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                     “Seria muito mais fácil se pudéssemos 

evitar o paciente enquanto exploramos 

o reino da psicopatologia; seria muito 

mais simples se pudéssemos nos limitar 

ao exame da química e da fisiologia de 

seu cérebro e a tratar os eventos mentais 

como objetos alheios a nossa experiência 

imediata, ou como meras variáveis de 

uma fórmula estatística impessoal. Essas 

abordagens são muito importantes para 

a compreensão do comportamento humano, 

mas não podem abranger ou explicar todos 

os fatores relevantes. A fim de penetrar na 

mente de outrem, precisamos repetidamente 

mergulhar no caudal de suas associações e 

sentimentos: precisamos nós mesmos, ser 

seu instrumento de ressonância” 

 

                                                                                             John Nemiah (1961, p.4)   
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RESUMO 

 

 

Esta Dissertação de Mestrado se propôs a analisar como se operacionalizam as linhas de 

produção de cuidado ao transtorno mental e qual a lógica de produção a que tal cuidado está 

submetido num ambulatório de psiquiatria para adultos de um hospital universitário, utilizando-se 

como marcador a reestruturação produtiva em saúde. Para tanto, a metodologia utilizada foi a 

qualitativa, com a análise de estudo de caso tendo como analisador um caso de  transtorno mental 

considerado grave, que por ser de difícil tratamento, possui uma grande potência de revelar e 

agitar as estruturas já organizadas e estabelecidas. Considerando que o projeto terapêutico 

integral envolve todo tipo de necessidade de saúde, foi feita uma análise do percurso do usuário 

nos diversos serviços ou unidades de saúde por onde passou ou tem passado para buscar o 

atendimento e a assistência. Considerando que o exercício do profissional de saúde implica uma 

pluralidade de pontos de vista, foi enfatizada a importância das subjetividades envolvidas na 

prática do cuidado efetuado juntamente com os aspectos históricos que contribuíram para a 

concepção da prática biomédica. A investigação possibilitou concluir que uma mudança da 

cultura organizacional, dos processos de produção do trabalho e do incentivo a autonomia e 

empoderamento dos usuários, ainda não foram efetivamente instituídas. 

 

 

 

Palavras chave: Reestruturação Produtiva em Saúde, Análise do Cuidado, Transição 

Tecnológica, Subjetividade, Saúde Coletiva. 
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ABSTRACT 

 

 

 This Masters Dissertation aims to analyze the way mental disorder care production lines 

are operationalized and what is the production logic behind that care at a teaching hospital’s adult 

psychiatric ambulatory, making use of Productive Restructuring in the Health care Industry as a 

marker. For that purpose, we used qualitative research methodology. Our case study analysis 

looked at a case of severe mental condition which, for being difficult to manage, has great 

potential to reveal and shake up structures that have already been organized and established. 

Knowing that the whole therapeutic project involves all sorts of Health care related needs, we 

analyzed the user’s path through different Health care services or facilities where he/she has been 

to seek service and care. Knowing that the job of the Health care professional requires a diversity 

of perspectives, we have emphasized the importance of the subjectivities involved in the practice 

of Health care, along with the historical aspects that helped conceive the biomedical practice. Our 

investigation has thus enabled us to conclude that we are yet to effectively establish a change in 

organizational culture, in production process of work and incentive to autonomy and 

empowerment of users. 

 

Key-words: Productive Restructuring in the Health Care Industry, Analysis of Care, 

Technological Transition, Subjectivity, Collective Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

          Há alguns anos atrás, o editorial do informativo da Associação Brasileira de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva (ABRASCO), afirmou que aqueles que militam no campo da saúde coletiva 

nunca tiveram a ilusão de que o processo da reforma sanitária brasileira seria simples, mas, ao 

contrário, sabiam que seria um percurso “longo e penoso”, pois em um “país tão repleto de 

desigualdades, com interesses privados tão fortemente incrustados em um Estado que nunca 

esteve a serviço das classes populares, não poderíamos imaginar que a luta seria breve e amena.” 

Entretanto reconhece que mesmo no contexto das adversidades experimentadas no Brasil, “houve 

grandes avanços na conformação de um sistema de saúde mais democrático, equitativo e 

universal” (ROSENI PINHEIRO; R. B. CECCIM E R. A. MATTOS, 2006, p.131). 

          É sobre esses avanços e mudanças que o presente trabalho discorre, na tentativa de 

esclarecer o cuidado que vem sendo produzido nos dias de hoje ao usuário, especialmente de 

saúde mental, dentro de um hospital universitário. Objetivou ainda verificar em que medida as 

propostas da Reestruturação Produtiva
1
 na área da saúde estão sendo efetivadas nas linhas de 

produção do cuidado feito no dia a dia pelos diversos atores envolvidos. Para isso, houve o 

cuidado de uma análise mais profunda sobre a importância das subjetividades compreendidas, 

para que essa percepção não fosse apenas parcial. De início, para entender esse movimento, se 

faz oportuna uma digressão histórica a respeito dos caminhos percorridos da visão do “louco” e 

da “loucura” em uma parte do mundo e mais especificamenteno Brasil. 

 

 

1.1 – UM BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE MENTAL 

 

          A palavra psiquiatria deriva do grego, Psyché = alma + iatria = tratamento, significando 

portanto, a "arte de curar a alma.”Aparentemente, a psiquiatria originou-se no século V a.c., 

enquanto que os primeiros hospitais para doentes mentais foram criados na Idade Média. Até a 

Idade Média, a maioria dos doentes mentais vagavam pelas cidades e pelos campos sem 

                                                
1 Reestruturação Produtiva em saúde refere-se as mudanças dos processos produtivos verificadas na incorporação de 

novas tecnologias do cuidar, nas outras maneiras de organizar ou exercer o trabalho, tendo como foco o usuário em 

saúde. 
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paradeiro. Não havia grandes cidades e a “loucura” não chegava a constituir um problema social 

(BOTEGA; DALGALARRONDO, 1997, p.13). 

          Segundo Botega, para Foucault (1967) a loucura era experimentada em estado livre, sendo 

considerada uma forma de erro ou ilusão. Os doentes mentais não eram sistematicamente 

internados ou excluídos do convívio social. Quando violentos ou demasiadamente 

inconvenientes, eram levados para prisões comuns, instituições para desfavorecidos ou hospitais 

gerais. 

          Em “Microfísica do Poder”, Foucault refere que o hospital geral da idade média tinha um 

sentido muito diferente do atual. Até a metade do século XVII, o hospital geral foi uma espécie 

de instrumento misto de exclusão, transformação e assistência espiritual. Não sendo uma 

instituição médica, não era concebido para curar. Apenas em meados do século XVIII, passa a 

assumir a função médica (FOUCAULT, 1979, pgs 99 e segs). 

          Inspiradas pelas transformações sociais relacionadas à revolução burguesa e pelo 

desenvolvimento interno das ciências médicas, as instituições psiquiátricas propriamente ditas, 

surgem no final do século XVIII e início do XIX, produzindo a separação dos doentes mentais 

dos prisioneiros comuns. Tais instituições encontravam-se associadas à postura filantrópica do 

“tratamento moral”, que através do isolamento social e de medidas educacionais corretivas 

intentaria a cura da alienação mental (SAURÍ, 1969 e CASTEL, 1978 APUD BOTEGA; 

DALGALARRONDO, 1997). 

          A partir da metade do século XIX, com o crescimento acelerado das cidades na Europa, as 

condições de vida do proletariado nascente se deterioravam progressivamente. As instituições 

que recebiam os diversos tipos de desadaptados sociais tornavam-se super povoadas e suas 

condições de funcionamento ficavam cada vez mais precárias. Foi a existência prévia dessa 

prática social de internação dos loucos, entre outros, que deu as condições de nascimento da 

psiquiatria. Diferentemente de outras especialidades médicas que puderam inventar seus 

dispositivos de tratamento, não foi a psiquiatria que inventou a internação psiquiátrica, mas foi 

esta que inventou a psiquiatria
2
, sendo o hospital de internação seu berçário e ali se 

desenvolvendo por mais de 150 anos. Assim ela surge tendo por endereço o hospital de 

internação. A psiquiatria adentra o século XX marcada pelo modelo assistencial asilar e 

                                                
2 De acordo com o documentário “Entre as Grades e a Liberdade”, disponível no site 

www.youtube.com/watch v eKwWKov3J g  
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segregador, porém com o nascimento do entendimento biológico das doenças mentais e a 

introdução de classificações para os transtornos e medicamentos psiquiátricos.  

          Na década de 1950, na Europa e nos Estados Unidos da América, o modelo de assistência 

manicomial começou a sofrer duras críticas, sobretudo em virtude do tratamento segregador 

dispensado aos pacientes psiquiátricos. Neste período, a situação de violência, abandono e 

cronificação dos internos nos hospitais psiquiátricos deixavam clara a incompetência para a 

finalidade de tratamento e recuperação a que se propunham, além de lembrar a situação dos 

prisioneiros de campos de concentração. 

          As propostas contemporâneas de reformas psiquiátricas surgiram no período posterior à 

Segunda Guerra Mundial, alavancadas pela experiência de pequenas enfermarias psiquiátricas em 

hospitais militares gerais, na qual se tratavam soldados em crise ou com distúrbio mental 

agudizado. Essa experiência pode evidenciar aos médicos, pessoal técnico e administrativo a 

possibilidade de se tratar eficazmente doentes mentais em hospitais gerais (BOTEGA; 

DALGALARRONDO, 1997, p.15). Assim houve um crescimento vertiginoso das Unidades 

Psiquiátricas de Hospital Geral (UPHG) com ideia de que a internação psiquiátrica não deveria 

mais ser vista como centro dessa assistência, e ser integrada a estruturas assistenciais extramurais 

(ambulatórios e centros de saúde regionalizados), buscando-se ao máximo a continuidade 

terapêutica. Neste contexto surge o movimento da antipsiquiatria na década de 1960 levando a 

desinstitucionalização em favor dos tratamentos na comunidade.
 

          Para LUCHMANN, L. e RODRIGUES, J, o movimento antimanicomial constitui-se como 

um conjunto plural de atores, cujas lutas e conflitos vêm sendo travadas a partir de diferentes 

dimensões sócio-político-institucionais. Trata-se de um movimento que articula, em diferentes 

momentos e graus, relações de solidariedade, conflito e denúncias sociais tendo em vista as 

transformações das relações e concepções pautadas na discriminação e no controle do "louco" e 

da "loucura" no Brasil. Dentre as diferentes práticas e mecanismos de exclusão e controle que 

vêm operando – e se sofisticando em nossas sociedades, sobressai-se, em seus múltiplos aspectos, 

transformada pelos saberes médicos em doença, alienação, desajuste, irracionalidade e 

perversão
3
. 

                                                
3 LUCHMANN, Lígia e RODRIGUES, Jefferson. O Movimento Antimanicomial no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva 

Vol. 12 Nº. 2, Março/Abril, 2007, Rio de Janeiro.  
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          A loucura carrega um conjunto de práticas, concepções e saberes que, ancorados em uma 

moralidade ditada pelos bons costumes, pela ordem e pelo trabalho produtivo, fazem desligar, de 

forma explicitamente violenta, os diferentes laços de construção e pertencimento humanos. 

Legitimado pelo saber científico, esse desligamento opera através de um discurso que "subtrai a 

totalidade subjetiva e histórico-social a uma leitura classificatória do limite dado pelo saber 

médico [...] uma leitura produtora da redução, exclusão e morte social (AMARANTE, 1995). A 

ruptura com o modelo manicomial significa, para o movimento, muito mais do que o fim do 

hospital psiquiátrico, pois toma como ponto de partida, a crítica profunda aos olhares e 

concepções acerca deste fenômeno. Significa a ”contraposição à negatividade patológica 

construída na observação favorecida pela segregação e articuladora de noções e conceitos como a 

incapacidade, a periculosidade, a invalidez e a inimputabilidade.” "Significa ainda mirar a cidade 

como o lugar da inserção"; a possibilidade de ocupação, produção e compartilhamento do 

território
4
 a partir de uma cidadania ativa e efetiva (ABOU-YD, M.N, 2003).  

 

 

1.2 - A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

 

          O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão do 

“movimento sanitário” nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas 

práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo dos 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de 

tecnologiasde cuidado.
5
 Gerado num contexto nacional que exigia mudanças políticas e 

institucionais profundas no caminho da redemocratização do país, o movimento sanitário 

imprimiu sua marca na Constituição Federal de 1988, institucionalizando a noção de "direito à 

saúde" e a responsabilidade do Estado de assegurar este direito
6
. 

                                                
4 A partir da visão de Deleuze e Guatarri, território é considerado como o ambiente de um grupo que não pode por si 

mesmo ser objetivamente localizado, mas é constituído por padrões de interação por meio dos quais o grupo ou 

coletivo assegura certa estabilidade.  
5
 Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde/DAPE e Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma 

Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Brasília: OPAS, 2005. 
6Constituição Cidadã. Disponível em: http://pt.shvoong.com/law-and-politics/1616355-

constitui%C3%A7%C3%A3o-cidad%C3%A3/ 
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          Embora contemporâneo da reforma sanitária, o processo de reforma psiquiátrica brasileira 

tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças pela superação da 

violência asilar. Fundado, ao final dos anos 70, na crise do modelo de assistência centrado no 

hospital psiquiátrico, por um lado, e na eclosão, por outro, dos esforços dos movimentos sociais 

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos, o processo da reforma psiquiátrica brasileira é maior do 

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

governamentais e nos serviços de saúde. 

          Trata-se de um processo político e social complexo, composto de atores, instituições e 

forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos governos federal, estadual e 

municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de saúde, nos conselhos profissionais, nas 

associações de pessoas com transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e 

nos territórios do imaginário social
7
 e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de 

transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das 

instituições, dos serviços e das relações interpessoais que o processo da reforma psiquiátrica 

avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios. 

          O ano de 1978 costuma ser identificado como o de início efetivo do movimento social 

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. Surge neste mesmo ano o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), movimento plural formado por trabalhadores 

integrantes do movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de 

associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas. Este 

Movimento, através de variados campos de luta, passa a protagonizar e a construir a partir deste 

período a denúncia da violência nos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia 

de uma rede privada de assistência e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber 

psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais
8
. 

          A experiência italiana de desinstitucionalização em psiquiatria e sua crítica radical ao 

manicômio inspiraram e revelaram a possibilidade de ruptura com os antigos paradigmas, como a 

que ocorreu, por exemplo, na Colônia Juliano Moreira no Rio de Janeiro, enorme asilo com mais 

de dois mil internos no início dos anos 80. Surgem então, as primeiras propostas e ações para a 

                                                
7
Imaginário Social, segundo Bronislaw Baczko, trata-se de uma produção coletiva depositária da memória que a 

família e os grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano. 
8 Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde/DAPE e Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma 

Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no Brasil. Brasília: OPAS, 2005. 
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reorientação da assistência. O II Congresso Nacional do MTSM (Bauru, SP), em 1987, adota o 

lema “por uma sociedade sem manicômios.” Neste mesmo ano, é realizada a I Conferência 

Nacional de Saúde Mental no Rio de Janeiro. 

