as dificuldades que teria 

a equipe do CAPS para manejar a quetiapina:  

 

O Áureo tem um histórico de síndrome neuroléptica maligna, então eu 

acredito que isso tenha inibido os profissionais de usarem medicamentos de 

maior potência para ele, em termos de anti-psicóticos. Isso deve ter também 

contribuído em alguns momentos, para que o manejo ficasse cercado de muita 
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cautela, dado essa probabilidade, embora isso nunca tenha acontecido 

comigo em nenhuma internação.
26

 

 

Contudo, o psicólogo do CAPS esclarece que a quetiapina não é fornecida pela rede 

substitutiva, por isso foi trocada por outra. É neste momento que o fluxo de passagem de 

Áureo fora da internação começa a sofrer um estrangulamento.  

Apesar do acordo feito pelo médico da internação com a tia para conseguir a 

medicação necessária a Áureo, ainda assim o CAPS é ambivalente nesta questão. Não 

considera como tão importante o uso decisivo dessa medicação. O psicólogo que acompanha 

o caso no CAPS esclarece que:  

 

Eu acho uma violência pedir a uma tia idosa para ela ir ao Rio pegar essa 

medicação regularmente ou fazê-la comprar uma medicação que é cara. A 

gente achou inviável isso... o uso da quetiapina... Então... Fizemos uma 

pesquisa no prontuário do Áureo e vimos que ele ficou muito bem  em tempos 

passados fazendo uso de outra medicação. Ficou quatro anos sem se internar 

com uma medicação que a rede oferece, bem mais fraca do que a quetiapina.  

Acho que é tirodiazina... Aí ele ficou muito tempo com o uso dessa medicação 

e se organizou com ela. Então nós procuramos a internação e dissemos que 

não tinha como o Áureo fazer o uso da quetiapina fora da internação e 

resolvemos estudar que outros fatores, fora a medicação, organizavam o 

Áureo na internação. Assim foi possível negociar com o médico da internação 

para fazer essa troca da medicação para a que podíamos oferecer. Com o 

tempo o Áureo foi se organizando com a tirodiazina também. Demorou um 

pouco mais internado desta vez para fazer a troca da medicação.
27

 

 

 

As entrevistas com os profissionais tanto da internação quanto do CAPS apontam uma 

necessidade de maior comunicação dos direcionamentos dados ao tratamento de Áureo em 

sua penúltima internação. Mostram a necessidade de um consenso, que só pode ser alcançado 

nesta última internação. Dessa forma, através de uma negociação entre o médico do HPJ e a 

equipe do CAPS, foi prescrito à Áureo a medicação possível dada ás circunstâncias. Contudo, 

a custas de um tempo maior em que Áureo passou internado.  

O suporte familiar de Áureo também é uma dificuldade que agrava ainda mais seu 

caso. Já que mãe e irmão são também considerados psicóticos. Assim o CAPS conduz o 

tratamento do Áureo para um fortalecimento de laços com a instituição.  

                                            
26 Entrevista concedida pelo médico da internação do HPJ, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, 

mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 26.10.2012. 
27 Entrevista concedida pelo psicólogo do CAPS, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 12.11.2012. 
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Tanto o médico da internação quanto o psicólogo do CAPS concordam que a questão 

do ajuste da medicação com a impossibilidade da prescrição da medicação mais indicada, foi 

decisiva para o aumento de internações no período destacado.  

 

9.3- Caso Ruth – 37 anos – separada – recebe beneficio – CIDX: F.20. 

Ruth tem sua história psiquiátrica iniciada no ano de 1997, quando estava com 22 

anos. Nesta época ela tinha como característica de sua crise episódios de agressividade 

incontrolável e delírios persecutórios. Suas internações neste tempo, apesar de muito longas, 

acima de um ano, eram intercaladas por longos intervalos, também de um ano ou mais. Nos 

últimos anos, a partir de seus 34 anos, suas internações se tornaram de duração mais curta 

(aproximadamente seis meses de duração), mas seus intervalos têm sido cada vez menores, a 

exemplo da última que foi em menos de um mês. Ruth teve três filhos, sendo que o último foi 

dado em adoção. Ela trabalhou durante muitos anos como cabeleireira e chegou a possuir um 

pequeno salão, em um cômodo cedido por um vizinho. Mas a atividade nunca ia adiante 

devido aos períodos em que necessitava se internar; assim, hoje aos 37 anos, Ruth não exerce 

nenhuma atividade laborativa e vive de um auxílio do governo. Após dois anos sem notícias 

de seus filhos, a partir da internação anterior Ruth retoma o contato com seus dois filhos, uma 

filha de 18 anos e um filho de 17 anos, com quem passou a residir recentemente. Antes disso, 

Ruth mantinha um relacionamento com outro frequentador do CAPS, que apesar de possuir 

uma casa, preferia passar as noites como morador de rua. Ela viveu com ele, antes do 

reencontro com os filhos. Este companheiro de Ruth possuía a curiosa história de sentir-se 

protetor e cuidador de mulheres. Ele mantinha essa relação de cuidado com Ruth e mais uma 

outra mulher que também frequentava o CAPS.  

Ruth, hoje aos 37 anos, já passou por 27 internações psiquiátricas, em 15 anos. Sendo 

que a maior quantidade de internações ocorreu no período de 2009 a 2012, onde ela precisou 

ser internada nove vezes. Ao todo, somados os dias neste período, ela permaneceu internada 

por 601 dias, contando com os dias que ainda permanece internada até a data de 31/12/2012, 

sendo sua média de dias internados (n de dias: n de internações no período) de 66,8 dias por 

internação. Ruth teve a média de 120,2 dias por ano internada neste período.  
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Dados de Ruth 

Número Total 

de internações 

2008 - 2012 

Número total 

de internações 

Por período 

2008 – 2012  

Total de dias 

por período  

2008 - 2012 

Média de dias por  

total de internações 

2008 - 2012 

Média de dias pelo total  

de anos do período 

2008 – 2012 

27 

 

9 601 66.8 120.2 

 

A seguir descrevo o fluxo de Ruth desde o momento em que sai de alta até o que 

culmina em seu retorno à internação.  

 

VIII- Fluxograma de Ruth 
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Descrição do fluxograma de Ruth 

 

Ruth é conhecida por suas constantes internações. Tem dificuldades em aceitar a 

necessidade da medicação como parte importante de seu tratamento. Só recentemente Ruth 

retomou seu laço familiar com os filhos. Contudo, ainda muito frágil dado seu afastamento de 

anos. Seus filhos também desconhecem as implicações da convivência com Ruth e a 

necessária responsabilização por seu tratamento. Descrevo a seguir o fluxo da última saída de 
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internação de Ruth, quando pode pela primeira vez reencontrar e contar com algum cuidado 

de seus filhos.  

Durante sua última internação Ruth consegue contato com sua filha, que não via desde 

pequena. A equipe consegue mobilizar a filha para que assuma alguns cuidados na vida de 

Ruth. Depois de tantos anos, e mesmo desconhecendo a implicação desta convivência, a filha 

prontamente aceita. Tanto a equipe de internação como a do CAPS interpretam esse encontro 

como algo emocionante entre mãe e filha. 

Assim, durante o processo de preparação de alta, fica acordado e comunicado entre 

equipes que quando Ruth saísse de alta ela morará com seu companheiro Luiz, próximo a uma 

casa que será alugada por sua filha, junto ao seu outro filho. E que assim que sair retornará ao 

CAPS para consulta com seu psicólogo (referência importante para Ruth), na retomada de seu 

tratamento extra-hospitalar. Neste ínterim, o psicólogo do CAPS responsável pelo caso de 

Ruth no CAPS sai de férias programadas. 