          As mudanças previstas nas diretrizes da atual política nacional de saúde, sua 

operacionalização através da implantação de uma rede de serviços de saúde mental 

descentralizada, regionalizada, humanizada e integrada às outras redes de serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS), e sua difusão em escala nacional, constituíram um grande desafio político 

e operacional para o SUS. A “desinstitucionalização”, o “tratamento no território”, baseado num 

“projeto terapêutico”, e a “inclusão social”, são princípios básicos da reforma psiquiátrica. Eles 

estruturam a busca das identidades perdidas, o reforço da subjetividade e da criatividade 

individual e dos laços sociais (sobretudo entre familiares e amigos). Para isso, incentiva a criação 

de novas práticas terapêuticas e institucionais voltadas para a recuperação e a reabilitação 

psicossocial.  Mudanças que implicam no rompimento com o modelo manicomial e na criação de 

serviços substitutivos, visam melhorar a qualidade dos cuidados aos portadores de transtornos 

mentais. Uma confrontação do modelo assistencial psiquiátrico hospitalocêntrico com a proposta 

reformista dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) persiste até os dias atuais sendo que 

mesmo com essas mudanças, a maioria dos pacientes psiquiátricos ainda são atendidos em 

ambulatório (consultas externas). As consultas geralmente são marcadas antecipadamente. Nelas 

o psiquiatra entrevista o paciente para atualizar sua avaliação do estado mental e revê a 

terapêutica. A frequência com que o médico marca as consultas varia de acordo com a severidade 

e tipo de cada doença. Quando a hospitalização é necessária, em geral é por poucas semanas, 

sendo que poucos casos necessitam de hospitalização a longo prazo. 

          Estudos científicos continuam buscando explicações para as origens, classificação e 

tratamento dos transtornos mentais. Muitas doenças psiquiátricas ainda não têm cura. Enquanto 

algumas têm curso breve e poucos sintomas, outras são condições crônicas que apresentam 

importante impacto na qualidade de vida do paciente, e também nos familiares. Há geralmente 

necessidade de tratamento a longo prazo ou por toda a vida. A efetividade do tratamento também 

varia em cada paciente. 

          O Hospital Universitário Antônio Pedro, foco dessa pesquisa, no que tange ao serviço de 

psiquiatria possui uma modalidade de assistência que é a ambulatorial para portadores de 

transtornos mentais com objetivos terapêuticos e inserção no modelo assistencial proposto pelas 
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diretrizes do Ministério da Saúde. Através deste estudo, procura-se identificar avanços e 

obstáculos na operacionalização das propostas de mudança do modelo assistencial em saúde 

mental brasileiro especificamente no ambulatório de psiquiatria para adultos desta instituição. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

2.1 – SOBRE A INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

          O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), segundo referenciado no site do 

Ministério da Educação, foi inaugurado em 15 de janeiro de 1951 e denominado na época de 

Hospital Municipal Antônio Pedro. Este nome foi dado em virtude a uma homenagem ao clínico-

geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade Fluminense de Medicina, que se 

destacou no estudo de doenças infecciosas.  Durante os seus primeiros anos de existência, o 

HUAP sobreviveu com verbas da Prefeitura e também com aquelas obtidas por meio da cobrança 

de serviços médicos prestados. Em 1957, a Prefeitura proibiu a cobrança de serviços e, em oito 

meses, praticamente sem recursos, o hospital fechou suas portas.
9
 Em dezembro de 1961, o 

hospital chegou a ser reaberto em caráter de emergência para atender as vítimas do incêndio do 

Gran-Circo Americano, que vitimou 400 pessoas, a maioria delas crianças. Uma equipe 

composta por médicos da Prefeitura e estudantes da Faculdade de Medicina da UFF foi montada 

às pressas para viabilizar esse atendimento. Como Niterói necessitava de um estabelecimento 

hospitalar de grande porte, houve esforço no sentido de mantê-lo aberto. 

          Entretanto, a insuficiência de fundos e a falta de equipamentos e de materiais de consumo 

fizeram com que o hospital fosse desativado, em pouco menos de um ano. Em 1964, depois de 

três anos de abandono e como resultado de uma longa mobilização dos estudantes de Medicina, o 

Hospital Municipal foi cedido pela Prefeitura à Universidade Federal Fluminense tornando-se, 

assim, Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Atualmente, o HUAP é a maior e mais 

complexa unidade de saúde da cidade de Niterói, considerado na hierarquia do SUS como 

hospital de nível terciário e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de 

atendimento. O HUAP atende a população da Zona Metropolitana II que engloba, além de 

Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua 

área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e pela 

                                                
 
9História do Hospital Universitário Antônio Pedro. Disponível em: http://.rede.huap.uff.br/huap/node/16 
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proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse 

município. 

          No ambulatório de psiquiatria para adultos do HUAP, tema deste estudo, a incidência e 

prevalência dos transtornos psiquiátricossão grandes, e a maioria dos casos são graves. Os 

principais transtornos são: transtornos de ansiedade; transtornos do humor; transtornos psicóticos; 

transtornos de personalidade; transtornos psiquiátricos secundários a lesões cerebrais orgânicas. 

Todos os pacientes encaminhados à psiquiatria são oriundos de outras especialidades ou de 

funcionários do hospital.  Normalmente há a prevalência de outras doenças nestes pacientes, as 

mais comuns são a hipertensão arterial e o diabetes. É comum o encaminhamento de pacientes a 

este setor após várias tentativas de êxito em outras especialidades, os chamados vulgarmente de 

“prontuários gordos.” Estes buscam tal especialidade como recurso final. Muitos destes poderiam 

ser tratados na própria especialidade de origem. Se assim não é feito, é devido ao desinteresse ou 

desconhecimento do especialista ao lidar com os aspectos psicológicos do adoecer
10

. 

          Alguns pacientes são encaminhados pelos psiquiatras às psicólogas da instituição para 

acompanhamento psicoterápico individual ou de grupo. Para as patologias mais graves como 

psicoses, o tratamento é predominantemente medicamentoso. 

          É notório até os dias atuais, que o serviço de saúde de um modo geral, raramente desenha o 

seu modelo de assistência centrada no usuário e que o conjunto macro e micro organizacional e 

institucional, que moldura os serviços de saúde, geralmente opera de acordo com o modelo 

hegemônico, centrado nos interesses das grandes corporações em sintonia com os objetivos 

institucionais do estabelecimento. Por sua vez, a divisão técnica e social do trabalho, são 

determinadas, por um lado, pelas questões relacionadas a macro estrutura social, de ordem 

mercadológica e das políticas de saúde e por outro lado, pela forma como os trabalhadores 

operam os serviços, o modo de fazer a assistência, as relações que se estabelecem e os processos 

decisórios implícitos no processo de trabalho cotidiano (FRANCO; MERHY, 2003, p.5).  

          Sendo assim, para que o funcionamento atenda a demanda da assistência ao usuário, 

flexibilizando e viabilizando o atendimento, a produção dos serviços de saúde opera em grande 

                                                
10 Conforme SANTOS, Paulo César. Atendimento Ambulatorial em Psiquiatria no HUAP. Projeto de Extensão Nº. 

23069.031685/07-21 código 176. Niterói/RJ, 2008.  
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medida, em cima da micropolítica da organização dos processos de trabalho
11

. Assim, as relações 

que se estabelecem no interior dos serviços de saúde passam a determinar e definem o papel da 

assistência, visto que elas podem ser por si, produtoras de saúde (FRANCO, 2006). 

          Embasado nos conceitos de micropolítica vivenciados, este trabalho teve como objetivo 

“lançar luz em áreas de sombras” sobre os fazeres cotidianos e assim revelar ações e possíveis 

dificuldades na produção do cuidado dos serviços de saúde, tendo como foco principal a atenção 

ao usuário.  

 

 

2.2 – A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

          O interesse pela construção desse estudo decorreu da observação direta do funcionamento 

do Ambulatório de Psiquiatria para adultos do Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP. 

Com o objetivo de adquirir um conhecimento mais profundo dos transtornos mentais, em 2006 

ingressei ao plano do projeto de extensão “Atendimento Ambulatorial em Psiquiatria no Hospital 

Universitário Antônio Pedro.” Esse Projeto, através de uma micropolítica instaurada, visava 

entre outras coisas, uma integração do atendimento a coletividade com o ensino e a pesquisa 

através de uma conjunção com outras especialidades e setores
12

. 

          O fato de acompanhar tanto os atendimentos realizados de primeira vez, quanto aos de 

usuários que já se tratavam ali há anos, e ainda, a oportunidade de colaborar com um psiquiatra 

também psicanalista, foi para mim de extrema importância no aprofundamento de meu trabalho e 

de minha prática clínica. Por se tratar de um Hospital Universitário, durante alguns períodos 

alunos da Faculdade de Medicina se mantinham presentes através da disciplina trabalho de 

campo supervisionado III o que, de certa forma, contribuía de forma significativa para um 

acolhimento e atendimento mais detalhado. Logo iniciamos semanalmente seminários clínicos e 

seminários teóricos sobre a obra de Freud sobre temas das patologias mais recorrentes no 

                                                
11Micropolítica da Organização dos Processos de Trabalho refere-se à implicação dos trabalhadores de saúde, 

enquanto agentes protagonistas na efetivação do pacto pela saúde, nas múltiplas formas de agir individualmente no 

seu trabalho em ato ou na composição de redes. 
12

 SANTOS, Paulo César. Atendimento Ambulatorial em Psiquiatria no HUAP. Projeto de Extensão Nº. 

23069.031685/07-21 código 176. Niterói/RJ, 2009.  
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ambulatório e também supervisões individuais dos casos atendidos por mim e pela equipe do 

projeto, com enfoque psicanalítico. 

          Por conseguinte, passei a me interessar pela atitude dos profissionais de saúde frente aos 

usuários que trazem uma necessidade, em geral apresentada por algum tipo de sofrimento. Várias 

questões ligadas ao cuidado, a formação dos profissionais de saúde que fazem com que atuem de 

uma forma ou de outra, os impedimentos institucionais visíveis a que esta produção de cuidado 

era submetida, e a postura do usuário frente o profissional de saúde, foram aos poucos tomando 

espaço dentro de mim, criando uma necessidade de compreender o porquê de determinadas 

atitudes e posicionamentos. Inspirada nos escritos do filósofo francês Michel Foucault sobre a 

análise dos poderes implícitos, invisíveis, que existem em termos de mecânica de poder na 

educação, na medicina e na psiquiatria, passei a me envolver e me interessar pela efetuação de 

uma análise que pudesse descortinar e aclarar, pelo menos em parte, esses fenômenos. Iniciei 

então uma perquirição a princípio teórica, no intuito de levantar fatores relevantes à análise em 

questão, que me trouxessem subsídios para efetuar a pesquisa de campo que se daria 

posteriormente. O enfoque deixou de ser relacionado apenas ao processo de trabalho dos 

profissionais e as diferentes formas de organização de serviços, e começou a ser ampliado para o 

processo formador e ao questionamento das subjetividades compreendidas. 

          Uma das questões importantes a ser analisada, referia-se ao modelo biomédico e sua 

influência no cuidado ao usuário. Mesmo com grandes avanços conquistados, o paradigma do 

modelo hegemônico biomédico pode ainda ser visto nos dias atuais, motivado por uma clínica 

centrado no biológico em detrimento de tecnologias relacionais no cuidado ao usuário.  

Impulsionada pelo complexo médico industrial que mantém a acumulação de capital no setor da 

saúde através do altíssimo consumo de máquinas, instrumentos e medicamentos, tornam esses 

recursos como os principais de diagnose e de terapia (MERHY, 2002). Esse padrão, por ter sido 

muito arraigado, atesta a importância de uma desconstrução de um modelo histórico, da ênfase do 

modelo assistencial que se desenvolveu ao longo do século XX. 

          Sobre o modelo psiquiátrico tradicional, Goldberg (1994) faz uma reflexão e referência a 

esse padrão de acolhimento aos usuários, que concebe a doença como figura médica e que se 

baseia na expressividade dos sintomas, tendo como objetivo somente a sua remissão sem que se 

procure o sentido que apresentam na vida do usuário. Para ele, as ofertas terapêuticas se resumem 

ao hospital psiquiátrico, quando os sintomas são agudos, e aos ambulatórios, quando não se 
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manifestam. Com o tempo, a doença passa a ser considerada crônica, já que o uso constante de 

medicação faz com que os sintomas sejam  menos frequentes. Neste momento a instituição tem 

muito pouco a oferecer, procurando, apenas, manter este quadro e evitar a internação.  Neste 

contexto, mudar o modelo assistencial requer uma inversão das tecnologias de cuidado a serem 

utilizadas na produção da assistência. Na visão de Franco, Magalhães Jr., Merhy, Rimoli e Bueno 

(2003), um processo de trabalho centrado nas tecnologias leves (relacionais) e leve-duras 

(centradas nos saberes e procedimentos) é a condição para que o serviço seja produtor do 

cuidado. 

          O uso de substâncias químicas ou psicotrópicas, sem dúvida, modificaram a paisagem da 

loucura nas últimas décadas. Receitados tanto por clínicos gerais quanto pelos psiquiatras, os 

psicotrópicos (tecnologia dura) têm o efeito de normalizar comportamentos e eliminar os 

sintomas mais dolorosos do sofrimento psíquico, porém sem se preocupar em buscar seus 

significados. Uma das conquistas fundamentais, foi a possibilidade de uma recuperação da 

liberdade revolucionando as representações do psiquismo, embora não curem de fato nenhuma 

doença mental ou nervosa. Esvaziaram manicômios e substituíram a camisa de força e os 

tratamentos de choque pela redoma medicamentosa, fabricando um novo homem, polido, embora 

sem humor, esgotado pela evitação de suas paixões, envergonhado por não ser conforme o ideal 

proposto. “A despeito de sua impressionante eficácia, encerrou o sujeito numa nova alienação ao 

pretender curá-lo da própria essência da condição humana. Através de suas ilusões alimentaram 

um novo irracionalismo quando prometem o “fim” do sofrimento psíquico através da ingestão de 

pílulas, que não fazem mais que a suspensão de sintomas.” (ROUDINESCO, 2000, p.21).
 

          Entendendo a medicação prescrita como estratégia de tratamento como elemento 

fundamental para que o processo interior do usuário possa fluir, podendo a qualquer momento 

lançar mão deste, teremos como referencial o processo e não o sintoma que pode após a 

suspensão deste retornar ou migrar para outra sintomatologia se não levarmos em conta uma 

maior compreensão do indivíduo. Isto fere um dos itens da lei 8.080 e 8.142 de 1990 que 

regulamentaram o SUS e seus princípios doutrinários no que tange a integralidade, também 

definida por Mattos (2001), quando esse descreve os três sentidos da integralidade como sendo a 

união entre prevenção e cura; as boas práticas de cuidado e a política de construção da rede de 

saúde. Isto significa considerar a pessoa como um todo e atendendo todas as suas necessidades: 

promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e principalmente reabilitação.  
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          Neste cenário, ficou evidenciado, que a experiência do ambulatório de psiquiatria, poderia 

ser um objeto de reflexão. E foi a partir dessas vivências e questionamentos, que decidi elaborar 

esta Dissertação de Mestrado com o intuito de analisar a lógica de produção do cuidado aos 

usuários, verificando se há ou não um processo de reestruturação produtiva no ambulatório de 

psiquiatria de um Hospital Universitário, que por sua natureza formadora, implica além da 

assistência, o preparo e habilitação de futuros profissionais de saúde produtores de cuidado. Por 

conseguinte, pesquisar se as novas diretrizes propostas pela reforma sanitária relativas ao cuidado 

efetuado concernentes aos conceitos de cidadania, qualidade de vida e o incentivo a postura ativa 

e a autonomia dos usuários, se efetuam na prática do dia a dia desses profissionais. Além disso, 

verificar a existência de atitudes que suscitem novas concepções, práticas e transformações na 

organização dos serviços de saúde mental, e por consequência, na formação e na capacitação dos 

profissionais da área. 

 

 

2.3 - REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E TRANSIÇÃO TECNOLÓGICA 

 

          Após participar de várias consultas conjuntamente com o psiquiatra coordenador do 

projeto, que possibilitaram um conhecimento e um vínculo mais próximo com os usuários, foram 

realizados “encontros” com alguns usuários selecionados, considerados graves devido ao impasse 

nos seus tratamentos. Havia a possibilidade de uma coleta de dados da vida do usuário que talvez 

pudessem nortear um melhor prognóstico e intervenção. Essas entrevistas eram transcritas após 

os encontros ou o mais breve possível havendo uma supervisão e estudo de caso feito por nós 

posteriormente. Mesmo com o acompanhamento de tais usuários há anos, e muito embora a 

conduta fosse de acolhimento e escuta, houve, de certa forma uma surpresa quanto aos relatos 

estabelecidos, e a comprovação de algo já sabido: o quanto as histórias de vida desses indivíduos, 

muitas delas bastante dramáticas, estavam estritamente relacionadas com seus sintomas e 

consequentemente, com as suas doenças. E mais que isso, o quanto apenas o uso da medicação se 

tornava ineficiente parao auxílio que necessitavam. Evidenciou-se para nós, a importância de um 

espaço para escuta e acolhimento concomitantemente ao uso dos psicofármacos, que por diversas 

vezes puderam ser diminuídos em suas dosagens, ou mesmo retirados, com a simples diminuição 

da ansiedade, atenuados com o relato de seus medos durante esses encontros. 
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          Neste caso, tornou-se possível pensar então em reestruturação produtiva de fato, porque 

houve ali uma mudança, ou uma coparticipação das tecnologias de saúde utilizadas. 

Anteriormente apenas o uso dos saberes e os medicamentos, sendo adicionada então, tecnologia 

relacional, tão bem explicitada por Emerson Merhy (2002) e Franco em seus trabalhos. O 

conceito reestruturação produtiva em saúde, tem a ver com as mudanças dos processos 

produtivos na saúde verificadas na incorporação de novas tecnologias de cuidar, nas outras 

maneiras de organizar o processo de trabalho e até mesmo nas atitudes dos profissionais no modo 

de cuidar do outro (PEREIRA, 2009, p. 348) Está diretamente relacionado com transição 

tecnológica. Assim, são consideradas tecnologias de trabalho: as centradas em máquinas e 

instrumentos, chamadas tecnologias duras; as do conhecimento técnico (saberes) são as 

tecnologias leve-duras, e as das relações, ou relacionais, são denominadas tecnologias leves. Do 

ponto de vista das micropolíticas instauradas, como exemplifico no caso em questão, é possível 

haver várias formas de reestruturação produtiva, mas sempre centradas na ideia de que há 

mudanças nos processos de trabalho e no modo de produzir o cuidado. Mas se essas mudanças 

conseguem de fato alterar o núcleo tecnológico do cuidado, criando não só novos modos de 

produzir “coisas antigas”, mas produzindo novos produtos, entende-se que a reestruturação 

produtiva alçou ao patamar de uma “transição tecnológica.” Processos de subjetivação
13

 dos 

profissionais, que mexam com seu modo de enxergar e de valorizar a vida do outro, também 

podem determinar certa reestruturação produtiva desde que impactem o modo de produzir o 

cuidado (FRANCO, 2006). 

          Um cuidado centrado nas tecnologias leves, que passam a organizar um modo de produção 

centrado no trabalho vivo em ato
14

, é centrado nos atos de estabelecimento de vínculos, 

acolhimento, atos de fala, em função da finalidade de cuidar do outro e as suas necessidades de 

saúde, focado assim no mundo das necessidades do usuário. Há situações, porém, em que há uma 

“captura”
15

 mesmo pensando-se que exista um processo de transição (MERHY, 2002, p.33). Esse 

é o caso onde não se levam em conta o mundo do usuário como seu objetivo principal. Segundo 

Franco e Ramos (2010), o trabalhador da saúde no processo de trabalho que se desenvolve no 

modelo assistencial hegemônico, baseado no conceito biologicista de corpo, é comumente 

                                                
13

 Segundo Franco, a subjetividade se produz continuamente, sendo que se vive em processo de subjetivação. 
14 Emerson Merhy refere “o trabalho vivo em ato” como o trabalho humano no exato momento em que é executado e 

que determina a produção do cuidado. 
15Captura no sentido de sermos aprisionados por uma forma de subjetivação, neste caso, a hegemônica biomédica. 
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destituído do protagonismo sobre o seu processo de trabalho, pois este é aprisionado em um 

território onde predominam os processos e produtos estruturados - as tecnologias duras inscritas 

nas máquinas e instrumentos, as tecnologias leve-duras que se expressam nos protocolos e 

normas. Para eles, o trabalho em saúde exige grande coeficiente de criatividade, processos de 

trabalho menos estruturados, o uso das tecnologias leves como dispositivo de cuidado relacional, 

capaz de criar um campo entre trabalhador e usuário no momento do seu encontro, operando aí os 

fluxos de intensidades
16

. O processo de trabalho no modelo hegemônico, portanto, impõem um 

trabalho cárcere, opressor, que é capaz de amarrar por completo a liberdade expressa na sua 

subjetividade, mascarando a produção do desejo
17

 operante, todavia não o anulando, uma vez que 

o desejo é constitutivo do ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Nesta concepção, Franco  refere que no lugar de orgãos, o corpo é povoado por intensidades que estão na ordem 

do sensível, que operam por fluxos, e se encontram no plano das  relações entre os sujeitos, e entre os  sujeitos e as 

coisas (FRANCO, T.B.; GALAVONE, H., 2010). 
17 Deleuze e Guatarri referem desejo enquanto energia propulsora da  ação cotidiana dos sujeitos nas suas dimensões 

coletivas e individuais (1972) 
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3 - A IMPORTÂNCIA DA SUBJETIVIDADE NO CUIDADO AO USUÁRIO 

 

          A subjetividade permeia nossa existência e, por conseguinte está intimamente relacionada e 

inserida no processo de cuidar em saúde. A partir da percepção das experiências vividas e 

dimensionadas positivamente ou não, a subjetividade irá se desenvolver de uma forma ou de 

outra, impactando o trabalho produzido. Devido a essa circunstância, depreende-se a importância 

de se colocar em evidência e problematizar as relações subjetivas no cuidado entre os atores 

envolvidos, de maneira a colocar luzes sob as dinâmicas relacionais estabelecidas ampliando 

nossa compreensão. 

          Toda produção social se dá a partir da ação dos sujeitos que vão construindo os espaços 

sociais. Produzir é criar, e o mundo se produz através dessas ações. Assim, o trabalho ganha uma 

dimensão ativa na realidade e se estrutura como um processo, que é dinâmico, se modifica e é 

atravessado por muitos interesses, tantos quantos são os sujeitos que interagem na atividade que 

lhe dá vida (MERHY; FRANCO, 2009, p.309). Quando falamos do modus operandi dos 

trabalhadores de saúde mental, estamos nos referindo ao modo predominante como esses se 

relacionam com o regime de verdades que atravessa seu trabalho, vendo-se ligados ao 

cumprimento de determinadas regras estabelecidas pelo discurso de sua área. Sendo a 

subjetividade um processo permanente de produção vai determinando assim,o modo como cada 

trabalhador vivencia essa relação em sua trajetória particular. A subjetividade do trabalhador da 

saúde está formada em certa prática instrumental, e é ele quem decide sobre a relação com o 

usuário, no que tange maior ou menor grau de vínculo, o coeficiente de acolhimento, enfim, o 

cuidado e sua intensidade são definidos pelo próprio trabalhador, na sua singularidade, operando 

em ato (FRANCO; ANDRADE; FERREIRA, 2009, p.77). 

          Entretanto, para se pensar a experiência subjetiva contemporânea, o conceito deleuziano de 

dobra se constitui uma importante ferramenta teórica, podendo exprimir tanto um território 

subjetivo, quanto um processo de produção desse território, traduzindo o modo singular pelo qual 

se produz a flexão ou a curvatura de certo tipo de relação de forças. Para Deleuze, a subjetivação 

se faz por dobra, havendo uma dobra do lado de fora (força, como ele diria) para se constituir um 

dentro. Este pensamento também é compartilhado por Foucault sendo o tema referente ao duplo 

constante na sua obra.  Foucault aponta dois lados onde nem tudo o que é subjetivo vem de 

dentro e nem tudo que é de fora, exterior ao indivíduo, é objetivo. Esses elementos dicotômicos 
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expressam muito bem o ato de nascer das relações entre sociedade e indivíduo, o todo e as partes, 

o geral e o particular, o objetivo e o subjetivo. Assim considera o “sujeito” como uma experiência 

entre a dicotomia epistemológica “estrutura e ação”, não havendo superioridade estrutural 

máxima ou dos arranjos sociais, e muito menos vontades individuais simplesmente autônomas 

com a supremacia do pessoal-subjetivo. (Deleuze, 1988 pág. 104 e segs.)  

          As reflexões de Deleuze ainda, situam a dobra como não sendo “um desdobramento do 

Um”, mas sim “uma reduplicação do Outro”, não como uma reprodução do mesmo, mas uma 

repetição do diferente. O autor esclarece que, nesta lógica, sendo o pensamento algo exterior ao 

ser pensante, este precisa abrir espaço para conectar-se ao ser, permanecendo fora e estando 

dentro. Para entendermos melhor, metaforicamente o pensamento protege-se formando uma 

camada protetora a fim de permanecer-se fora, e ao mesmo tempo estando dentro.  

          Segundo Costa, não existe um dentro autônomo recebedor dos mecanismos de controle, 

mas sim, uma construção, um processo intenso de produção dessa individualidade que emerge 

entre os poderes e os saberes para se tornar uma relação consigo (self). Para ele, trata-se de um 

processo heterogêneo no espaço e no tempo na  produção dessa subjetividade. (COSTA, 2008 p. 

32)  

          Em seus últimos livros Foucault disserta como o indivíduo incorpora um conjunto de 

saberes produzidos no interior dos regimes de verdades e a partir desses saberes gesta em si 

próprio o processo de autodisciplina necessária para sua inserção social.Assim, para ele, o sujeito 

da modernidade tornou-se  um permanente administrador de si mesmo, devendo ajustar o que 

quer fazer com as regras de conduta social.  

          Neste contexto, para entendermos a influência exercida pelos modos de subjetivação dos 

trabalhadores em saúde mental e sua consequente manutenção, se faz necessário entendermos a 

forma como esse mundo do cuidado em saúde lhe é apresentado e que certamente influenciarão 

sua prática nos cuidados despendidos ao usuário em saúde.             

          O Hospital Universitário Antônio Pedro em seu espaço institucional no que tange ao 

atendimento possui um território marcado pela assistência. Nesta perspectiva, devemos 

considerar que ser “paciente” ou “usuário” para os indivíduos, podem significar fatores bem 

distintos, sendo que, de acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa “paciente” nos 

remonta a algo passivo, resignado, conformado, que espera serenamente um resultado, aquele que 

sofre ou é objeto de uma ação; diferentemente de usuário que sucinta possuir ou desfrutar alguma 
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coisa pelo direito adquirido de uso. Entranhada em todo o mundo, a racionalidade biomédica, traz 

em sua bagagem a doença como paradigma principal do cuidado, ideia que ainda está 

extremamente impregnada no imaginário social. Em vista disso, há uma visão equivocada do 

atendimento em saúde, onde o cuidar se daria através de uma única via, onde a dedicação 

oferecida e que demanda uma energia, não proporciona retorno, não havendo assim, uma 

interação ativa entre dois seres humanos. Diante do exposto, evidencia-se uma necessidade 

preeminente de uma ressignificação da identidade desse indivíduo usuário de serviços de saúde, 

que ainda busca fora de si algo externo que acabe com seu sofrimento, para que haja um 

entendimento da reciprocidade dessa prática interativa. Nesta lógica instrumental, o ser 

“paciente” procura algo ou alguém para curar-lhe de forma passiva abrindo mão de sua potência e 

autonomia, acreditando ser apenas recebedor desse “cuidado.” Nessas considerações, é possível 

levantar-se a questão, se o usuário não acaba se adequando ao modelo hegemônico biomédico do 

cuidado e se os profissionais de saúde não tratam de perpetuá-lo através da acomodação. 

          Balint em seus trabalhos, fala dos vários fatores que contribuem hoje para pôr à prova a 

identidade profissional do médico tão firmemente estabelecida nos profissionais do passado. Um 

deles se refere ao progresso industrial tecnológico que trouxe fragmentação da atividade médica e 

a criação de superespecialistas, cada vez mais setorializados em relação ao paciente, perdendo 

muito o médico do seu impacto sobre este (BALINT, Apud MELLO 2002 pag 96-100 ). Além 

disso, o envio sistemático a especialistas contribui para se dividir e diluir a relação, num 

verdadeiro “conluio no anonimato.” Muitos médicos veem o usuário, mas nenhum o “vê” de fato. 

Outra questão se refere ao rodízio dos profissionais, numa substituição permanente, mantendo-se 

assim contatos apenas parciais com os usuários em saúde causando assim, uma diluição das 

responsabilidades. 

          Para compreender o autogoverno do trabalhador aplicado a análise do processo de trabalho 

em saúde, Emerson Merhy e Túlio Franco (2009) operam com esse conceito de “trabalho vivo 

em ato.” Tal conceito elucida que pelo fato do trabalhador operar seu processo de trabalho em 

alto grau de liberdade, esta é a potência instituinte que se inscreve no seu trabalho vivo, que passa 

a ser nuclear nas análises da micropolítica de produção do cuidado.  

          Apesar do que foi pactuado na esfera da gestão influencie no cotidiano, o ato de cuidar se 

dá sempre de modo singular, e por isso mesmo, ou seja, pelo fato de que cada trabalhador seja 

singularidade em ato, o mundo do trabalho é ao mesmo tempo uma grande multiplicidade, mas 
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ordenado pelos encontros e afetos que nele se revelam e atuam. Assim, esses encontros e 

intervenções têm por base registros da singularidade do trabalhador, que diz respeito ao modo 

específico de estar no mundo, que o movimenta para produzir o cuidado de certa forma e não de 

outra. Ele é pleno de acordo com seu lugar ético-político, que inclusive significa o que é a vida 

do outro para si. Esses encontros que se operam entre trabalhadores e desses com usuários nos 

processos de trabalho, na medida em que ambos se colocam como atores/sujeitos para a produção 

do cuidado são chamadas de relações intercessoras. Essas relações ganham alta intensidade nos 

processos produtivos, sendo atravessadas por vetores de relações singulares e intensamente 

intersubjetivas (AYRES apud MERHY; FRANCO, 2009, p.310). 

          Verifica-se que essa liberdade do trabalhador, dá a possibilidade de se construírem práticas 

de cuidado muito singulares, porque estariam sempre informadas por uma subjetividade que por 

sua vez tem como principal força motriz, o desejo. 

          Deleuze e Guatarrise referem ao “desejo”, enquanto “energia” propulsora da ação cotidiana 

dos sujeitos, nas suas dimensões coletivas e individuais. Mencionam que a atividade produtiva 

dos sujeitos os faz agir como “máquinas desejantes”, no sentido de que produzem o espaço social 

no qual estão inseridos, onde estiverem atuando. Esse mundo, portanto, está implicado com a sua 

ação (DELEUZE; GUATARRI, 1972 apud MERHY; FRANCO, 2009, p.310). “O desejo é da 

ordem da produçãoe qualquer produção é ao mesmo tempo desejante e social”, salientam 

(FRANCO; ANDRADE; FERREIRA, 2009, p.24).  