A equipe de internação decide pela alta de Ruth, mesmo com sua referência no CAPS 

de férias. Os planos mudam e Ruth agora não irá mais morar com seu companheiro Luiz, mas 

sim com seus filhos. Ruth não mais contará com os cuidados de Luiz e seu relacionamento é 

rompido. Assim, Ruth sai de alta e é referenciada ao CAPS Herbert de Souza. 

Ruth chega a ir ao CAPS, mas não encontra seu psicólogo e não vai mais. Ela não 

possui interesse em nenhuma atividade oferecida pelo CAPS. Em casa, Ruth suspende a 

medicação diurna e usa somente a da noite para dormir. Os filhos, como desconhecem a 

inabilidade de Ruth para lidar sozinha com isso, nem notam. Ruth começa a ter seu quadro 

delirante deflagrado e foge para rua. Ruth perde-se pelo Rio, mas consegue pedir ajuda e 

retornar ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. A equipe do hospital a conduz até em casa. 

Em casa, Ruth torna-se mais delirante e acometida por alucinações. Os filhos não 

conseguem lidar com esse quadro de Ruth e culpam a equipe do CAPS por ter deixado Ruth 

sair assim tão adoecida. Ruth torna-se mais exigente e agressiva com os filhos. Inclusive 

chega a bater com a cabeça da filha em uma parede e puxar uma faca para seu filho menor. Os 

filhos sem nenhuma orientação prendem Ruth em casa e buscam ajuda com o CAPS pelo 

telefone. Após dois dias de espera a ambulância do SAMU atende o chamado e busca Ruth 

para uma avaliação no SRI. No hospital Ruth é avaliada e conduzida à internação em menos 

de um mês de intervalo de sua última alta. 
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Discussão do fluxograma de Ruth 

 

Nesta penúltima internação de Ruth houve um diferencial importante em relação às 

outras. Pela primeira vez, a equipe do CAPS e da internação puderam contar com algum apoio 

da família de Ruth. Como seus filhos sempre foram pequenos, em internações anteriores, 

Ruth não possuía nenhum familiar com quem pudesse contar. Contudo, sua filha mais velha 

agora possui 18 anos e se interessa em cuidar da mãe. Segundo o profissional do CAPS, esse 

encontro foi algo memorável: 

 

Um dia a Ruth foi receber seu dinheiro e pegou uma parte para comprar um 

cartão de créditos de celular. Ela imaginou que a filha não podia atender 

porque estava sem créditos. Então ela colocou créditos nesse celular que ela 

tinha guardado na cabeça. Eu achei aquilo tão organizado... De um 

pragmatismo sem igual. Foi fantástico! Por isso eu continuei tentando ligar 

mesmo sem saber se esse número de fato existia ou era algo da cabeça da 

Ruth. Então um dia a filha atendeu. Ela falou comigo e eu passei para a Ruth. 

Ela falou com essa filha e um dia ela apareceu na internação e depois aqui no 

CAPS. Como o cartão de banco da Ruth não podia ser entregue a ninguém a 

filha foi lá e pegou. Ela era a única parente dela. Sabe... A filha estava muito 

disposta a cuidar da mãe. Foi como um encontro de mãe e filha. Foi até 

emocionante de se ver. Assim elas resolveram morar juntas. O filho mais novo 

de 16 ou 17 anos também foi junto.
28

 

 

Contudo a filha demonstrava ainda não ter maturidade suficiente para lidar com os 

cuidados complexos da mãe e os acordos foram mudados no decorrer do processo. Segundo o 

profissional da internação, foi difícil para Ruth ter que se separar do Luiz para viver só com 

os filhos, já que o Luiz era um ponto importante de sua segurança: 

 

Ruth ficou muito entusiasmada com a chegada da filha. A filha disse que não 

sabia da internação da mãe, que não via a filha há dois anos e meio. A Ruth 

morava com um companheiro, que era o Luiz, também paciente do CAPS. 

Nesse encontro a filha decide que quer que a mãe more com ela e seu irmão. 

Então ela arruma uma casa, mas não quis levar o Luiz porque não o conhecia 

direito. Isso foi problemático no início, mas depois ela topou as condições da 

filha. Ela disse que preferia morar com a filha.
29

 

 

                                            
28 Entrevista concedida pelo profissional do CAPS, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 12.11.2012. 

 
29 Entrevista concedida pelo profissional do CAPS, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 12.11.2012. 
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O profissional do CAPS traz alguns apontamentos que demonstram que o afastamento 

do companheiro Luiz pode ter sido um fator de insegurança para Ruth: “Ela já diz que tem 

crises, ela consegue falar da importância do Luiz em suas crises. Que num dado momento 

que ela via alguém vindo com uma faca, o Luiz a abraçava e aquilo sumia.” 

Além do afastamento do Luiz, pareceu claro que os filhos não tinham conhecimento 

ou orientação do que envolvia o cuidado e cotidiano com Ruth. A própria Ruth, mesmo em 

crise durante a internação fez algumas observações neste sentido sobre seu tratamento: 

 
Eu tomo sozinha (refere-se aos remédios). Meus filhos trabalham e são muito 

infantis para me ajudar com o remédio. Eu que me viro sozinha! Às vezes não 

tomo o remédio porque só quero tomar a noite. Não quero tomar de dia. Não 

tem ninguém! Eu mesma faço isso. Eles (os filhos) já não têm condições de 

cuidar deles mesmos!! Como vão cuidar de mim?Eles não podem me ajudar 

no remédio porque são infantis. Por isso, eu tomo às vezes... Não tomo sempre 

(parece refletir sobre isso, desta vez).
30

 

 

Essa falta de orientação e preparação dos filhos pela equipe de saúde mental (incluído 

CAPS e internação), aparentemente, custou um novo esgarçamento dessas relações, já que a 

filha não teve nenhuma aproximação com a equipe, nesta nova internação e os contatos 

tentados tem sido em vão. Segundo o profissional do CAPS, a filha teria um motivo para não 

estar mais acessível à equipe: 

 

Eu acho que a filha está com medo (enfático). A filha não tem muita noção de 

como é ficar com alguém como a Ruth. Quando houve a agressão eles me 

ligaram... No calor do momento... Dizendo que ia nos processar por deixar a 

Ruth sair daquele jeito. Por que nós falamos que ela estava bem e ela ficou 

assim aguda... Ainda rola um imaginário que ela vai sair bem e ficar bem, que 

ela está curada. Isso envolve um grande trabalho com a família, porque é 

tudo muito novo. Não tínhamos essa família para contar e nem os filhos 

tinham lidado com ela. Foi tudo muito novo para todos. E mesmo que 

tivéssemos feito tudo que podíamos fazer nada disso iria garantir que a Ruth 

não iria agudizar. Lógico que se estivéssemos juntos nisso e eu tivesse aqui 

poderia ter sido diferente. Teríamos feito esse caminho junto com a filha. 