          Segundo Franco e Ramos (2010), a formação do desejo, enquanto instância do processo de 

produção de universos subjetivos apresenta um primeiro momento descrito por Rolnik (2006) 

como aquele onde há um encontro entre os corpos que detém poder para afetar e serem afetados, 

gerando uma mesclagem de afetos que se exteriorizam por “máscaras”, tomando corpo em 

matérias de expressão. Assim, o trabalhador da saúde, como também o próprio usuário na relação 

com ele, sempre opera em cenários de signos que são condicionados por desejos que constituem 

o motivador das ações de cada um, e que produzem afectos no âmbito de produção desta relação, 

que passa a compor o campo da micropolítica. Neste campo, a autora afirma que não existem 

unidades e sim intensidades, uma lista de afetos determinados pelos agenciamentos que são 

produzidos e, portanto, inseparáveis de suas relações com o mundo.  

          Baremblitt (1996), citado por Franco e Ramos (2010), traz o desejo para o plano das 

“forças inconscientes”, sendo o desejo imanente à produção, buscando, portanto, criar o novo, 
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conexões e força de invenção. Sendo constitutivo do ser, representa um motivador para a 

atividade, sendo que “o pior das amarras normativas é a anulação do desejo” (Franco, 2006, p.4). 

O desejo como força criativa por excelência é uma energia propulsora, tanto para o trabalhador 

da saúde como para o usuário.         .  

          A força motriz de construção da sociedade, portanto, é o desejo que se forma em nível 

consciente, mas que também é constitutivo das subjetividades, que no plano social torna os 

sujeitos os protagonistas por excelência de processos de mudança. Referem que o desejo é 

sempre nômade e migrante, agenciando formação de mundos, sua construção e desconstrução, 

sendo que os territórios existenciais modificam-se neste processo. Tomar posse dessa potência 

desejante faz dos atores, protagonistas capazes de efetuar uma transição voltada à vida. Uma 

grande energia produtiva é acionada com base nos afetos circulantes nesta relação. Sendo assim, 

apesar da grande influência que os aspectos históricos possuem em relação a efetivação do 

cuidado, operar uma reestruturação produtiva de fato se torna possível. 

 

 

3.1 - ASPECTOS HISTÓRICOS NA FORMAÇÃO DA SUBJETIVIDADE BIOMÉDICA  

 

 

“É mais importante conhecer  

 a pessoa que tem a doença do                             

                                                                                        que a doença que a pessoa tem.” 

 

Hipócrates (460 a.C.) 

 

           Muito embora os indiscutíveis avanços tecnológicos conquistados, a escuta ao usuário em 

saúde, na medicina em geral e na psiquiatria em particular, é voltada  prioritariamente e muitas 

vezes exclusivamente, na busca de sinais, sintomas ou respostas com o intuito de preencher 

critérios diagnósticos ou instrumentos de pesquisa. A escuta comprometida e interessada na 

pessoa do usuário com toda a sua complexidade e vicissitudes, pouco tem sido valorizada e 

comprometida no desempenho do trabalho na área da saúde.  Para obtermos uma compreensão de 

como se constitui até os dias atuais o predomínio da racionalidade biomédica embasada na 
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episteme mecanicista, em que se valoriza a primazia da razão, vinculada ao conceito de 

verificabilidade com  ênfase no empirismo e também  na lógica matemática, se faz oportuno uma 

digressão histórica do desenvolvimento dessa percepção que permeia a produção do cuidado em 

saúde ainda na atualidade.           

         Segundo Mello (2002, p.15), Hipócrates há muito tempo atrás, curiosamente, tentou ser o 

médico integral que se preocupava com as doenças físicas e com os problemas mentais. Foi ele 

quem considerou o cérebro como o órgão do pensamento e escreveu que as doenças mentais 

tinham causas naturais, desmistificando a epilepsia como doença sagrada. Também escreveu de 

modo completo quadros melancólicos, maníacos e paranoicos, classificando-os, inclusive. E seu 

interesse pelos temas psicológicos relacionados com as enfermidades provocou reações da cultura 

vigente em sua época, como, aliás, acontece até os dias de hoje . 

          Esse seu interesse levou-o a fazer as primeiras descrições do que hoje se chama alternância 

psicossomática ao dizer, por exemplo, que o surgimento de uma disenteria pode aliviar um 

quadro de loucura, ou que os estados maníacos podem desaparecer quando surgem varizes ou 

hemorróidas. Hipócrates é considerado como aquele que escreveu a primeira página da história 

da psicologia médica sendo que essa permaneceu por muitos anos sem a adição de uma linha. 

Outros grandes nomes da filosofia e da medicina grega, também contribuíram para o alvorecer 

dessas ideias. 

          Após as influências das doutrinas racionalistas e da invasão da Grécia pelos Romanos, 

poucos médicos e pensadores desse período contribuíram na direção psicológica da medicina. 

Uma exceção foi Cícero, que descreveu os distúrbios de caráter e clamou pela necessidade do 

tratamento médico também voltar-se para os males da alma; outro foi Areteo, que pela primeira 

vez demonstrou que mania e depressão costumam ser fases de uma mesma doença. Além disso, 

referindo-se aos estados mentais, chamou a atenção para a importância de o médico ouvir o que o 

usuário em saúde sente e pensa. Foi ele também um dos primeiros a admitir que as doenças 

físicas possam ter causas psicológicas ao mencionar que perturbações emocionais poderiam 

causar uma paralisia. 

          Galeno, que foi a última grande figura da medicina neste período, ao lado de suas clássicas 

contribuições taxonômicas, também assinalou que o alcoolismo, a adolescência, as perturbações 

da menstruação, os fracassos econômicos e amorosos poderiam ser causas de doenças mentais. 
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          Na idade média, com o declínio geral da cultura das artes e dos rudimentos das ciências, as 

concepções e as práticas médicas também foram profundamente atingidas, principalmente 

referentes aos fenômenos mentais. Com o domínio amplo e total da igreja sobre todas as 

estruturas sociais, as funções mentais passaram para o domínio exclusivo dos sacerdotes e os 

médicos ficaram limitados apenas aos males do corpo. 

          Historicamente, a partir dos séculos XV e XVI, há uma ruptura da episteme teocêntrica e 

da lógica aristotélica com o advento do Renascimento, que apagou a fogueira da inquisição e 

abriu caminho para os grandes avanços científicos, sendo estabelecida a ciência experimental 

como fonte última da verdade. Um primeiro momento de ruptura é dado, segundo vários autores, 

pelo trabalho de Galileu, que, retomando concepções platônicas, começa a aplicar 

sistematicamente um método experimental para decifrar no livro da natureza, a escrita 

“geométrica” de Deus (CAMARGO, 1993, p.2-4). Criou o modelo naturalista das ciências que 

postula que todos os fenômenos da natureza possuem as mesmas causas e os mesmos efeitos: 

relações explicativo-causais. Para que algo seja considerado científico é preciso que se exprima 

com exatidão matemática (MELLO, 2002, p.17). 

          O universo, não mais o Cosmos, assume então a feição de máquina e a filosofia pós-

kantiana assume cada vez mais o papel de tribunal da razão. Essa tendência se fortalece em 

especial com o surgimento do positivismo, com Comte, e posteriormente com outros autores, 

como Fichte e Mach, quando a teoria do conhecimento presente em Kant é substituída pelo 

debate metodológico da ciência, identificada como o modo de produção de verdades. Essas ideias 

foram enormemente reforçadas pelo dualismo cartesiano, dividindo o homem em corpo e alma, 

como unidades funcionando separadamente. Para Descartes a doença, seja mental ou física, 

deveria ser investigada dentro do campo da física e das ciências naturais. É no momento histórico 

do final do século XVIII e início do século XIX que nasce a clínica. 

         Em “O Nascimento da Clínica”, Foucault (2008) investiga a constituição da racionalidade 

anátomo-clínica que possibilitou a construção do saber médico nas sociedades modernas, saber 

que tem por objeto a doença ou o indivíduo como corpo doente. Esse saber informa e conforma o 

discurso dos sujeitos da pesquisa na sua referência de adequação ao discurso da medicina 

enquanto “disciplina” científica. Num hospital de ensino, o campo de pesquisa, o saber médico 

com sua racionalidade anátomo-clínica é transmitido numa economia discursiva que implica uma 

“polícia de enunciados” e também um “controle de enunciações.” Foucault em sua obra tenta 
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situar a produção discursiva que se dá no campo de pesquisa, quando os sujeitos falam não só 

conforme uma racionalidade dada por um saber, mas também conforme “dispositivos 

institucionais e estratégias discursivas”, que fazem funcionar “discursos múltiplos, entrecruzados, 

sutilmente hierarquizados e todos estreitamente articulados em torno de um feixe de relações de 

poder” (FOUCAULT, 1979, p.113 e segs.). 

          Com a prevalência dessa cultura hegemônica repassada e permeada pela cosmologia 

mecanicista, há ainda nos dias atuais, uma ciência das doenças com o predomínio da diagnose 

versus a arte de curar. Esse raciocínio prescinde de um paradoxo da clínica biomédica, onde há 

uma dissociação que supervaloriza os aspectos objetiváveis traduzidos em doenças e uma 

desvalorização do universo subjetivo do sofrer. Trata-se de um modelo fragmentário, não 

contemplando o cuidado ao usuário em saúde de uma forma integral. A redução organicista feita 

pela medicina desconsidera completamente a realidade psíquica, a realidade social e, portanto, o 

fato da significação. Tende a negar o corpo do simbólico e fragmenta o corpo nos órgãos que o 

compõem, ficando referida a uma concepção ingênua do real - a uma racionalidade anátomo-

clínica que se torna mais fácil a tarefa para os médicos, acarreta, por vezes, sofrimento aos 

enfermos e dificuldades na realização do projeto terapêutico. Enquanto sujeito, o usuário é 

indissociável de seu sintoma, de sua história, e o médico, nas palavras que enuncia para dizer 

alguma coisa a partir de seu conhecimento sobre a doença, tenta negar qualquer vivência 

conflitiva para agir diretamente sobre o “corpo da doença.”  

          Pagliosa (1988) refere o Relatório Flexner (Flexner Report) elaborado em 1910, como 

sendo considerado o grande responsável pela mais importante reforma das escolas médicas de 

todos os tempos nos Estados Unidos da América (EUA). Esse reletório trouxe profundas 

implicações para a formação médica e a medicina mundial que repercutem até os dias atuais. 

Devido a esse modelo, fragmentado e reducionista, os aspectos biológicos do ser humano tendem 

a ser enfatizados em detrimento dos aspectos psicológicos e sociais que permitem um 

aprofundamento do conhecimento em diversas áreas. Tal modelo ao reduzir o objeto, ganhou em 

profundidade, porém perdeu em amplitude. Atualmente, já é possível verificar que muitos 

profissionais dotados de maior senso crítico e reflexivo, reconheçam as deficiências do atual 

sistema e suas raízes, nas estruturas conceituais que servem de suporte às teorias e às práticas 

médicas. Apesar dos inegáveis avanços tecnológicos e da supremacia, ainda vigente, dos modelos 
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positivistas na formação e na atenção em saúde, a medicina tem falhado no sentido de melhorar a 

saúde das populações.  

          Para Luz, o surgimento de uma racionalidade anátomo-clínica, inscrita na racionalidade 

científica moderna mecanicista e organicista, levou a uma transformação progressiva da medicina 

no sentido de um “deslocamento epistemológico” de uma arte de curar indivíduos para uma 

disciplina das doenças, passando a configurar para o médico, na sua prática clínica, uma tensão 

conflitiva entre o “artesão da cura” e o “cientista da doença (LUZ, M. Apud SOUZA, A.R., 1988) 

As reflexões de Nogueira (2009) depreendem que apesar dos avanços tecnológicos obtidos pela 

biomedicina, a carência de atenção à subjetividade dos indivíduos, o descompromisso com as 

interferências do social e a negligência com  todo o campo não redutível à dimensão do biológico 

que envolve os fenômenos do adoecimento e da cura, terminam por conduzir a uma relação 

médico-paciente distanciada, inoperante e eventualmente até mesmo iatrogênica. Nascimento 

(2006) acrescentaque ainda que a física contemporânea, por meio principalmente da teoria 

quântica, tenha introduzido novos conceitos explicativos na ciência, e não obstante alguns de seus 

princípios terem encontrado uma porta de entrada na biomedicina, pela tecnologia de diagnóstico 

e cirurgia, a racionalidade que comanda o saber científico na medicina atual continua sendo 

essencialmente a da mecânica clássica. De caráter generalizante, mecanicista e analítico, essa 

racionalidade tende a ver o corpo humano como uma máquina, subordinada a princípios de 

causalidade linear, traduzíveis em mecanismos. Neste ideário biomecânico, o ser humano tende a 

ser reduzido “a um conjunto de órgãos, fluídos, tecidos, moléculas e, mais recentemente a genes”, 

conjunto que pode ser objeto de investigação científica, mas que persiste inatingível como 

“totalidade que sofre, deseja, sente e age como uma unidade individual” (LUZ MADEL, 1996). 

          Ainda assim, o discurso da medicina possui um sistema anônimo à disposição de quem 

possa se servir dele, não constituindo tudo o que se pode dizer de verdadeiro sobre a doença, pois 

a medicina como uma “disciplina”, segundo Foucault (1996), se define por “um domínio de 

objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo 

de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos.” 

          A Reforma Psiquiátrica ao convocar os profissionais de saúde a rever o seu entendimento a 

respeito da loucura, saindo da ideia de “cura” para a de “cuidados”, de sua ideologia de “reparo” 

para a de “direitos” (Saraceno Apud Nardi, 2006 p.268), contribui para a desconstrução de 

saberes e certezas, exigindo agora um novo trabalhador, sendo que a desinstitucionalização a 
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partir de então deve se inscrever no plano dos processos de subjetivação, abrindo assim espaços 

para a análise das diferentes implicações das pessoas com a loucura. 

 

 

3.2 - PROGRESSÃO DA VISÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS E O ADVENTO DA 

“PSIQUIATRIA BIOLÓGICA”  

 

          O surgimento do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III) no 

século passado, é um marco da transformação na clínica psiquiátrica, antes influenciada pela 

psicanálise, hoje totalmente alinhada ao modelo médico. Apesar dos inequívocos avanços que o 

movimento psicanalítico, trouxe para a compreensão dos sofrimentos físicos e psicológicos, 

paulatinamente houve um movimento de distanciamento da concepção psicológica e psicossocial 

das perturbações mentais nas classificações biomédicas, sendo que a partirda década de 1980 

observa-se um predomínio da chamada psiquiatria biológica no campo da psiquiatria.  

          Para compreender essa mudança paradigmática recorre-se a história, anterior aos anos 50, 

onde a classificação das perturbações mentais era feita pela CID-06 produzido pela Organização 

Mundial de Saúde. Entretanto, com os avanços da prática clínica e o desenvolvimento de 

pesquisas realizadas nos Estados Unidos, os psiquiatras americanos passaram a considerar esse 

sistema classificatório de uso limitado e inadequado. Assim, foi elaborado pela Associação 

Americana de Psiquiatria o DSM, sendo sua primeira versão baseada numa compreensão 

“psicossocial” da doença mental, esta concebida como uma reação a problemas da vida e 

situações de dificuldades impingidas individualmente. Nessa concepção os distúrbios mentais 

representavam  reações da personalidade aos fatores psicológicos, sociais e biológicos. Usavam-

se noções, como “mecanismo de defesa’, “neurose” e “conflito neurótico” na confecção, havendo 

assim inequivocamente, uma importante contribuição de uma das principais agências de 

popularização da psicanálise nos EUA. Porém as outras versões foram abandonando as noções de 

reação e a concepção biopsicossocial das doenças mentais, os aspectos da personalidade 

individual  na compreensão do sofrimento psíquico, caracterizando assim, um manual descritivo 

e de posição ateórica, baseado em princípios de testabilidade e verificação em que cada 

transtorno passa a ser identificado por critérios acessíveis à observação empírica.  



36 

 

          Conforme Martins (2009), o ocorrido se deve ao fato, que na realidade, desde o seu 

nascimento no século XIX, a medicina mental nunca havia conseguido se fundamentar com os 

saberes advindos da racionalidade biomédica. Atravessada por um novo paradigma de forças, 

somente pode aproximar-se da medicina somática, mediante   de remedicalização.  

          Segundo Birman, com a expansão e o desenvolvimento da psicofarmacoterapia e pela 

descoberta de novos medicamentos (antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores 

de humor e antiepilépticos), a psiquiatria passou a se “trans-formar”, não apenas numa ciência, 

mas numa especialidade médica. A partir de então, começa a se impor e a assumir a hegemonia, 

uma versão “remedicalizada” da psiquiatria chamada “psiquiatria biológica”, fato possivelmente 

alavancado pela ameaça causada pelo boom do movimento psicanalítico que dominaram o campo 

psiquiátrico nas décadas de 50, 60 e 70 em diversos países, notadamente nos EUA, que pregavam 

perspectivas de “desmedicalização”, fato esse que poderia causar o afastamento da psiquiatria do 

modelo médico, conforme afirma Serpa Jr. (BIRMAM, 1999; Serpa Jr, 1988 Apud MARTINS, 

2009). 

          Até os dias de hoje verifica-se uma ascensão da chamada psiquiatria biológica, como 

vertente dominante no panorama psiquiátrico mundial. Vale ressaltar que a expressão “psiquiatria 

biológica”, na realidade, refere-se ao campo de pesquisa desenvolvido a partir dos anos 70, cuja 

principal característica consiste na tentativa de descobrir o correlato biológico das desordens 

psiquiátricas, com o objetivo de estabelecer sua etiologia, terapia e diagnóstico, se desenvolvendo 

na relação de áreas fronteiriças, onde a psiquiatria e as ciências biológicas se cruzam, tais como 

endocrinologia, neuroquímica e bioquímica clínica. Posteriormente ela se ramifica, constituindo 

um campo autônomo, desenvolvendo seus próprios jornais, teorias, práticas e provas (MARTINS, 

2009, p.120/121). 

          Muitas vezes vangloriada por supostamente constituir-se como uma psiquiatria finalmente 

científica, começa a surgir, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, cada vez mais, 

trabalhos que se mostram   com os efeitos reducionistas da psiquiatria biológica para a clínica 

psiquiátrica e, principalmente, com a medicalização excessiva da sociedade, que parece 

acompanhar o crescimento do papel da indústria farmacêutica na psiquiatria (AGUIAR, 2003). 

Na perspectiva desse autor, um dos poucos trabalhos publicados no Brasil sobre a constituição da 

psiquiatria biológica, é o livro do psiquiatra Serpa Júnior intitulado “Mal-estar na natureza: 

estudo crítico sobre o reducionismo biológico em psiquiatria.” Neste livro é analisada a 
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constituição dos principais pilares teóricos que sustentam no campo da genética e das 

neurociências, o discurso da psiquiatria biológica. Serpa busca mostrar que os achados isolados 

provenientes da genética e das neurociências são ainda bastante fragmentários e que não existe 

nenhuma teoria biológica consistente e unificada sobre os transtornos mentais, como a marca 

“psiquiatria biológica” deixa supor (SERPA JR. Apud AGUIAR, 2003).  

          Para ele, como afirma o psiquiatra americano Eric R. Kandel, ganhador do Prêmio Nobel 

de  medicina no ano 2000 por seus estudos sobre o funcionamento do cérebro, “estamos apenas 

começando a compreender as funções mentais, as mais simples em termos biológicos; estamos 

muito longe de ter uma neurobiologia realista das síndromes clínicas.” Assevera ainda, que na 

realidade a biologia que sustenta a psiquiatria biológica ainda está para ser  inventada, mas apesar 

disso, seu discurso continua triunfando hegemônico na universidade,  na mídia e na sociedade até 

os dias atuais. Segue em seu discurso que aponta a pouca sustentação teórica que parece não 

oferecer  nenhum  obstáculo à promoção da psiquiatria biológica como discurso da verdade sobre 

os transtornos mentais. Pelo contrário, afirma que o discurso da psiquiatria biológica parece 

funcionar perfeitamente através de hipóteses teóricas fragmentadas, em que cada identificação de 

uma correlação entre sintomas e processos biológicos,  por mais insignificante que seja, é tomada 

como uma vitória parcial, que anuncia todas as outras que supostamente virão, encorpando assim 

a grande promessa: “um dia demostraremos as causas biológicas da esquizofrenia, da depressão 

etc.” O autor cita ainda Philippe Pignarre que faz uma referência ao posicionamento da 

psiquiatria biológica, afirmando essa se caracterizar por articular uma prática bastante concreta 

com um campo de hipóteses extremamente vagas, mas que são tomadas como se fossem 

conhecimentos estabilizados. 

          De acordo com a revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul (2006), é fato que últimos 20 

anos, o desenvolvimento e a idealização da tecnologia aplicada à medicina e a propaganda 

imoderada de medicamentos fizeram a população, acreditarem que a capacidade da medicina 

frente às doenças mentais havia aumentado exponencialmente. Na verdade, mesmo que tenha 

ocorrido algum desenvolvimento, perdeu-se ainda mais a percepção do usuário e do médico 

como ser humano, coisificado entre aparelhos, exames e procedimentos, sem que lhes saiba ou 

pergunte algo sobre sua humanidade. A desumanização iatrogênica passou a fazer parte de uma 

medicina cada vez mais cara, restrita a pequenas parcelas da população, concomitantemente a 

uma medicina para desfavorecidos. Isso transformou o médico num técnico sofisticado, que 
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aplica tecnologia (em certa medicina), ou num técnico despreparado (na medicina para pobres), 

para servir de anteparo a demandas sociais  de violência, desemprego, miséria, anomia, 

travestidas de problemas de saúde
18

. Esse distanciamento pode ser também compreendido devido 

a outros fatores existentes, intrínsecos à atividade médica, que nem sempre os médicos sabem 

enfrentar. Entre esses fatores, está o contato com  as limitações humanas. Em outras palavras, a 

medicina não é só uma atividade técnica, ainda que essa vertente exista ou a deforme. É também 

arte, e essa arte passa pelos afetos - a arte de colocar-se no lugar do paciente, de compreendê-lo e 

de usar essa compreensão para potencializar a ação médica. Assim sendo, para tal, o médico 

deveria se dar conta e ter contato com seus próprios afetos, porque serão eles afetados pelos 

afetos do paciente, que servirão de guia para a sua arte. 

 

 

3.3 - TERRITÓRIOS EXISTENCIAIS COMO POSSÍVEIS AGENCIADORES DE 

MUDANÇAS NA SUBJETIVIDADE 

 

          As reflexões de Franco, Andrade e Ferreira (2009) assinalam, que a produção subjetiva do 

meio em que se vive e produz é marcada por constante desconstrução e construção de territórios, 

segundo certos critérios que são dados pelo mundo do saber, mas também e fundamentalmente 

segundo a dimensão sensível de percepção da vida, e de si mesmo, em fluxos de intensidades 

contínuas entre sujeitos que atuam na construção da realidade social. 

          Esse processo é detalhadamente discutido por Rolnik (2006), quando revela os processos 

de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, se tratando no trabalho em questão 

de territórios existenciais, e o modo como certos acontecimentos agenciam mudanças na 

subjetividade, ocasião em que indivíduos ou coletivos de sujeitos se desterritorializam, o que 

significa mudanças estruturais no modo de significar e interagir com o mundo da vida. Nesta 

perspectiva, o trabalhador da saúde que não realiza esses movimento sem relação à práxis de 

produção do cuidado, tende a permanecer aprisionado na plataforma organizacional que conduz a 

essa produção pelas linhas do instituído. Soma-se a isso, o não incentivo do raciocínioque visa o 

predomínio da terapêutica sobre a diagnose, devido a esse não compactuar com interesses 

                                                
18 Sociedade de psiquiatria do Rio Grande do Sul. Revista de psiquiatria do Rio Grande do Sul. Vol. 28 Nº. 2, 

Maio/Agosto, 2006. 
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financeiros das indústrias médicas e farmacêuticas  que incentivam esse paradigma 

medicamentoso (MERHY; FRANCO, 2009, p.316). Aprender a perceber o outro e suas 

demandas   implica essa desconstrução do modelo hegemônico estabelecido o que pressupõe a 

importância de problematizar a realidade das relações subjetivas no cuidado e a quebra de 

protocolos de um modelo conformado neste território instituído. Significa ainda não deixar 

escapar esses outros campos da existência, e poder pensar em todas esferas que estamos 

inseridos, olhando a vida com outro olhar, não com uma resposta a priori, mas com uma 

interrogação. Significa compreender que cada encontro pressupõe um desdobramento com um 

universo de multiplicidades e de singularidades.  
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OBJETIVOS 

 

 

4.1 – OBJETIVO GERAL  

 

          A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar qual a lógica de produção do 

cuidado a que está submetido o Ambulatório de Psiquiatria para Adultos do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, tendo como marcador a Reestruturação Produtiva em Saúde. 

 

 

4.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

          Descrever como se operacionalizam as linhas de produção de cuidados ao transtorno 

mental, no ambulatório de psiquiatria para adultos, do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

        Descrever o processo de trabalho da equipe do Ambulatório de Psiquiatria para Adultos do 

Hospital Universitário Antônio Pedro. 

        Analisar a produção do cuidado tendo por foco a reestruturação produtiva, definida pelos 

processos de trabalho. 
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METODOLOGIA 

 

        Segundo Minayo (1999), a metodologia de pesquisa é o caminho do pensamento a ser 

seguido que se utilizará de um conjunto de técnicas a serem adotadas para se construir uma 

realidade. Sendo a pesquisa a construção da atividade básica da ciência, por tratar-se de uma 

atividade que visa a construção da realidade, neste trabalho optou-se por uma metodologia 

qualitativa, por enfocar as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Além disso, tal  metodologia se caracteriza por  trabalhar com o universo de 

crenças, valores, significados e outros construtos profundos das relações que não podem ser 

reduzidas a operacionalização de variáveis, além de estar mais comprometida com as formas 

complexas de expressão do sujeito e com o processo permanente de produção de conhecimentos 

em uma realidade pontual, a partir da exploração aprofundada do fenômeno pesquisado.  

          Para Godoy (1  5), a pesquisa qualitativa “considera o ambiente como fonte direta dos 

dados e o pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo, o processo é o foco 

principal da abordagem e não o resultado ou o produto.” Minayo (1   ) faz referência à pesquisa 

qualitativa em saúde, pois, "trabalha com o universo de significados, motivações, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variável.” 

Particularmente a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, 

nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados, mas envolver a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender o fenômeno segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, os participantes da situação em estudo.  

          O método utilizado neste trabalho foi o estudo de caso que é caracterizado como 

qualitativo, uma vez que busca compreender questões que segundo Minayo (1999) são "[...] de 

um nível de realidade que não pode ser quantificado.” De fato, "[...] a abordagem qualitativa 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e 

não captável em equações médias e estatísticas.” 

          O estudo de caso, permite ainda, apreciar como um grupo humano identifica, percebe, 

valoriza e explica sua realidade e resolve seus conflitos, pois considera muitas variáveis 

condicionantes. Além disso, fornece conhecimento detalhado e extensivo de aspectos 
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selecionados de um programa ou de suas operações proporcionando uma visão geral deste. 

Possibilita ainda, uma descrição do processo e das atividades realizadas, isto é, do que realmente 

acontece no local de objeto de estudo, podendo identificar as causas ou os determinantes dos 

resultados de uma ação e saber por que as coisas aconteceram daquele modo e contexto. 

          Nesta pesquisa foi escolhido como analisador um caso de usuário atendido no ambulatório 

de psiquiatria para adultos do HUAP, com diagnóstico de transtorno mental grave de difícil 

tratamento, que por essa sua característica, possui uma grande potência de revelar, agitar as 

estruturas já organizadas e estabelecidas. Conforme Lourau (1993), analisador é o que de uma só 

vez permite surgir uma análise, revelando movimentos antes invisíveis, sendo um conceito muito 

útil e interessante para um estudo que objetiva identificar fluxos de subjetividades no interior da 

prática gerencial (LOURAU apud GOMES; ABRAHÃO, 2007).  

          Ainda segundo o autor, um analisador faz uma instituição falar, dizer coisas que não são 

conversadas  mesmo estando ali, meio ocultas, mas acontecendo. Tal analisador põe em 

evidência a necessidade de revelar os elementos estruturais do processo (leis, regimentos, 

estatutos etc.) que, além de contribuírem para o aspecto legítimo da dominação, também 

asseguram a participação (LOURAU apud PEDROSA, 1997).  

 

 

5.1 - INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS: 

 

          Foram  realizadas pesquisas bibliográficas que sustentaram  as discussões dos encontros de 

estudo e reflexões a respeito do tema analisado e um extenso levantamento bibliográfico feito a 

partir de consultas a bibliotecas virtuais, núcleos de pesquisas e periódicos. 

         Foi realizado um levantamento documental no intuito de investigar as seguintes fontes de 

dados referentes ao histórico e ao serviço do Ambulatório de Psiquiatria para Adultos do HUAP, 

são elas:  instruções normativas,  portarias e fluxos; protocolo clínico; resolução da Secretaria de 

Saúde de Niterói-RJ. 

          O levantamento deste material foi analisado no intuito de estabelecer uma maior 

compreensão do atendimento referente a normas pré-estabelecidas.  

          Outras fontes utilizadas: 
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5.2 – OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA COM UTILIZAÇÃO DE CADERNO DE CAMPO 

SOBRE A PRODUÇÃO DO CUIDADO 

 

          Foi feita uma observação sistemática do trabalho efetivo em ato destes profissionais com a 

utilização de um caderno de campo tendo como finalidade, registrar as observações referentes ao 

cuidado a que foi submetido o usuário. Essa ferramenta trata-se de um bloco de notas, utilizado 

por pesquisadores de várias áreas para fazer anotações enquando executam suas observações. 

Meu foco de observação foi direcionado ao percurso que a usuária fez em busca do atendimento 

para a realização de sua demanda sendo considerado os seguintes aspectos: 

 Análise dos avanços e dificuldades apresentadas ao usuário no processo da busca do 

atendimento;  

 Explicitar a relação efetiva do usuário com os profissionais de saúde envolvidos; 

 Observação sistemática do trabalho efetivo em ato destes profissionais e suas atividades 

realizadas;  

          Essas anotações e observações propiciaram condições para a análise do processo de 

trabalho cotidiano efetivo dos profissionais de saúde, o que poderá gerar posteriormente uma 

reflexão e possível reorganização do trabalho, pois evidenciaram aspectos fundamentais 

executados no dia-a-dia do cuidado. Além do mais, o caderno de campo é um instrumento de 

reflexão, auxilia na formulação de hipóteses, direciona a pesquisa, permite visualizar 

retrospectivamente as lacunas, sendo um motivador de diálogos e resgates.  Após servirem para a 

elaboração das pesquisas, os cadernos de campo normalmente, transformam-se em documentos, 

geralmente presente nos arquivos pessoais dos acadêmicos que poderão ser úteis para pesquisas 

posteriores. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_de_campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Documento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquivo
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5.3 – REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

          Além da análise do prontuário e de possíveis inserções do usuário na comunidade ou em 

outras unidades de saúde mental, o levantamento do projeto terapêutico se deu também através 

das entrevistas com profissionais envolvidos no atendimento, com o usuário. Com a finalidade de 

apreender a complexidade do objeto de estudo, foram feitas entrevistas semiestruturadas, técnica 

que combina perguntas fechadas e abertas em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender a indagação formulada embora obedeça a um roteiro 

preestabelecido utilizado pelo pesquisador (Anexos B e C). Para Minayo (1999) este tipo de 

entrevista permite "enumerar de forma mais abrangente possível as questões que o pesquisador 

quer abordar no campo, a partir de suas hipóteses ou pressupostos, advindos, obviamente, da 

definição do objeto de investigação.”   