Agora o caminho ficou bem mais difícil.
31

 

 

É fato, que a orientação familiar no percurso de uma internação é de grande 

importância para um bom andamento do tratamento extra-hospitalar. A comunicação, ou 

                                            
30 Entrevista concedida pela paciente Ruth, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 05.12.2012. 

 
31 Entrevista concedida pelo profissional do CAPS, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 12.11.2012. 
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ausência da mesma, entre a equipe de internação e a equipe do CAPS acabou por algum 

motivo deixando uma lacuna quanto à devida orientação familiar. Esta falha na comunicação 

também acabou desencadeando a alta de Ruth fora do período em que sua referência no CAPS 

pudesse recebê-la. No que concerne aos indivíduos com o diagnóstico de psicose, é sabido 

que os laços que se estabelecem com os profissionais são decisivos para um bom engajamento 

no tratamento. Sobre isso, o psicólogo no CAPS fez algumas observações esclarecedoras: 

 

Pois é.... Essa última saída da Ruth da internação para mim foi um mistério... 

Porque o vínculo da Ruth era comigo. Fui eu quem fez a articulação dela com 

a filha. Era comigo o tratamento dela (algo indignado com a situação). Nós 

sabemos já através de diversos casos de como a transferência (conceito 

psicanalítico de vínculo) com o profissional é importante e deve ser 

considerada no tratamento dos pacientes.... Os pacientes não fazem vínculos 

com muros (refere-se a instituições), eles fazem com pessoas! Sabemos disso. 

No caso da Ruth isso é ainda mais grave! Por mais que tenha sido tudo muito 

amarrado, a minha ausência foi significante porque era o suporte que ela 

tinha. Eu fiquei sabendo da alta da Ruth em minhas férias. Não deu para 

articular nada! Pois é... A gente conversou muito com a enfermaria... Mas... 

Enfim, sabemos que a filha é muito jovem para assumir essa responsabilidade 

do cuidado com a Ruth. Precisa da gente para intermediar isso.
32

 

 

No caso de Ruth, a comunicação e informação entre serviços, como também com a 

família, apareceram em vários momentos como algo decisivo para um bom curso do 

tratamento pós-alta. Tanto a orientação sobre os cuidados necessários que os filhos deveriam 

ter; como a importância do lugar de seu companheiro naquele momento de vida; o vínculo 

estabelecido com o profissional do CAPS e o lugar que a instituição toma em vários 

momentos do tratamento dela, foram questões que de alguma forma ficaram pouco amarradas. 

Talvez, a novidade da entrada da família e a própria resposta de Ruth a isso acabaram 

desviando o foco das questões mais sutis, que poderiam ter feito alguma diferença para a 

estabilidade da mesma. Lembrando a importante mensagem deixada por um dos 

entrevistados: o vínculo dos indivíduos não é com muros e sim com pessoas.  

                                            
32 Entrevista concedida pelo psicólogo do CAPS, Niterói – RJ, à psicóloga Paula Lessa Muniz, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/UFF, em 12.11.2012. 
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10- Análise e discussão dos resultados. 

 

Ponha dois espelhos num mesmo lugar, um depois do outro, e 

surgirão dois universos distintos. E em distintos espelhos à minha frente, 

surgiram espectros distintos, todos parecidos comigo, mas nunca idênticos 

entre si. (Valiéri Briússov em “Dentro de um espelho”). 

 

Os casos de Alberto, Áureo e Ruth são retratos de trajetórias comuns entre os 

indivíduos, caracterizados nesta pesquisa como RD. Eles são reflexos de uma gama de 

problemas: desproteção social, trajetória fragmentada entre serviços e fragilidade de redes de 

apoio. Dentre tantos entraves no fluxo desses indivíduos, em suas saídas de alta, alguns são de 

evidência marcante e comum a todos. Assim, para melhor discutir os três casos, foram eleitas 

três categorias analíticas – a comunicação, as redes sociais e a clínica – que servem para 

ilustrar o cuidado oferecido a essa clientela, como também para dar visibilidade aos 

obstáculos importantes que interferem na manutenção do tratamento pós-alta dos casos 

apresentados. 

Essas categorias analíticas servirão de norte para uma reflexão acerca da emergência 

de uma forma de cuidado que contemple a diversidade e a complexidade que se espera de 

uma clínica voltada para evitar o fenômeno RD. Para isso, a discussão sobre linhas de cuidado 

integral, proposta por Franco e Magalhães Jr. (2004), nos possibilita a criação de uma imagem 

de fluxo desejada para a passagem deste sujeito que sofre pela rede de serviços, em seu pós-

alta. Franco e Magalhães Jr. definem linha de cuidado integral num sentido que se adapta bem 

ao desenvolvimento de uma proposta de cuidado planejado para a amostra deste estudo: 

 
Linha de cuidado é fruto de um grande pacto que deve ser realizado entre 

todos os atores que controlam serviços e recursos assistenciais... No caso do 

usuário é o elemento estruturante de todo processo de produção da saúde, 

quebrando com um tradicional modo de intervir sobre o campo das 

necessidades de forma compartimentada. Neste caso, o trabalho é integrado e 

não partilhado, reunindo na cadeia produtiva do cuidado um saber fazer 

cada vez mais múltiplo. (FRANCO E MAGALHÃES JR., 2004: p.130, 131). 

 

Sendo assim, a linha de cuidado integral permite a formulação de uma imagem que 

retrata a proposta de cuidado que se deseja que esse sujeito alcance durante seu fluxo pela 

rede de serviços. A perspectiva de uma linha de cuidado integral que funcione é aquela que 

fornece uma imagem de construção e desenvolvimento do fluxo de cuidado, que se planeja 

para cada caso. Ela se organiza a partir de pactos entre serviços, em que o sujeito irá passar ou 

possa vir a necessitar de seu uso. É uma malha de cuidado que coloca o sujeito como centro 
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do planejamento e cobre seus possíveis caminhos pela rede de saúde, como as peculiaridades 

que envolvem a proposta de vida em questão. A proposta de cuidado coletivo e continuado, 

entre os profissionais dos serviços pelos quais o indivíduo caminha, constrói fluxos 

facilitadores pela rede de assistência e elimina os entraves burocráticos ao acesso. Em Rotelli, 

Leonardis e Mauri (2001) a proposta de cuidado é tomada no sentido de responsabilização 

territorial, em que o direito a assistência é garantido em sua unicidade para aquele território. 

As responsabilidades são compartilhadas e assumidas coletivamente, entre os profissionais e 

serviços que compõem aquele território. Como também forma-se uma assistência pactuada 

com as necessidades de cada caso. Nesse sentido o modelo proposto para linha de cuidado em 

Franco e Magalhães Jr.(2004) assemelha-se ao que define-se para esse estudo, como 

responsabilização ou tomada de responsabilidade, no modelo de cuidado construído em 

Trieste. 

A linha de cuidado é um desenho de um planejamento pautado nas necessidades 

daquele indivíduo, para que se atinja e garanta fluxos assistenciais mais eficazes e orientados, 

que contemplem a especificidade da clínica desejada e a história de vida daquele indivíduo. 

Incluindo, nesta imagem planejada, o apoio de redes sociais que não necessariamente façam 

parte das redes de saúde. Na perspectiva dessa idéia de linha de cuidado poderemos observar 

os trajetos comuns nos casos de Alberto, Áureo e Ruth. Vejamos então as categorias 

elencadas, através da moldura da linha de cuidado oferecida.  

 

10.1- A comunicação 

 

 Nos fluxos analisados, a questão da comunicação entre os serviços e a comunicação 

entre serviços e familiares aparece como um divisor de águas na trajetória desses indivíduos. 

Os três casos analisados sofreram alguma negligência neste aspecto, o que resultou ao retorno 

mais rápido à internação. Vejamos cada caso mais detalhadamente. 