          Além disso, tais entrevistas possibilitaram a obtenção de informações sobre condutas, 

aspectos  relacionais e integração dos serviços utilizados entre os profissionais que atuaram nas 

equipes de saúde mental, informações não passíveis de serem coletadas somente na observação 

simples. Essa técnica tem o objetivo de possibilitar o confronto entre o discurso e a prática do 

cuidado realizado  pelos atores. Foi utilizado, para a garantia da fidedignidade do material, um 

gravador com o consentimento e permissão expressa e assentida pelos entrevistados, no intuito de 

manter a maior legitimidade possível. 

 Critérios de inclusão: Os sujeitos da pesquisa eram todos integrantes do ambulatório de 

psiquiatria do HUAP, maiores de 18 anos, e que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, autorizando a entrevista e o uso do seu conteúdo para este estudo. No total foram 

dois os profissionais de saúde entrevistados, os quais possuíam  mais de três anos de trabalho na 

instituição, sendo psiquiatra, psicólogo, além de um usuário considerado grave. 

          Foram excluídos do estudo menores de 18 anos, profissionais que tenham menos de três 

anos de trabalho no ambulatório de psiquiatria do HUAP e os que não assinaram o Termo de 

Livre Consentimento e Esclarecido. 
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5.4 – APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA  

 

          O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, com assinatura pelos sujeitos do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro / Universidade Federal Fluminense. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1- PERCEPÇÃO DO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA  

 

          Durante a pesquisa, a fim de apreender o cuidado produzido em saúde mental, procurei 

estar  imersa nessa efervescência no contato com o campo, a fim de divisar novas possibilidades 

do olhar num deslocamento intencional. Através da observação e dos depoimentos colhidos, pude 

constatar que o trabalho que se inscreve dentro desse âmbito, se sucedia dentro de uma dinâmica 

de forças implícitas e representações que nem sempre se conseguia entrever com clareza, embora 

profissionais de saúde e usuários estivessem  imersos e afetados o tempo inteiro nessa produção. 

Um dos componentes importantes refere-se à importância da formação do profissional de saúde 

dando-se, principalmente, através da prática constante no cuidado com os usuários. No 

depoimento que se segue, o psiquiatra P., faz essa referência como algo crucial para que possa 

efetuar um atendimento adequado as peculiaridades que a psiquiatria impõe. 

 

“...Lembro-me que quando iniciei o atendimento psiquiátrico em maio de 1990, 
atendia cinco vezes por semana – de segunda a sexta-feira. Como estava 

iniciando na psiquiatria, era importante ver pacientes e à época sob a 
supervisão de uma psiquiatra e de uma psicanalista. Sempre achei a prática 

muito mais importante que o aprendizado teórico. Esses 21 anos marcaram 

profundamente minha formação, pois foi um período de intenso aprendizado. 

Por outro lado, também foi desgastante considerando as peculiaridades do 
atendimento em psiquiatria.”  

 

          Diferente de outras especialidades médicas, o contato com o usuário portador de 

transtornos mentais exige além de uma capacitação teórica, uma prática que faz com que se entre 

em contato com as mazelas do sofrimento psíquico que podem eclodir devido a muitas causas. 

Em se tratando de uma instituição que atende principalmente as classes menos favorecidas, os 

fatores sociais podem ser determinantes. Agrega-se a isso que essa intervenção solicita mais do 

que uma busca voltada para um resultado. Significa ainda, estar em contato com as limitações 

humanas, a realidade da doença e a impossibilidade de curá-la sempre, as injustiças que fazem 

parte da vida, e a realidade do luto e da morte, o que exige muito do profissional de saúde. 

 

”...E eu estava muito cansado, [...]. E depois eu soube que esse cansaço  até se 
refletiu de maneira negativa no próprio ambiente familiar. Chegava estressado 

e eu estava muito cansado.Então eu simplesmente não estava aguentando mais. 
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Ou eu fazia aquilo, ou eu poderia por exemplo, adoecer. Porque na 

especialidade psiquiatria, o Freud já dizia isso em relação a psicanálise, você 

vai pouco a pouco sendo contaminado pelo material do paciente, por todo 
aquele sofrimento psíquico e você começa, e se você não estiver mais ou menos 

preparado, você adoece, não necessariamente psiquicamente, mas você adoece. 

Então eu já tinha tempo de aposentar, eu estava muito cansado...”  

 
(Psiquiatra P.)  

 

          Permeando tudo isso, existe o fato de que o médico lida com afetos, sentimentos e emoções 

que invadem o tempo todo, o usuário, o médico e o que acontece entre ambos. O médico tem a 

difícil tarefa de usar sua subjetividade, sentindo a si mesmo e o usuário, sem perder a 

objetividade, que permitirá sua atividade coerente. Acrescenta-se a isso as condições adversas 

que tem de enfrentar, condições de trabalho a que é submetido por uma política que quase sempre 

não está a favor...  

“[...] Depois, um marco histórico da medicina no país foi o primeiro concurso 
médico do INAMPS em 1976 quando o médico, pela organização mundial de 

saúde [...] (atendia)16 pacientes por 4 horas de trabalho- arrebentou com a 

prática médica! Aí o que acontece: você não tem tempo de ouvir, você não tem 

tempo de examinar, então você vai pedir exames, aí você vai entendendo que 
tem uma lógica nisso aí. E essa lógica começa pelo então INAMPS, ela se 

espalha pelas secretarias estaduais e municipais de saúde e o Antônio Pedro 

ainda mantendo uma certa distância desse modelo. Não me lembro exatamente 
quando, o Antônio Pedro passa a adotar esse modelo de atender também 

quantidades, porque o financiamento do Antônio Pedro passou a ser pelo 

número de consultas mensais. Aí quanto mais consultas você der mais o Antônio 
Pedro recebe.Você vai priorizar quantidade, e se você priorizar quantidade, 

você piora a qualidade e em se tratando de hospital universitário, piora também 

a qualidade do ensino e da formação médica. E isso eu acho gravíssimo o que 

está acontecendo e eu acho que isso está piorando. Vejo meus colegas lá 
atendendo 12, 15, 16 pacientes. Não há como fazer isso em 3 horas de trabalho! 

Você não consegue atender direito. Não há como. É humanamente impossível. O 

médico se desgasta, se cansa, e aí  explica em parte, porque certos problemas 
emocionais as vezes um médico, um clínico, poderia tratar em consultório e  as 

vezes na instituição,e não trata. Não há como parar para ouvir a história de 

vida do paciente, do sofrimento dele, problema conjugal,  com o pai com a mãe, 
não sei com quem... Aí então, manda para o psiquiatra...   Isso aqui é com o 

psiquiatra..!” 

 

(Psiquiatra P.) 
 

          O psiquiatra refere-se a uma norma institucionalizada que prende os trabalhadores da área 

da saúde em fortes amarras. Estes por sua vez, se veem constrangidos no objetivo de produzir o 

cuidado, operando assim, sob a lógica das ações programáticas, que limitam e determinam 
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horários específicos para atender certo tipo de clientela. Trata-se de uma lógica onde ambos, 

médico e usuário são vítimas de um sistema havendo um submetimento ou uma submissão do 

trabalhador em saúde a essa exterioridade, já que há assunção e reprodução de um modelo de 

viver e de trabalhar. Sendo assim, qualquer possibilidade desse trabalhador vir a se apropriar da 

sua potência de expressão, do cuidado ao usuário dentro daquilo que possa considerar mais 

adequado fica prejudicado. Esse aprisionamento do trabalho vivo do profissional de saúde se 

torna impeditivo para o estabelecimento de relações positivas para com os usuários. Ao tentar 

supostamente operar um processo de resistência hoje, o indivíduo único ou coletivo não pode 

prescindir de se inscrever no interior da dinâmica macro e micro política do capitalismo, no 

sentido de escapar do controle que o capital faz  incidir sobre o princípio que norteia o destino da 

criação. Há um abalroamento, uma tentativa desse capital de aprisionar a vida e, por 

consequência, mobilizar toda a potência criadora do trabalhador a serviço dos seus interesses.   

 

“...Quando ele (HUAP) entrou nesse esquema igual aos postos de saúde, as 
médicas que atendem planos de saúde, eu acho que foi um golpe assim mortal 

na prática médica. Então uma das coisas que eu lamento, é não poder ter mais 

tempo de rever casos, discutir casos como esse por exemplo,onde certamente 
todo mundo aprende muito mais e beneficiaria o paciente. [...]. As vezes em 

determinados pacientes, você tem que fazer uma intervenção ou com um 

parceiro ou com a parceira, coisas pontuais, intervenções pontuais que as vezes 
organizam muito, ajudam muito a organizar a vida daquele paciente que está 

ali, e as vezes a gente não faz isso, lá (no ambulatório de psiquiatria) não temos 

uma estrutura. As vezes a gente não tem nem outra sala para fazer isso.Por 

exemplo, se um dia eu quisesse conversar com um familiar dessa paciente, com 
um companheiro ou uma filha ou com algumas pessoas da família, isso implica 

em um dia que eu estivesse disponível no mínimo uma hora, tivesse tempo, 

tivesse uma pessoa para me ajudar, no caso fazer anotações importantes, 
discutir esse caso em seminários,então mesmo sendo um Hospital Universitário, 

isso se perde muito porque se optou muito pela coisa assistencial em detrimento 

da coisa reflexiva, investigativa, você refletir sobre o que você está fazendo.  
Você não tem tempo e você atende, atende, atende, e isso é nocivo 

principalmente em se tratando de um Hospital Universitário.” 

 

(Psiquiatra P.) 

 

          Ao optar mais pela atividade assistencial em detrimento da reflexiva, o Hospital 

Universitário passa a perder parte daquilo que melhor tem a oferecer, um atendimento e um 

cuidado ao  usuário de qualidade, vinculado ao estudo e a pesquisa. Sem tempo para discutir e 

rever casos, não teóricos, mas efetivamente reais, desvaloriza seu papel social, importante na 
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formação e desenvolvimento de profissionais, não oferecendo condições adequadas para o 

aperfeiçoamento e a reflexão do profissional em saúde. 

 

“Agora mesmo [...], você vê um fluxo grande de pacientes de outros municípios 

que não tem um bom atendimento na rede básica, e cada vez mais o Antônio 

Pedro fica cheio e cada vez mais os médicos do Antônio Pedro e os professores 
tem que atender um número maior de pacientes.Isso não vai dar certo, não está 

dando e vai piorar cada vez mais. Estou falando da qualidade do atendimento e 

da qualidade do ensino, que veja bem, é tudo muito simples,você só faz um bom 
ensino se você fizer uma boa assistência, é simples, não tem mistério.Se você 

atende bem o paciente, um bom ensino vem  a reboque. Não sei se está claro, 

mas veja bem, estou falando de um bom ensino e estou falando de formação 
médica mais do que ensino médico. Porque quando você atende paciente, você 

está se formando. Quando você escuta aulas, são aulas sem que o paciente 

esteja presente. Então se o professor faz uma boa assistência, naturalmente 

quem está vendo  a boa assistência que é o aluno, vai ter um bom ensino. É 
simples assim.”  

 
(Psiquiatra P.) 

 

          Verifica-se que o usuário enfrenta dificuldades de acesso a assistência à saúde, ocasionado 

pela grande demanda da população aos serviços médicos que reflete na produção do cuidado do 

profissional em saúde. E quanto aos alunos, futuros médicos, apesar de atuantes num centro 

formador de referência conjugando assistência e ensino, já nos primeiros anos de vivência de suas 

práticas em estágios supervisionados, convivem com  uma realidade que faz com que o número 

seja mais importante que o próprio ser. Numa luta desigual, porém constante, instaurando 

mecanismos de sobrevivência frente a tantas dificuldades na tentativa de tratar o outro como um 

todo não fragmentado é através das fissuras organizacionais que se precipitam a formação de 

linhas de fuga que tornam a micropolítica na organização do trabalho em saúde, uma maneira de 

viabilizar as demandas de ambos, usuários que necessitam do cuidado e funcionários, que 

colocam sua potência de expressão a serviço daquilo que talvez um dia tenha feito parte de sua 

idealização de um trabalho atuante tendo o usuário como foco desse cuidado. 

 

 “...O que eu lamento é que por exemplo esse caso, ele  mostra uma das coisas 
que a gente perde nesse tipo de atendimento. Por exemplo: quando ela foi para 

a psicologia, nós vamos começar a falar de falhas na instituição. Quando ela 

vai para a psicologia com uma pessoa que eu até conheço,nós não tivemos, 
como não temos até hoje, nenhuma troca, como é que está a paciente? 

Geralmente seria interessante que o psiquiatra que está tratando uma paciente 
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pudesse de vez em quando conversar com a psicóloga sobre o caso. Nunca 

houve isso.E depois que foi para a psiquiatria (a usuária), eu também não tive 

mais nenhum contato, nenhum retorno.Não se trata de culpa de ninguém, isso é 
uma coisa da instituição e pela número de atendimento excessivo pela 

organização do Hospital Antônio Pedro [...], coisa que não deveria acontecer, 

mas você vai ver muitos colegas que em um turno de 3, 4 horas atende 10, 12 

pacientes.”  
 

(Psiquiatra P.)  

 

          O psiquiatra revela a falta do intercâmbio de experiências sobre o atendimento à usuária, 

entre os profissionais da área de saúde mental ou entre as outras especialidades, o que nessa 

perspectiva faz de suas comorbidades algo pouco ou nada relevantes ao quadro  . Para que o 

entendimento ao usuário não se limite a sua doença recortada no corpo ou na dimensão biológica, 

é necessário poder ouvi-lo, perceber suas demandas e suas necessidades. Sendo o trabalho 

interdisciplinar algo a ser construído, requer definição coletiva de metas que integrem todos os 

membros da equipe, exigindo mudanças na prática assistencial. Ademais, o atendimento focado 

na doença e no número de atendimentos prejudica a todos os envolvidos, usuários que mal 

conseguem se expressar, médicos que precisam dar conta de uma cota preestabelecida e 

estudantes que passam a encarar o sofrimento alheio como apenas de um usuário a mais. Apesar 

das dificuldades vividas pelos profissionais envolvidos no atendimento a usuária, o desejo de 

melhorar o cuidado é premente. A fala da psicóloga ao ser indagada sobre o que consideraria 

importante e que deveria mudar no cuidado aos usuários é esclarecedora: 

 

“[...] o contato (com os profissionais das outras especialidades) era só através 

da documentação e da paciente.O que eu acrescentaria seria a possibilidade de 

troca com os vários profissionais que geralmente encaminham o paciente 
solicitando um tratamento de apoio paralelo. Então seria bom, porque essa 

troca só através da documentação, do arquivo, isso fica um pouco fria e 

dificulta um pouco, principalmente quando o paciente tem dificuldade de se 

expressar, de falar. Então seria muito bom que houvesse um espaço para essa 
troca. Seria bom demais. Outra coisa, determinados setores fazem 

documentações pessoais, não jogam na pasta (prontuário), então a gente deixa 

de saber muita coisa sobre o paciente.” 

 
(Psicóloga H.) 

 

          No propósito de trabalhar para um melhor cuidado ao usuário, algumas ações como as 

trocas entre os profissionais, passam  a contribuir não somente no cuidado efetuado ao usuário, 
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mas também na satisfação, no desenvolvimento pessoal e na formação de vínculos mais 

saudáveis entre todos os envolvidos no trabalho. Além disso, a possibilidade de através das 

fissuras institucionais poder se exercer o papel de um agenciador, significa colocar em prática 

novas possibilidades viabilizando o “real social” em toda dimensão da vida fazendo-o acontecer. 

Giules Deleuze em seus escritos refere o desejo como revolucionário, sempre querendo mais 

conexões, mais agenciamentos e “não há eclosão de desejo [...] que não coloque em cheque as 

estruturas pré-estabelecidas” (ROLNIK, 2006, p.2 ). Nessas linhas de fuga, o desejo aparece 

numa possibilidade da criação, de um acontecimento, onde o trabalhador poderá ultrapassar a 

assunção de uma posição passiva, sair desse desapossamento da sua potência de compreender e 

de agir, indo além do proposto pelo projeto da organização trazendo recursos a mais. Para o 

psiquiatra P., a possibilidade de exercer seu papel de forma mais efetiva e harmônica com seus 

princípios, veio através dessas linhas e da instauração de uma micropolítica que beneficiou a 

todos do projeto de Extensão instaurado junto a Proex. Este viabilizaria para si a ajuda vinda de 

estudantes, estagiários e voluntários da área de Saúde Mental: 

 

“...Uma coisa ficou muito clara quando [...] psicólogas vieram  trabalhar 

comigo, principalmente no tocante ao registro do caso. Eu percebi que quando 
eu estava trabalhando sozinho sem alguém me ajudando, o registro era falho, 

porque as vezes eu não tinha muito tempo de registrar, as anotações no 

prontuário eram muito sucintas. Quando [...] passou a anotar , não tudo, mas 

bastante coisas de que os pacientes falavam, o registro dos casos ficaram muito  
melhores. 

 
(Psiquiatra P.) 

 

          Ousando para criar soluções, a micropolítica se instaura deixando a formatação e os 

protocolos preconcebidos, abrindo novas possibilidades que beneficiam a todos os atores 

envolvidos. A essência do trabalho e seus impedimentos ampliam essa visão de conhecimento, 

possibilitando soluções outras que possam viabilizar as demandas do dia a dia. Tais estratégias 

não podem dar conta de mudar o todo, mas certamente fazem  uma enorme diferença. Dentre 

elas, propicia uma oxigenação de campos antes inoperantes, favorecendo a permanência dos 

profissionais dentro dessa estrutura, aumentando seguramente seu tônus operacional e emocional. 

         Para a usuária, o tratamento recebido está de acordo com suas expectativas. Em meio a 

tantas dificuldades que sofreu durante toda a sua busca ao atendimento, consegue separar o 
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profissional que a atende, daquilo oferecido pela estrutura organizacional. Refere-se a sentir-se 

bem tratada e satisfeita com o cuidado recebido: 

 

Eu considero o tratamento bom. Os médicos são muito bons, tem muitos 

pacientes, tratam bem, tem carinho com a gente, e eu gosto. Não tenho nada pra 

falar daqui. É um serviço público, mas eles cuidam da gente muito bem. [...] 
pelo menos sempre que passei por aqui. [...] Pra mim é ótimo. [...] É igual ao 

que o Dr.P. falou pra mim. A minha doença é doença crônica. Aí é tratar, tomar 

o remédio, é isso aí. 
 

          Diante deste depoimento, pode-se inferir que a usuária embora se sentindo acolhida, 

entende o atendimento no ambulatório de psiquiatria e sua doença como algo sem perspectiva de 

melhora.  Observa-se uma cronificação de sua doença possivelmente devido aos caminhos “mal 

percorridos” agravados com desconhecimento de sua família de poucos recursos financeiros e 

culturais. Além disso, na tentativa do restabelecimento de sua saúde, já tão comprometida, esses 

“cuidados tão pouco cuidadores” que obteve, foram cruciais para a evolução de seu quadro 

psicológico, que traz consequências até os dias atuais. Tardiamente pode se beneficiar de um 

tratamento psicológico e atualmente consegue identificar esse acompanhamento como algo 

fundamental para o seu equilíbrio emocional: 

 

“O tratamento psicológico, eu falo até para as outras pessoas, que ajuda muito, 

não só a psiquiatria, o tratamento com remédio. Mas o que ajuda muito é o 
psicólogo. Ele te dá muito, assim, muito respaldo na sua doença.”   

  
                                       (Usuária O.) 

  .    

6.2 - PRODUÇÃO DO CUIDADO AO USUÁRIO 

 

 

6.2.1- HISTÓRICO DE VIDA DO USUÁRIO 

 

          Usuária O., casada, dois filhos, antiga 6ª série do primeiro grau incompleta, evangélica há 

15 anos. Retira-se da escola, a pedido de sua mãe aos 13 anos, com a incumbência de cuidar de 

seus dois irmãos pequenos: - “Todos os irmãos estudaram”, afirma. Relata que, mais nova, não 

ligava em ter parado os estudos, pois “não tinha juízo, era namoradeira e não se importava em 
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estudar” (sic). Histórico de carência e ressentimento de não ter tido infância devido suas 

obrigações domésticas. 

 

“...A minha mãe quando veio para o Rio, ela tinha vinte e três anos, eu tinha 

quatro anos de idade, e minha mãe não tinha marido, eu ficava sozinha dentro 

de casa. Uma criança sozinha não tem ninguém pra ficar. Eu tinha muito 
medo... com quatro anos de idade. Aí  depois ela me botou no colégio interno. 

Foi  o maior pavor da minha vida. Aquilo foi um trauma tão grande... Eu me 

lembro como se fosse hoje. [...]A primeira doença que eu tive foi uma caxumba. 
Eu tinha seis anos e eles me botaram no isolamento, o dormitório era encima, 

debaixo tinha uma escada, era debaixo de uma escada e eu ficava ali sozinha. 

Então eu tinha muito medo. Eu só fui perder o medo quando eu casei [...].” 
 

          A exposição precoce em que a usuária se refere e que muitas crianças passam: a falta de 

carinho, de cuidado, o abandono, entre outros, muitas vezes ocasionando problemas sociais ou 

relacionados a dificuldades emocionais dos familiares, favorecem para a eclosão da doença 

mental numa idade posterior. Para o psiquiatra que assistiu a usuária, isso é quase que uma regra: 

 

“[...] numa perspectiva psicanalítica esses pacientes adoecem geralmente por 

problemas sérios que passaram durante os primeiros anos de infância. [...] eu 
teria que rever no prontuário, situações traumáticas vividas nessa época.” 

 

(Psiquiatra P.) 

 

          Mãe da usuária, falecida por AVC aos 72 anos, com quem teve, segundo seu relato, uma 

relação sufocante. “Era uma pessoa difícil de lidar, perturbada e má, não respeitava minha 

privacidade” (sic). Relata arrependimento e culpa sobre “a maldade que já cometeu contra sua 

mãe tentando envenená-la.” Afirma que sempre foi rejeitada por esta, o que a fazia sofrer em 

demasia. Sofreu ameaças, tentativas de abuso sexual dos oito aos 14 anos de idade, por parte do 

padrasto, de quem procurava estar sempre afastada. Apesar de acreditar no ocorrido, sua mãe 

“não lhe dava crédito” (sic), alegando não se separar devido aos dois outros filhos que tinha com 

este companheiro. Refere-se a tentativa de suicídio aos 14 anos devido surras constantes de sua 

própria mãe. Irmão com doença bipolar, avós maternos e mais outro parente “perturbados 

mentalmente” (sic). Atualmente seu padrasto está idoso e lúcido, morando e sendo cuidado pela 

usuária. Questiono se há alguém que cuide dela: 
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“Eu sozinha, sempre foi assim. Eu pequena, eu sozinha, sempre eu que cuidava 

de casa, desde a idade de oito anos minha mãe já me botou para cuidar de casa. 

E esse meu padrasto que tá comigo, ele na época quando eu era pequena, tentou 
abusar de mim. É dele que eu estou cuidando, os filhos dele não querem [...] Às 

vezes tem hora que eu tô assim, fazendo alguma coisa e ele está parado olhando 

para mim. Eu fico com medo. Está morando comigo porque a filha dele, no caso 

a minha irmã, não quis ficar com ele. Meu irmão, porque a mulher dele não 
quis, porque não se adaptou, né? E minha irmã ficou estressada com ele 

também porque avançou nela. É minha irmã, ela é filha dele mesmo. O  casal é 

filho dele, só que minha irmã cansou, ela também tá com problema de cabeça 
[...] Falou: - O., agora é sua vez de tomar conta. Aí eu tomo conta. Ele não (me) 

fez nada com essa idade. Mas, as vezes, eu tô fazendo alguma coisa e sinto que 

ele tá parado olhando para mim, me dá aquele medo e eu me lembro da 

infância. (pausa)” 
 

          A importância de ser ouvida, de relatar sua história e expressar seus sentimentos... 

 
“(Diminui o tom de voz) Quando eu era pequena, ele entrou no meu quarto e 

tava passando a mão na minha..., na minha parte íntima, até que um dia minha 

mãe pegou. Eu tinha medo porque ele me ameaçava [...] Até hoje assim, isso 
vem na minha mente. Mesmo ele lá na minha casa, eu olho assim para ele, aí 

vem aquele filme na minha mente. Quem diria que eu ia tomar conta dele e que 

ele tentou fazer as coisas assim comigo com oito anos? [...] Mas quando passou 
essa fase do colégio, dava crise. Eu caía, entendeu? Dava uma crise, eu caía, 

dava tremedeira [...] O diretor mandou que minha mãe fizesse um eletro, mas 

minha mãe não tinha condição. Na época eu estava com 11 anos. Eletro para 

fazer um tratamento, mas não fez.” 
  

          O relato da usuária mostra a falta de condições familiares, culturais, sociais e financeiras para 

investigar seus sintomas. Após as evidências de abuso sexual por parte do padrasto, também nenhuma 

ação foi tomada com o intuito de tratá-la psiquiátrica ou psicologicamente. 

 
“...Depois foi com 14 anos, ele tentou com 14 anos. Minha mãe tava internada e 

minha vó tava no outro quarto. Aí quando ele entrou, veio falar comigo que se 

eu fosse boazinha com ele, ia me dar o que eu precisava. Eu falei: - Você não 
pode dar nem pra minha mãe e nem pros meus irmãos! Aí ele me segurou no 

braço. Quando ele me segurou no braço eu falei: - Ó, eu vou gritar e minha vó 

vai levantar. Aí ele me soltou. Eu corri para o quarto de minha avó e fiquei a 
noite toda sentada lá. [...] Foi quando fui ao hospital e falei pra minha mãe o 

que tava acontecendo. Minha mãe tava internada com o negócio da tuberculose 

[...] Pediu alta e veio embora pra casa. A minha mãe sabia que eu não era de 
mentir [...] Eu não tinha sossego. Aí ele... ele... como se diz? Como ele não 

conseguiu nunca fazer nada, até a idade de 18 anos, ele me batia muito, 

entendeu? Qualquer coisinha assim... Se eu falasse pra ele [...] Ele já vinha e 

avançava em cima de mim. Até que um dia eu revidei. Eu já tava cansada. Aí eu 
revidei. (pausa).” 
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          Na fase adulta, trabalhou como auxiliar de produção. Aos 20 anos teve uma crise durante o 

trabalho, onde caiu e ficou desacordada. Atendida psiquiatricamente, foi internada em um 

sanatório local e ao sair, tratada com psicotrópicos por nove anos consecutivos, quando se 

aposentou  por doença mental. Fica evidente que essa sua primeira internação define o futuro da 

usuária “cronificando a sua doença.” Na sua narrativa é possível verificar sinais da necessidade 

de um acompanhamento psicológico muito anteriores a essa primeira internação, como as crises 

onde “ficava esquecida” (sic) (perdia a memória).  Porém nenhum  projeto terapêutico alternativo 

foi tentado antes dessa resolução.  

 

“...Aí  quando deu uma crise em mim feia mesmo, eu tava com vinte anos 
quando eu  fui internada ali em R. B. (refere-se a um sanatório de uma cidade 

próxima).” Eu fiquei quinze dias dentro de casa trancada porque [...] não 

lembrava das coisas. Minha mãe dizia que eu estava menstruada, que eu não 
tomava banho. Eu não fazia nada, tinha que me trancar porque eu queria só 

fugir. Aí foi quando ela arranjou uma internação pra mim e me colocou lá em 

R.B.” 

 

          A partir daí, verifica-se que o projeto terapêutico vinculado a tecnologias duras de trabalho 

em saúde, sendo o uso de medicamentos e internação prevalecendo.  

 

“...Fui internada duas vezes lá. De lá pra cá, as coisas só foram piorando. Tive 

internação com 20, depois aos 23 anos. Depois eu comecei um tratamento com 

aquele médico..., um psiquiatra que também já morreu. Tive um tratamento que 
eu tive um...assim tipo um...como eu vou falar? Um transtorno. Fui para a 

psiquiatria e tratei com esse médico nove anos. Aí no final de nove anos ele 

falou que eu tava boa. Aí [...] Fiquei uns cinco anos sem ter nada. Aí de repente 
eu tive um outro transtorno, foi, tive...ai meu Deus, não me lembro...”  

 

          Refere-se, ainda, a duas tentativas de suicídio com ingestão de medicamentos, sendo feita lavagem 

gástrica e tentando se jogar em frente a um carro. 

 

                                    “...Aos vinte e quatro(anos) casei. Eu casei e perdi o medo.” 

 

          Marido alcoólatra: relata que já tentou conversar com ele a respeito de sua doença, porém 

“ele não quer saber de problemas” (sic). A usuária se refere a trazer carências de sua família de 

origem. Assumiu a criação de sua neta, hoje com 12 anos, que mora com ela desde que nasceu, 
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mas seu filho vem brigando pela sua guarda na justiça por maus tratos ocorridos na casa de sua 

ex-esposa que vive com outro homem. 

 

                                     “...Essa preocupação me deixa enlouquecida. (sic) 

 

                                     (Usuária O.) 
 

          Alega não gostar de expor sua vida para as outras pessoas, tentando conversar com seu 

marido, com quem segundo relata, tinha uma boa relação, apesar de afirmar não querer saber de 

seus problemas. Há três anos descobriu um relacionamento fora do casamento ocasionando piora 

no seu quadro geral. 

 

 

6.3 - A REDE DO CUIDADO UTILIZADA PELO USUÁRIO 

 

          O cuidado ao usuário de serviços de saúde mental não se restringe à questão “mental” ou 

“psi”, como se pode observar no relato a seguir. Há um histórico de necessidades de saúde, para o 

qual a usuária vai buscando, na rede de saúde, suprir estas necessidades. Neste movimento, vai se 

formando uma rede de cuidado, centrada no campo de seus problemas de saúde. A rede se forma 

por ação dos trabalhadores que a atendem e também por seu protagonismo, pois ela se mostra 

ativa em buscar estes atendimentos. Abaixo uma descrição detalhada dos caminhos, e 

descaminhos, percorridos pela usuária e as necessidades que se apresentaram. 

          Em seu histórico de doenças pregressas, a usuária informa que já fez redução de mama, 

operou varizes, cisto no ovário e laqueadura tubária. Fez tratamento ortopédico para dor lombar e 

cervical. Histórico com uso de álcool eventualmente e abandono do tabagismo. Após idade de 20 

anos, em crise, foi internada no Hospital São Jorge e depois encaminhada para a Colônia de Rio 

Bonito onde ficou por volta de quatro meses, quando recebeu alta. Além dessas, teve outras 

quatro internações psiquiátricas no local, até 2003.  