 Alberto tem esse aspecto caracterizado em seu fluxo, no momento em que é afastado 

do serviço de Oficinas Integradas, agora extinto. Ele sempre fez uso da medicação diurna 

administrada pela equipe das Oficinas Integradas. Sua genitora, que é responsável pelos seus 

cuidados, desconhece o uso de uma injeção que Alberto recebe quinzenalmente ministrada 

durante o dia, pela equipe das Oficinas. No momento em que Alberto passa a ser somente 

atendido pelo ambulatório do HPJ, o médico assistente do caso faz as devidas orientações 

sobre o uso diário de cada medicação, inclusive a injeção quinzenal a sua mãe. Entretanto, 

Alberto, sem ter mais o que freqüentar, permanece muito tempo em casa fumando e comendo 



 68 

e assim começa a engordar. A mãe de Alberto entende que a medicação supostamente nova, a 

injeção, seria o motivo disto e suspende a mesma por conta própria. Vale lembrar que a mãe 

de Alberto se via às voltas com a responsabilidade dessa injeção, pela primeira vez, por isso 

achou que era uma nova medicação, incluída no tratamento de seu filho. É claro que não 

existe receita para evitar uma internação, contudo, fatos somados tendem a diminuir ou 

aumentar a probabilidade dessas incidências.  

 O caso de Áureo também mostra um manejo fragmentado
33

 da comunicação entre as 

equipes da internação e do CAPS em sua penúltima internação. Áureo possui uma 

probabilidade maior de sofrer um quadro de síndrome neuroléptica maligna. Então, o manejo 

e ajuste de sua medicação é bem mais complexo. Porém, Áureo se adapta muito bem e 

responde rapidamente a uma medicação específica, que só é fornecida pelo Estado
34

. Seu 

médico, na internação, consegue a medicação para que ele faça uso da mesma e também 

consegue convencer o familiar responsável a tomar as medidas necessárias para continuar a 

prover essa medicação. Contudo, quando Áureo sai de alta e é atendido no CAPS, a sua 

medicação é trocada. A equipe do CAPS entende que as dificuldades impostas para se 

conseguir e administrar a medicação não valem tanto o esforço da tia, já que podem tentar 

medicações fornecidas pela rede, aos quais descobrem (via prontuário) que Áureo já 

respondeu bem, em anos passados. O grande entrave nesta comunicação é o seguinte: porque 

a questão da medicação não foi melhor discutida entre o HPJ e o CAPS? A mudança do 

manejo medicamentoso, nestes casos, obteria melhores resultados se fosse introduzida e 

observada, ao longo da internação. Manejos como esses são importantes em uma clinica de 

indivíduos tão graves e devastados por muitas internações, para que se evite o retorno à 

internação hospitalar, num curto espaço de tempo. No caso de Áureo, o intervalo entre sua 

penúltima internação e a última foi de sete dias, exatamente por ter tido sua medicação 

trocada, logo após sua alta hospitalar, segundo profissionais entrevistados. Neste caso, a 

comunicação entre equipes numa partilha conjunta do cuidado pode ser considerada o fator 

                                            
33

 Categorização e hierarquização de responsabilidade no cuidado ao usuário, nas equipes de referencia. 
34

 Existe um programa de fornecimento de medicação de alto custo, chamado Medicamentos de Dispensação 

execepcionais. “Caracteriza-se como uma estratégia da política de assistência farmacêutica, que tem por objetivo 

disponibilizar medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde para tratamento de agravos inseridos nos 

seguintes critérios: doença rara ou de baixa prevalência, com indicação de uso de medicamento de alto valor 

unitário ou que, em caso de uso crônico ou prolongado, seja um tratamento de custo elevado; e doença 

prevalente, com uso de medicamento de alto custo unitário ou que, em caso de uso crônico ou prolongado, seja 

um tratamento de custo elevado desde que:   haja tratamento previsto para o agravo no nível da atenção básica, 

ao qual o paciente apresentou necessariamente intolerância, refratariedade ou evolução para quadro clínico de 

maior gravidade, ou o diagnóstico ou estabelecimento de conduta terapêutica para o agravo estejam inseridos na 

atenção especializada.” In: http://www.rj.gov.br/web/ses/exibeconteudo?article-id=165724  

 

http://www.rj.gov.br/web/ses/exibeconteudo?article-id=165724
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determinante das re-internações de Áureo. Assim, mais uma vez a linha de cuidado de Áureo 

é rompida. 

 Ruth também é um caso que apresenta a questão da comunicação como algo pouco 

considerado em seu fluxo. O fluxo de Ruth também nos convoca a refletir sobre questões 

como vínculo e responsabilização (ver pág. 67). Então, vamos aos fatos: Ruth não possuía 

referenciais familiares organizados que pudesse contar. Em sua penúltima internação, ela 

reencontra com a filha, agora com 18 anos e que rapidamente concorda em assumir os 

cuidados de sua mãe. Até então, a usuária só podia contar com seu companheiro, que também 

era frequentador do CAPS. Neste reencontro, fica combinado que Ruth e seu companheiro 

(presença muito importante no acolhimento de crise de Ruth) vão morar próximos à filha de 

Ruth para que a mesma possa cuidar da mãe. Ruth possui um importante vínculo com seu 

psicólogo no CAPS, que serve de ponte entre esses arranjos para sua vida em sua pós-alta 

junto à equipe de internação. Seguido o arranjo, o psicólogo do CAPS sai de férias 

programadas, ainda sem notícia da perspectiva de alta de Ruth. Contudo, uma reviravolta 

acontece e agora Ruth não viverá mais com seu companheiro, mas somente com sua filha e 

seu filho mais novo, saindo de alta em meio às férias de seu psicólogo. Vai uma vez ao 

serviço, não frequenta nenhuma oficina, e seu único interesse de apoio profissional encontra-

se de férias: o psicólogo. Não encontrando sua referência de tratamento, ela não retorna mais 

ao CAPS e agrava seu quadro relacional familiar. A filha que não foi instruída a tempo sobre 

como lidar com as crises da mãe, culpa o CAPS por ela não ter saído de alta curada. Mais uma 

vez, a comunicação poderia ter gerado a informação necessária para que a filha pudesse ter 

identificado mais rapidamente o quadro da mãe ou se mantivesse mais vigilante quanto aos 

seus cuidados, em especial, o medicamentoso. Outro entrave importante neste caso foi que 

Ruth, em meio a crise, perde-se na rua e é levada ao HPJ, já que este é o único endereço de 

que se recorda. Lá, já deflagrado seu quadro de agudização, a equipe da internação a 

encaminha para casa e a referencia novamente ao CAPS. É neste momento que fica claro que 

a responsabilidade territorial ou responsabilização (ver pág. 67) deveria alcançar quem a 

recebe, independente de ela não estar internada. O fato de Ruth estar perdida na rua e só 

lembrar o endereço do hospital deixa a dúvida se isso não poderia ser entendido como um 

pedido de ajuda, mesmo ela não estando internada naquele momento. Contudo, ao invés disso 

ser acolhido, é endereçado para outra instituição, como se responsabilidade por Ruth fosse 

algo estratificado e não conjunto.  

 Sendo assim, as falhas na comunicação aparecem nos três casos e sinalizam as 

dificuldades para um cuidado continuado.  
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10.2-  As redes sociais 

 

Em relação ao apoio de redes sociais, os casos de Áureo, e também de Alberto e Ruth, 

evidenciam uma frágil relação desses indivíduos com outras pessoas, inclusive com suas 

próprias famílias. São indivíduos que passam a maior parte do tempo agudizados e por isso 

possuem maior probabilidade de esgarçarem os laços relacionais com a rede de pessoas a sua 

volta. A crise e a dificuldade de entendimento desses momentos acabam gerando um 

afastamento das pessoas do convívio com essas pessoas. Em geral, como acontece nesses 

casos, um membro da família designa-se cuidador e permanece no apoio ao familiar. 

Contudo, esse familiar cuidador nem sempre tem toda informação que precisa para fornecer 

um cuidado de qualidade e encontra-se sempre muito cansado da sobrecarga que é cuidar 

sozinho de um familiar caracterizado como RD. Em geral é esse familiar cuidador que tenta 

estabelecer ponte de comunicação entre os serviços, mas nem sempre consegue. Vejamos 

como se coloca essa questão da fragilidade da rede de apoio nos três casos a seguir. 

Alberto conta somente com o apoio e cuidado de sua genitora. Mesmo morando num 

terreno, junto a outros familiares, esses já não mais desejam o convívio com ele e nada fazem 

para contribuir em seus cuidados. Sua mãe, já idosa, sente o peso da lida diária com Alberto. 

Antes ela ainda podia contar com o Serviço de Oficinas Integradas, que dava conta de dividir 

essa lida diária com ela. Hoje Alberto permanece em casa na companhia da mãe 24 horas por 

dia. Sua mãe tem receio que a vizinhança machuque seu filho, pois isso já aconteceu em 

outros momentos. A mãe de Alberto aparenta ter baixa escolaridade e conhece pouco sobre o 

quadro de seu filho. Ela entende que ele é “nervoso” e seus conhecimentos sobre “o sofrer” de 

seu filho restringem-se apenas ao que vê na televisão e ao que foi orientada pela equipe das 

oficinas. É ela quem o conduz sozinha às internações, como também o acompanha nas 

consultas, em sua alta. Então, seria esperado, que essa mãe tivesse uma cuidadosa orientação 

sobre todo o caso de seu filho. Que esta mãe pudesse receber toda a orientação para além do 

“uso certo e horários da medicação”;  que ela pudesse saber o papel que isso ocupa no 

tratamento do filho. Ora, uma medicação quinzenal administrada pela equipe deveria ser 

cuidadosamente informada a quem cuida de Alberto sozinha há algum tempo: sua mãe. Em 

relação a esse percurso solitário no cuidado de Alberto, sua mãe queixa-se de não saber como 

ficou o tratamento de seu filho depois do fechamento das oficinas. Ela sente-se jogada para 

outro lugar sem entender em quem ela pode contar como uma referência de tratamento, que 

apóie a ela e a seu filho. Seria o ambulatório? Seria a internação? Neste caso, a fragilidade da 



 71 

rede, tanto social como dos serviços, traz à luz a necessidade da construção de uma rede 

continuada, que compartilhe da orientação e da responsabilização de tratamento de forma 

conjunta para esse caso.  

Áureo também possui muita dificuldade em sua rede social. Apesar de residir com sua 

mãe e irmão, ambos possuem quadro psicótico semelhante, (em níveis de comprometimento 

de vida, mais grave), que os impedem de cuidar de si mesmos e de Áureo também. Porém, em 

frente à casa de Áureo reside uma tia que, apesar de idosa, tomou para si os cuidados do 

sobrinho. É essa tia que, sozinha, oferece assistência a toda família de Áureo. Ela vai às 

consultas, visita o CAPS e acompanha as internações de Áureo, sempre com muito zelo. 

Porém, mesmo com boa intenção, dada a idade avançada, algumas providencias são difíceis 

para essa tia tomar, tais como, comprar uma medicação de custo maior ou locomover-se até o 

Rio para a liberação de uma medicação específica para Áureo, que só é fornecida pelo Estado. 

Será que a equipe da internação, o CAPS e a tia de Áureo não poderiam encontrar um 

consenso, em que todos juntos pudessem ver uma forma mais adequada dessa medicação 

chegar até Áureo de maneira menos complexa? Isso seria uma maneira de construir uma rede 

eficaz para ele através desses atores envolvidos. Já dizia o senso comum, “que uma andorinha 

só não faz verão”.  

Hoje, após essa entrevista, as equipes encontraram uma forma de contornar essa questão. 

Após uma internação bem mais prolongada, Áureo passou a utilizar outra medicação. Esta foi 

inserida, desta vez, ao longo de sua internação. Contudo, me pergunto: quantos dias de vida 

perdidos (internados) de Áureo serão necessários para que iniciativas como esta possam ser 

tomadas? Áureo é bastante engajado na convivência com as pessoas do serviço substitutivo 

que frequenta. Inclusive frequenta o serviço mesmo quando começa a deflagrar sua crise. 

Porém, entraves burocráticos, como falta de transporte e dificuldades com o acesso ao 

SAMU, por muitas vezes impedem que Áureo possa ter uma intervenção pontual na 

emergência psiquiátrica. Quando consegue ser conduzido ao hospital para estabilização de 

quadro de crise, ele já se encontra num estado de tamanha desorganização, que somente a 

internação pode dar conta de seu tratamento. O serviço substitutivo se vê “sem pernas” para 

lidar com situações como a de Áureo, situações em que o manejo rápido do cuidado na crise é 

fundamental para definir a entrada ou saída de uma internação.  

Ruth também possui situação fragilizada nesta questão de redes de apoio. Até sua 

penúltima internação, ela tinha perdido o contato com toda sua família e aqueles que ainda 

conheciam não desejavam mais a sua aproximação. Ela contava apenas com seu companheiro 

que também era frequentador do CAPS. Era este homem que a acolhia e protegia de suas 
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crises, além de ter que dar conta de seu próprio tratamento. É nesta última internação que um 

encontro emotivo se dá entre mãe e filha. Agora com 18 anos, a filha de Ruth se vê em 

condições de poder acolher a mãe. Porém, sua experiência com esse tipo de responsabilidade 

é nula, já que Ruth não criou seus filhos. A aproximação emotiva da filha com a mãe 

mobilizou bastante a atenção das equipes, contudo que expectativa poderia se esperar de um 

cuidado oferecido por uma filha que desconhece o problema da mãe? Ainda que essa filha 

pudesse descobrir ou construir uma forma de cuidado junto à mãe, como Ruth poderia auto-

gerir seu cuidado até então? Esses foram aspectos importantes ao olharmos para trás e vermos 

como se desencadeou sua última internação. São aspectos que conduzem a uma reflexão sobre 

a relevância de grupos destinados aos familiares que acolham e orientem a lida diária com 

essas pessoas. A construção de uma rede que apóie o tratamento desses sujeitos também 

envolve uma clínica de acolhimento às famílias, uma clínica que motive a responsabilização e 

que se coloque conjuntamente na construção do cuidado junto às famílias. 

 

10.3- A Clínica  

 

O movimento da reforma psiquiátrica constitui-se na busca de operar uma ruptura radical 

com as bases de tratamento na psiquiatria tradicional, com vistas ao modo psicossocial. Desta 

forma, a mudança de objeto de cuidado da doença para sujeito em sofrimento coloca-se como 

um aspecto estruturante. Realizo aqui a escolha por resgatar Basaglia apud Amarante (1996), 

que se referem à doença mental entre parênteses. Neste sentido, o olhar está direcionado para 

o sujeito e suas necessidades e não capturado pelo duplo, digo, pelo estigma que acompanha á 

patologia psiquiátrica – a incapacidade e a periculosidade. Ao mesmo tempo, é preciso 

considerar que é nesse percurso que o processo de cuidado é construído. Assim, é a partir 

deste molde que se inicia “a construção de uma clínica cuidadora para este usuário”. 

(CAMARGO JR., 1992: p.9) 

A observação desses três casos torna oportuna a reflexão sobre a construção de um novo 

paradigma que atravesse o cuidado oferecido, em especial, nas redes de assistência 

substitutiva. Através desta lente paradigmática veremos novos caminhos tomados pelas 

equipes na condução clínica para cada caso e como se deu a responsabilização do cuidado, 

pelas equipes, nestas três situações.  

Alberto era assíduo em sua frequência ao serviço-dia de Oficinas Integradas. Possuía 

excelente vínculo com a equipe cuidadora de lá. Segundo informações colhidas pelo 

prontuário e com sua psiquiatra desta última internação, a saída de Alberto das Oficinas 
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Integradas deu-se de forma traumática, da mesma forma que se deu para todos aqueles que 

eram referenciados ao serviço. Durante os boatos de cancelamento do serviço e migração para 

outro, com a proposta de Centro de Convivência Comunitário
35

, alguns frequentadores 

começaram a se desestabilizar e a retornar à internação, mesmo aqueles, que há muito tempo 

não precisavam desta contenção. Alberto já era atendido clinicamente no ambulatório do HPJ, 

e agora esse seria seu único espaço de tratamento, segundo informações de sua mãe. No 

ambulatório Alberto iria usufruir dos atendimentos clínicos disponíveis e poderia frequentar 

as atividades oferecidas no espaço de terapia ocupacional. Contudo, Alberto não mostrou 

motivação com essa possibilidade, porque o ambulatório não proporcionava a frequência 

diária, nem tão pouco os suportes, que ele tinha acesso nas Oficinas Integradas (como 

atividades, refeições e grupos terapêuticos). Nesta reorientação do tratamento de Alberto 

algumas lacunas deixam certas questões no ar. Como a equipe das Oficinas Integradas 

orientou essa mudança com familiares e frequentadores do serviço? Como o ambulatório do 

HPJ se preparou para dar conta das demandas que surgiriam a partir desta mudança? Como os 

indivíduos com diagnóstico de psicose possuem uma estrutura de funcionamento psíquico tão 

frágil e que necessitam, inclusive, de dispositivos de saúde especiais era de se esperar que 

demandas surgissem na eminência de uma mudança. Contudo, a mãe de Alberto carecia de 

explicações mais detalhadas sobre o tratamento de seu filho para que não suspendesse uma 

medicação de importância vital para o tratamento. Do mesmo modo, Alberto também 

pergunta até hoje por que as Oficinas Integradas acabaram. Existem limites tênues entre o que 

pode ser considerado como responsabilidade do próprio indivíduo ou a responsabilização da 

equipe, que precisam caminhar junto às escolhas de vida dessas pessoas portadoras de 

sofrimento psíquico. 

Áureo é outra realidade de vida, que também possui barreiras em seu percurso, ao longo 

de sua trajetória de tratamento. Sua existência se torna complexa, já que além de seu próprio 

tratamento precisa lidar em sua casa com mãe e irmão “adoecidos”. Em alguns momentos, o 

discurso da equipe que o acompanha ou os relatos de seu prontuário parecem evidenciar uma 

expectativa de que Áureo possa lidar com algumas responsabilidades. Algumas de fato ele 

consegue dar conta, como administrar seu cartão de banco, quando estável. Mesmo tendo a 

medicação administrada por uma tia à noite e o CAPS ao longo do dia, ainda assim ele 

                                            
35

 A proposta do Centro de Convivência Comunitária é tornar-se um espaço para o usuário de saúde mental, em 

que ele poderá frequentar oficinas e grupos de atividades. Diferente da proposta das Oficinas Integradas, que 

envolvia um regime de hospital-dia, em que o usuário além de participar de oficinas e grupos terapêuticos, 

também tinha seu tratamento e medicação administrados pela equipe, além de refeições, ao longo de seu dia de 

frequência.  
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funciona como responsável pelos cuidados da mãe e seu irmão. Nos anos em que Áureo foi 

acompanhado pelo CAPS, ele recebeu apenas uma visita da equipe, que não conseguiu levar 

seu irmão para um tratamento, já que o mesmo vive parte do tempo escondido em uma mata e 

é arredio ao contato. A impossibilidade de visitas se dá pelo motivo do CAPS não ter um 

transporte, para chegar a lugares mais ermos, como o logradouro de Áureo. Assim, na 

impossibilidade que a equipe encontra de ir à casa de Áureo, ele vai levando dia-a-dia a 

responsabilidade de cuidar de si e de sua família, sem intervenções mediadoras. Embora não 

se evidencie tanto o aspecto da negação de sua “doença”, a falta de recursos para intervir 

junto à família de Áureo acaba sobrepondo uma maior responsabilidade sobre as costas do 

mesmo. Que além, de não poder lidar sozinho com a administração de seu próprio tratamento, 

tem que ajudar no de seus familiares, segundo relatos da equipe. 

O caso de Ruth é outra situação que evidencia uma expectativa maior sobre a mesma em 

poder administrar seu tratamento e questões de vida.  Ruth até bem pouco tempo, não possuía 

qualquer crítica de morbidade. Segundo sua referência no CAPS, ela não se reconhecia como 

precisando de tratamento ou uso de medicação. Ela vivia na companhia de outro frequentador 

do CAPS, com qual mantinha um relacionamento. Recentemente Ruth reencontra sua filha, 

que agora está com 18 anos. Sua filha que, até então, não tinha noticias da mãe faz dois anos 

resolve que iria trazê-la para morar consigo e seu irmão menor. Entretanto a filha de Ruth não 

tem muita informação sobre o estado de saúde de sua mãe e desconhece o manejo complexo 

que precisa ter com seu tratamento. Antes que a filha de Ruth pudesse ter um contato mais 

específico com o profissional de referência da mãe, no CAPS, ela recebe alta médica. Em 

casa, Ruth, que administra sozinha o uso de sua medicação decide por interromper, algo que 

sempre faz logo assim que saiu de altas anteriores. A filha, que trabalha e estuda fora, não 

entende o adoecimento repentino da mãe, já que entende que ela estava curada, segundo 

relato. Neste caso, mãe e filha não estão prontas para assumir as peculiaridades que envolvem 

o tratamento de alguém tão arredia a questão do uso da medicação, como Ruth. Sendo o 

quadro psicótico de Ruth de caráter tão exuberante, em termos de sintomatologia produtiva, 

como esperar que a mesma possa se organizar em um novo lar, em uma nova realidade, até 

que sua filha possa entender como lidar sua situação? 

Os fluxos pela rede de assistência de Alberto, Áureo e Ruth são marcados pela 

necessidade da atenção de uma equipe cuidadora, que supera a capacidade de auto-gestão do 

cuidado feito pelo próprio indivíduo e auto-responsabilização dos familiares cuidadores pelo 

tratamento.  
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Em Onocko (2001, p.102) os pressupostos basaglianos para reforma, lembrados por 

Amarante (1996), são de uma clínica que coloque a “doença” em parênteses, porém isto não 

significa que essas pessoas possam ser auto-gestores de seu fluxo pela assistência e nem 

produtoras sozinhas de seu cuidado. Assim, Onocko defende uma clínica diferenciada, com 

foco no sujeito doente: 

Na nossa experiência, com supervisão institucional de vários serviços 

de saúde mental nos últimos anos temos a impressão de que a doença 

não foi colocada entre parênteses, para recolocar o foco no doente, a 

doença foi negada, negligenciada, oculta por trás dos véus de um 

discurso, que às vezes, e lamentavelmente, transformou-se em 

ideologia.”(2001: p 102)  

 

De um modo geral, as equipes de saúde mental que operam nos moldes tradicionais 

reproduzem uma lógica de cuidado que desconsidera a capacidade destes sujeitos em assumir 

pactuações com seu próprio tratamento. Estratificam o cuidado e não estabelecem pontes de 

cuidado entre equipes e serviços. Na corrida para manter o indivíduo fora da internação, 

acabam por estressar todos os laços sociais tão fragilmente estabelecidos com aqueles que 

ainda estão próximos, contribuindo assim para uma dissociação ainda maior deste indivíduo. 

As palavras de Onocko retratam o cotidiano de alguns serviços de Saúde Mental 

criticando certos seguimentos que se apropriam equivocadamente da proposta que embasa o 

paradigma psicossocial: 

Colocar a doença entre parênteses é trazer para o centro do foco o 

usuário do serviço. Um usuário que muitas vezes está dissociado, e 

que o serviço contribui para dissociar ainda mais. Remédio é com 

psiquiatra. Escuta é com psicólogo. Trabalho é com o terapeuta 

ocupacional. Intercorrência clínica, outra: Não é conosco. Surto? Vai 

ter que internar. (200: p. 103). 

 

A realidade revelada no percurso desses casos ilustra o perfil RD, destacado neste 

estudo, portanto, não pode ser generalizada para todos os casos, nem contempla o cotidiano de 

todos os serviços. Contudo, ela nos chama atenção para que sejamos vigilantes em nossa 

atuação profissional. Que os conceitos que embasam a clínica que oferecemos possam ser 

repensados e re-significados, para que de fato possamos trabalhar com a singularidade de uma 

clínica cuidadora. 

Acredito ser importante destacar que nos mais de cinco mil municípios existentes hoje 

no país, a existência de uma rede de saúde mental estruturada não é hegemônica. Desta forma, 

no caso em estudo, discute-se um processo no qual existe um conjunto de dispositivos, que 

buscam uma articulação em rede. Se considerarmos a realidade de hoje da clientela internada 
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repetidas vezes, teremos que observar municípios onde a única resposta ao sofrimento 

psíquico ainda é a internação psiquiátrica. 
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11- Considerações finais 

 

“Os Loucos estão do outro lado da vida, do outro 

lado da razão e do equilíbrio: daí a ilusão de que eles têm 

do mundo e das coisas uma concepção diferente da nossa. 

Puro engano! Porque os loucos não vivem: existem. (Sylvio 

Floreal. 2007, p. 374).” 

 

Ao final do percurso, neste caminho, em busca dos predisponentes ao fenômeno 

revolving door, no município de Niterói, algumas considerações sobre a apropriação dos 

conceitos que orientam o paradigma reformador são pertinentes e nos ajudam a compreender 

os elementos que compõem e favorecem o fenômeno. 

O modelo de cuidado encontrado na amostra RD deste estudo é paradoxal, dada as 

expectativas projetadas sobre o indivíduo, seja em relação à auto- gestão de seu próprio 

cuidado, seja na responsabilização familiar do mesmo. Por se tratar de um grupo de 

indivíduos com frequentes desestabilizações, e que utiliza o leito psiquiátrico como principal 

resposta ao sofrimento, justificam-se medidas de cuidado que trabalhem cobrindo as lacunas 

que inevitavelmente vão surgir. Podemos dizer que o fenômeno RD não seria uma 

característica de uma clientela, e, sim, uma resposta à rede de cuidado ofertada. A perspectiva 

da linha de cuidado, enquanto uma estratégia de responsabilização territorial pode ser uma 

estratégia de recolocar novas respostas. Assim, o conceito de linha de cuidado poderia ser 

uma perspectiva que orientasse um cuidado pautado na integralidade, ou seja: 

acompanhamentos contínuos, resposta conjunta ao cuidado, por meio de um pacto que 

mobilize todos os atores que controlam os serviços e recursos assistenciais. (FRANCO. 

2004).  

Faz-se necessária, assim, um seguimento do cuidado, entre equipes e serviços, como 

também a responsabilização coletiva sobre as peculiaridades de cada caso.  

Por isso, esta clientela e família cuidadora necessitam de acolhimento especifico e 

apoio estreito junto à equipe de cuidado em saúde mental. As estratégias de tratamento 

precisam ser contínuas e compartilhadas, como também repetidamente orientadas ao familiar 

cuidador de cada pessoa.  

O que vi, em alguns momentos, fez-me lembrar a menção de Onoko (2001) sobre os 

riscos de se neurotizar a psicose. Uma clientela que precisa de serviços especiais e possui uma 

forma especial de estar na vida, também necessita de estratégias cuidadoras especiais para 

isso. Assim, o serviço substituto à internação precisa estar vigilante e sempre fazendo pontes 

de comunicação com a família e os serviços por onde esse sujeito passa. A internação, mesmo 
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sendo uma estada pontual de intervenção à crise no tratamento do sujeito também necessita 

fazer parte desta tomada conjunta de responsabilidade para que o indivíduo possa sentir seu 

tratamento num fluxo de cuidado continuo e não entre “pontas” de serviços. Ter em mente 

sempre que os serviços não garantem por si só o cuidado, mas, sim, o trabalho realizado pelos 

profissionais no sentido de cobrir a trajetória dessa clientela. É isso que faz a diferença para o 

melhor curso de cada caso. 

Para que o cuidado da clientela que sofre o fenômeno RD atenda os parâmetros 

traçados pelo movimento reformista serão necessárias estratégias de organização, em linhas 

de cuidado individuais, em que a pactuação entre os atores que controlam e operam os 

serviços, como também os recursos humanos, caminhem cobrindo o fluxo dos indivíduos ao 

longo de seu percurso. (FRANCO e MAGALHÃES JR., 2004: p.130). A clientela 

caracterizada pelo fenômeno RD possui sintomatologia grave, que necessita de um 

acompanhamento estreito e ela se forma enquanto resposta a uma rede que está equivocada na 

organização deste cuidado. O problema RD não é inerente ao indivíduo, ele é uma resposta 

que se forma a partir de como uma rede se organiza para recebê-lo. 

A comunicação entre equipes é outro ponto que precisa ser refletido, como também 

desenvolvido através de estratégias de aproximação entre serviços e projetos de educação 

permanente para as equipes. Desta maneira, as equipes estarão em constante desenvolvimento 

e atualização de seus ´modos de fazer` o cuidado. Foi recorrente no relato dos profissionais o 

desânimo com a falta de recursos e a dificuldade de interlocução entre equipes de serviços 

diferentes. Apesar de não desejarem se expor na queixa desses relatos, algo “permanece no 

ar” sobre uma postura profissional de  acomodação, devido à cristalização de alguns costumes 

e modos de realização do cuidado.  

Algumas dimensões do conceito de rede social são importantes a serem discutidas para 

uma construção de linha de cuidado para essa clientela RD. A relação do indivíduo com sua 

família é uma delas. Em geral, nos casos observados, as relações encontram-se “esgarçadas”, 

ou sensíveis demais, ao ponto de não ser mais possível contar com esse apoio. Alguns 

familiares rejeitam o contato da equipe e não se dispõem a partilhar uma responsabilidade 

conjunta sobre o tratamento de seu familiar. Isso fica bem retratado no caso de Ruth. Essa 

baixa densidade de apoio guarda estreita relação com a necessidade de se efetuar um trabalho 

clínico pela equipe de assistência que envolva a família neste processo. A família acaba por 

ficar indisponível ao tratamento de seu familiar depois das dificuldades que encontra sozinha, 

neste percurso de adoecimento. 
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Sendo assim, nos relatos encontrados nos prontuários e entrevistas percebe-se a 

existência de famílias que estão indisponíveis à participação no tratamento (devido à 

incompreensão sobre as crises recorrentes ou por possuir quadro psiquiátrico semelhante ao 

familiar). Ou ainda, sente-se desorientada quanto às particularidades do diagnóstico e 

tratamento. Essas famílias sentem grande dificuldade em assumir as responsabilidades no 

cuidado, dada à desinformação e lida diária com os conflitos que caracterizam as relações 

com psicóticos graves. Nesta pesquisa, inclusive, alguns familiares não foram localizados ou 

estavam indisponíveis ao contato e por isso substitui esse relato pelo de um profissional do 

serviço substituto. Verificou-se, neste estudo, que a rede de apoio a essa clientela RD 

mostrou-se ser uma rede de baixa densidade.   

Deste modo, iniciativas de acolhimento e atendimento à família desta clientela são 

fundamentais para um fluxo melhor dessa clientela pela assistência. Uma rede social 

resolutiva para essa clientela é aquela que conjuga a pactuação entre assistência em equipe, 

assistência em serviços e família cuidadora – todos juntos em uma estratégia singular de 

responsabilização pelo paciente. 

Ao final desta discussão, o trabalho em tela também pretende demonstrar a 

importância da construção de uma clínica cuidadora, a partir do desenvolvimento de um 

trabalho multidisciplinar, que contribua para a autonomia dessas pessoas para além dos muros 

institucionais. Que o cuidado ofertado se molde à especificidade da demanda e crie 

possibilidades de vida, ou seja, que se construam pontes para a inclusão destes indivíduos em 

uma sociedade que possa olhar a loucura como apenas mais uma forma de existir. Que essa 

clínica cuidadora crie meios e potências de vida que favoreçam essas pessoas. Que novos 

espaços sejam criados, fora da instituição, para onde se possa sempre voltar. Mas que esses 

espaços estejam sempre disponíveis para acolher esses indivíduos que precisam de uma 

intervenção pontual e não como um substituto da existência. 

Recordando Amarante (1996, p. 70): “é importante observar que o `doente` ou a 

´doença` não estão sendo negadas como existência. O que está sendo colocado em negação é 

o conceito de doença mental como construção teórica.” Do mesmo modo, Camargo Jr (1998) 

apresenta uma discussão sobre a construção teórica das doenças que corrobora a 

argumentação que vem sendo utilizada neste estudo:  

Em resumo, este processo faz com que fique muito mais fácil “esquecer” essa 

história de construção, o que por sua vez leva também facilmente a esquecer 

um adágio fundamental da medicina: não existem doenças, e sim doentes. A 

descrição manualizada de uma doença define um quadro imaginário, que 

nunca corresponde perfeitamente às situações encontradas na prática clínica. 

O que isto quer dizer? Basicamente, uma doença é uma construção, um 
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artefato do conhecimento, um recurso que utilizamos como médicos para dar 

conta dos problemas que nossos pacientes apresentam. (199: p. 7) 

 

Tangenciando as discussões que colocam a clínica (Amarante, 1996), ou a doença, 

(Onocko, 2001), entre parênteses, ao retratar e dar voz aos indivíduos com o perfil RD, este 

estudo tira os parênteses desses indivíduos, recolocando-os no centro da atenção. 
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ANEXO 2 - Roteiro de entrevista/ Indivíduo 

 
 

Roteiro de entrevista/ Indivíduo 

Perfil do entrevistado 
Nome: 
___________________________________________________________________
____ 
Idade: ____________ Sexo:_____________ Profissão: 
_________________________________ 
CID X: ___________ N de internações: _________ Duração da última internação: 
___________ 

 
Apresentação do motivo da entrevista e da melhoria que isto pode trazer ao serviço. 

1) Como você está se sentindo? (Informações sobre a qualidade do tempo de 

internação e estadia no hospital) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2) O que aconteceu desta vez para você precisar se internar? (colher dados 

sobre o motivo da internação atual) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3) Você vem a internação por vontade própria? (somente se for necessário!). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
4) Fale-me um pouco de seu tratamento quando não está internado? 

(Informações sobre o tratamento extra-hospitalar. Frequência, procedimento, 

uso de medicação, psicoterapia, grupos e outros) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5) Como se sente indo ao ambulatório ou o CAPS? (informações sobre sua 

relação com o local de tratamento, recebimento de medicação e profissionais 

de lá. ) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) Como é sua relação com sua família? (Informações sobre a participação da 

família no tratamento do indivíduo). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 - Roteiro de entrevista/ Familiar 

 
 

Roteiro de entrevista/ Familiar 

Perfil do entrevistado 
Nome: 
___________________________________________________________________
____ 
Idade: ____________ Sexo:_____________ Profissão: 
_________________________________ 

Apresentação do motivo da entrevista e da melhoria que isto pode trazer ao serviço. 
1) Como você está se sentindo com a situação atual de seu familiar? 

(Informações sobre a relação do familiar com o tratamento do indivíduo) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
2) O que aconteceu desta vez para o indivíduo precisar se internar? (colher 

dados sobre o motivo da internação atual) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3) O indivíduo vem a internação por vontade própria? (somente se for 

necessário!). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
4) Fale-me um pouco do tratamento, do indivíduo, quando não está 

internado? (Informações sobre o tratamento extra-hospitalar. Frequência, 

procedimento, uso de medicação, psicoterapia, grupos e outros) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5) Como se sente sobre o açolhimento familiar dado pelo ambulatório ou o 

CAPS? (informações sobre sua relação com o local de tratamento, 

recebimento de medicação e profissionais de lá.). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6) Como é sua relação com o seu familiar? (Informações sobre a participação 

da família no tratamento do familiar). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 4 - Roteiro de entrevista/ Profissional 

 
 

Roteiro de entrevista/ Profissional 

Perfil do entrevistado 
Nome: 
___________________________________________________________________
____ 
Idade: ____________ Sexo:_____________ Profissão: 
_________________________________ 

Apresentação do motivo da entrevista e da melhoria que isto pode trazer ao serviço. 
1) A quanto tempo você acompanha seu familiar nas internações? 

(Informações sobre o familiar internado). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7) O que aconteceu desta vez para o seu familiar precisar se internar? 

(colher dados sobre o motivo da internação atual) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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8) O indivíduo vem a internação por vontade própria? (somente se for 

necessário!). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
9) O que para você é fundamental para o acompanhamento desse 

indivíduo? (Saber das dificuldades que o serviço substitutivo com o 

indivíduo. Adesão ao tratamento, encaminhamento ao serviço, rede 

disponível ao indivíduo.) 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
10) O que você acha que gera esse quantitativo de internações? 

(informações sobre as situações que se repetem na chegada do indivíduo a 

internação.). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
11) Quais recursos você utiliza no tratamento desse indivíduo? (Informações 

sobre a relação com o indivíduo e sua família. Como também a terapêutica 

utilizada). 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