 

“[...] Eu procurei (ortopedista) porque eu achava que era problema de coluna, 

procurei a ABRAE (instituição filantrópica, localizada no município de São 
Gonçalo),eu me tratei lá. É uma instituição que tem convênio com o INPS. Tem 

tudo, ortopedista, clínico geral, neuro, mas eu achava que era a coluna, porque 

eu sentia muita dor descendo pelos ombros, mas não era coluna. O quadro da  
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depressão apareceu através de uma dor. Foi aí que o médico me encaminhou 

pra cá (HUAP).” 

 
(Usuária O.) 

 

          Através de registro no prontuário, o início de atendimento no Hospital Universitário 

Antônio Pedro se deu em 2003, quando foi efetuado o seu primeiro exame neurológico. Relato 

inicial de medo de ficar só, tremores e “cisma” (sic): medo de sentar no vaso sanitário achando 

que iria sair um bicho de dentro. Sensação de que irá enlouquecer, de fragilidade, ansiedade, 

irritação e sufoco. Primeiro registro de consulta com o psiquiatra Dr. M. feito neste mesmo ano, 

quando já é registrada uma melhora dos sintomas psicóticos, porém com ansiedade persistente.  

 

“...Ele me encaminhou para um neurocirurgião o Dr. R. [...] Depois que ele fez 

as avaliações, meus exames todos, aí ele me encaminhou para a psiquiatria que 

eu procurava, o Dr. P.” 

 
(Usuária O.) 

 

          No ano seguinte, houve o início de atendimento com o psiquiatra P., onde a Usuária diz ter 

choro constante, “vozes que entram  pelo ouvido e sobem pela cabeça”, as quais relaciona com o 

nervoso, confusão mental e ideias de perseguição, presença de excesso de gesticulações durante a 

consulta e fala rápida. Relato de sentir-se muito cobrada dos afazeres, surgindo, nestas ocasiões, 

vozes que lhe trazem “perturbação.” Retorno ao uso de psicofármacos que a paciente já havia 

tomado há 20 anos e não estava fazendo uso atualmente. 

          Nos anos posteriores, relatos de dormir excessivamente, dores de cabeça e choro constante, 

desânimo, angústia, isolamento e fraqueza nas pernas. Alude crises de depressão e problemas 

familiares. Sem ânimo, prostrada, tem ficado trancada no quarto “para não ver ninguém”, pois 

acredita ser a sua mãe que a perturba e sente pavor ao sair do médico. Sensação de morte, pânico 

e “crise de tremores”. Relato de sensação de quentura na cabeça e “sangue jorrando” (sic). Dor na 

nuca com rigidez achando que irá morrer. 

          Foi a partir de 2007 que usuária passa a fazer menção de seus problemas conjugais e 

dificuldades em sua relação sexual com o marido, fingindo prazer e “rezando para terminar logo” 

(sic). Relato de anteriormente conseguir se soltar sexualmente devido ao uso intenso de bebidas 

alcoólicas, hoje afastada do hábito. Narra que brinca de bonecas lavando seus vestidos e 
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penteando-as, acreditando ser uma fuga para absorver todos os seus problemas. Sugere que 

devido à crise em seu sistema nervoso, está com a coluna abalada e ardência na pele, mas que 

nada tem adiantado, persistindo suas dores. Refere-se a choro constante, tristeza e angústia. 

Apresenta agitação, falando sem parar sobre problemas com seu marido que, segundo seu relato, 

a vem ignorando, devido suas atitudes. Para diminuir sua agitação declara fazer serviços 

domésticos, lavando e esfregando roupas. Sente-se como um “enfeite” dentro de casa “não 

servindo para nada, nem para sexo” (sic). Relato de tremedeiras, nervosismo, ansiedade, insônia e 

a persistência vozes “dentro da cabeça” dando a impressão que “os miolos irão estourar.” Chora 

durante a consulta expondo que em conversa recente com o padrasto, ele nega os assédios sexuais 

dizendo ser a usuária louca. Alude mágoa da mãe, que “só pensava em dinheiro” (sic), não 

tomando uma atitude em relação aos assédios sofridos. Comportamento de “comer as unhas” 

(sic) durante a noite, sem controle.  

          Em 2008, sua mãe é acometida de derrame na rua vindo a falecer. A usuária se refere a 

“não estar sentindo nada” a respeito dessa perda, situação que vem conversando com a psicóloga 

H. que passa a acompanhá-la devido encaminhamento do psiquiatra P.. Relata ter feito todos os 

gostos da mãe para o sepultamento, embora não tenha comparecido ao velório. Recorda que 

apanhou muito desta, referindo-se que após seu falecimento, vem se sentindo “em paz”, sem as 

dores que sentia. É relato da psicóloga sobre esse início do tratamento psicoterapeutico: 

 
“A paciente, de início, era altamente angustiada, deprimida, conflituosa, tinha 

uma história de vida muito sofrida e aos poucos fomos trabalhando as situações 

que marcaram a vida dessa paciente, que a tornou altamente insegura, que vivia 
momentos de crise, de pânico, muitos medos e desenvolvia, em alguns momentos 

de grandes tensões e estresses, algo mais que uma simples depressão. Às vezes, 

ela ficava altamente cismada, desconfiada e nesses momentos de grandes 
tensões, pressões que ela vivia no seio familiar, declarava que via coisas, 

dormia muito mal, tinha muita insônia e muitas perturbações mentais.” 

 
(Psicóloga H.) 

 

          Constantemente deitada, apresenta medo, tremores, vista turva e alucinações visuais, relata 

tombo devido confusão mental, com impacto na parte de trás da cabeça, causando dores 

constantes, agitação e moleza corporal, que a levaram a consulta ao neurologista onde foi 

prescrita tomografia do crânio, mas nada se constatando. Refere-se a alteração em sua pressão 

sanguínea, pensamentos de morte e relato de invasão de ratos em sua casa, o que a incomoda 
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muito, sem que seu marido tome uma atitude (sic). Em exame clínico efetuado durante uma 

consulta, foi constatada hipotensão postural. 

          No ano seguinte aparece de forma mais incisiva sua ideação suicida. Cita ansiedade, 

angústia, desânimo, confusão mental e insônia. Esquecimento, nervosismo, ardência na veia do 

pescoço, sensação de piora. Relato de alucinações auditivas e visuais e a impossibilidade de sair 

sozinha. A usuária que também vem sendo acompanhada pela neurologia é orientada a procurar 

outro profissional em psiquiatria devido à aposentadoria do psiquiatra P. que a acompanha nessa 

especialidade.  Relato de coceiras pelo corpo e feridas inclusive na área genital. Sente odores pela 

casa, necessitando limpa-la compulsivamente. Relato de dores e vozes na cabeça e muita vontade 

de urinar na rua. Fala que já esteve com outro psiquiatra do convênio de seu marido, onde não se 

adaptou.  

          Em Agosto de 2009, passa a ser atendida no ambulatório do psiquiatra do Dr. L., no 

HUAP.  

 

“[...] Daí um dia encontrei com ele (psiquiatra P.) ali no corredor e perguntei 
porque não continuava me tratando. Até chorei, mas ele disse que tava fazendo 

outra coisa psi... psico não sei o que, acho que aquilo que a psicóloga Dra. H. 

faz. Mas depois eu fui pensando e ele atendia a gente com um bocado de 

médicos, os estudantes e eu entendi que ele precisava  mudar de paciente para 
não ficar sempre a mesma coisa para eles aprenderem. E aí eu fui entendendo e 

aceitando que tem que ser assim. A gente tem que aceitar. (pausa)” 

 
(Usuária O.) 

 

          Embora tenha tido dificuldades para superar a quebra do vínculo que mantinha com o 

psiquiatra P., a usuária após encontrar uma resposta que talvez não ecoasse em seus sentimentos 

de rejeição, trazendo a questão institucional como resposta, em seu depoimento mais adiante, 

declara: 

 

“O tratamento com o Dr L. é igual como o do Dr P., é a mesma coisa.” 

 

 (Usuária O.) 

 

          Essas consultas passam a ser efetuadas por médicos residentes supervisionados por este 

profissional. Com o médico residente Z, a usuária se manteve até 2010, quando há uma 
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rotatividade de residentes que a atendem até os dias de hoje. Seus sintomas, normalmente, são 

tristeza, anedonia, sensação de que “as carnes iriam se soltar” e a cabeça “iria ficar vazia”, 

isolamento social, prejuízo nos cuidados pessoais, irritabilidade, agressividade verbal após 

agentes estressores. Relato de não andar sozinha com medo de “passar mal” e de se perder, 

compulsão por limpeza, períodos de agitação, compras compulsivas e vozes dentro da cabeça que 

a chamam e conversam, onde falam o que fazer e comentam seus atos sem a ofender. Sente 

vultos atrás de si, às vezes sentindo-se perseguida, sono preservado, mantém ideações de morte, 

porém sem planejamento, pois “precisa cuidar de sua neta por quem tem veneração” (sic). Sente 

dor e aperto na região precordial necessitando de acompanhamentos nesta especialidade, onde 

exames de ECO e ECG se encontram normais (sic). Mostra-se logorréica e prolixa. 

 

“Tá sendo bom, tá sendo bom! Às vezes é ele que me atende (Psiquiatra L.). 

Essa última vez foi ele que me atendeu. Às vezes é uma doutora (residente) que 
eu não sei o nome. (pausa).”  

 
(Usuária O.) 

 

          Atendida em 2010 pelo médico residente M., relata traição de seu marido, estando 

preocupada com a possibilidade de ter contraído uma doença sexualmente transmissível. 

Apresenta palpitações e dificuldade de concentração mostrando piora dos sintomas depressivos e 

tentativa de suicídio. Relato de cefaleia occipital, desânimo, pensamentos autodepreciativos, 

comportamento ambivalente e perdendo-se constantemente nas ruas. Sensação da pele 

“descamar”, “manchas arroxeadas” no corpo e nervosismo. Cabeça confusa, “zonza”, vendo 

vultos sem ter medo, com alucinação de “várias caretas olhando para si.” Queixa-se de angústia, 

esquecimentos frequentes, os ossos contraídos (sic), os braços formigando, incontinência 

urinária, ardência na pele, arrepios de frio alternados com calores. Continua em psicoterapia. 

          Tristeza, anedonia, mania de perseguição, alucinações auditivas são apresentados no ano 

posterior. A usuária se refere a ataques de pânico noturnos, taquicardia e sensação que vai 

morrer, pois “sua cabeça irá explodir” (sic). Em consulta na psiquiatria com o médico residente, 

R., comparece acompanhada da filha. Fala sobre muitas dores nas pernas, o que a leva passar a 

maior parte do dia na cama. Diz que pensa muito em situações do passado e de sua infância, o 

que a deixa triste e deprimida com sentimento de prostração, dormindo constantemente. Medo de 
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ficar sozinha em casa, alucinações visuais de vultos e tentativa de ausência do convívio social 

familiar. Comenta picos hipertensivos, dores no corpo e esquecimento. Em continuidade do 

tratamento com a psicóloga H.  

          De 2012 em diante, os sintomas permanecem praticamente iguais, porém mostrando crítica 

quanto as suas alucinações, reconhecendo-as como tal. Apresenta dores no corpo, cefaleia, pouco 

apetite e muito sono. Sente uma sensação de “mordida de bicho no coração”, principalmente 

quando está tensa. Preocupações excessivas, inquietação, dores nas costas, perda de memória e de 

direção quando fica nervosa. - Em consulta na psiquiatria com o médico residente C., queixa-se 

de ansiedade, dores articulares e abdominais e insônia que acredita ser devido nervosismo. 

Abandono da psicoterapia. Em 2013, em consulta com o psiquiatra residente S., alega anedonia, 

dificuldade de realizar suas atividades e cuidados próprios diários. Nega alteração do apetite e do 

sono.   

 

“Todo mês eu venho para a psiquiatria. Fiquei afastada um pouco da psicóloga, 

por motivo de criança e família em casa. Não dava, tava dando um tempo 
fazendo tratamento de hérnia de disco, fazendo fisioterapia e não dava para eu 

vir. Mas retornei ao tratamento com a psicóloga (refere-se ao dia anterior desta 

entrevista).“ 

 
(Usuária O.) 

 

          Além do atendimento psicológico no HUAP, em sua entrevista a usuária faz referência ao 

Programa Médico de Família de Niterói, onde é visitada pelos agentes de saúde: 

 

“Também tem o postinho perto de casa, e eles vão lá na porta da gente. Mas eu 

não gosto de ir lá. Lá também tem psicóloga. Eles falam, você não está indo na 
psicóloga. Mas eu falo que gosto da doutora H.[...]” 

 

          Refere que ainda faz uso da ABRAE, Associação Brasileira de Assistência ao Excepcional, 

entidade filantrópica situada em São Gonçalo, sempre que acha necessário. De certa forma, acaba 

fazendo um projeto terapêutico paralelo por conta própria, possivelmente devido a uma falha na 

contenção de sua demanda psicológica. Essa diluição de responsabilidades faz com que o 

atendimento se torne de vínculo frágil e fragmentado.  

 

“...Às vezes eu vou lá, tem psicólogo, tem psicoterapeuta na Instituição. Às vezes 
você vai lá e é atendida, mas sem vínculo nenhum. Aí a gente conversa com ele, 
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ele me escuta. - Olha a senhora tem que permanecer no tratamento!  Vai me 

orientando, e às vezes eu vou conversar com ele como amigo, [...] é pelo 

profissional. Aí eu converso com o Dr. F.. Lá tem nutricionista, tem tudo 
também.” 

 

          Sobre o tratamento que vem desenvolvendo no Hospital Antônio Pedro, a usuária faz a 

seguinte observação: 

 

“Eu faço esse tratamento já há 11 anos aqui, tem época que eu tô melhor, outra 
época eu já estou regular, mas continuo na mesma.” 
 

 

6.4 - O PROCESSO DE TRABALHO DO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA  

 

“Há uma certa rotina quando atendo um paciente de primeira vez: prescrevo a 
medicação e vejo a paciente uma vez por semana durante um mês. Durante esse 

período, ao mesmo tempo que a paciente necessitou falar muito para diminuir a 

sua enorme ansiedade, eu poderia ter uma ideia mais clara sobre seu 

diagnóstico e poder avaliar os seus retornos às consultas.” 

 
(Psiquiatra P.) 

 

          Segundo o relato do psiquiatra, sua produção de trabalho em saúde se efetuava centralizada 

no usuário, pressupondo antes de tudo uma disponibilidade de poder ouví-lo antes de qualquer 

diagnose efetuada. Por ser um Hospital Universitário, a presença de alunos da Faculdade de 

Medicina da UFF é constante e isso para a maioria dos usuários é visto como algo subentendido 

no atendimento e aceito.         

 

“A partir de 2003, passei a trabalhar com um pequeno grupo de alunos da 
disciplina Trabalho de Campo Supervisionado III durante o atendimento. Talvez 

devido aos pacientes saberem que se tratavam em hospital universitário, de um 

modo geral, aceitavam bem a presença de alunos. Durante o atendimento havia 
um cuidado em ouvir o paciente e que os alunos mantivessem uma atitude de 

respeito: não conversarem entre si; desligarem o celular e não anotarem nada. 

Ali, aquele era o momento do paciente. Não me lembro dos pacientes 
reclamarem da presença dos alunos.” 

 

(Psiquiatra P.) 
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          Em relação aos alunos, futuros profissionais que exercerão o cuidado ao usuário, uma 

reflexão sobre sua permanência no ambulatório durante as consultas, parece oportuna.   

 

“É simplesmente fundamental a participação do aluno no atendimento 

ambulatorial, não somente o de psiquiatria, mas de qualquer outra 

especialidade médica.”  
 

(Psiquiatra P.) 

 

          Com o objetivo de qualificar os alunos, futuros profissionais com atitudes menos 

deterministas capazes de compreender as reais necessidades dos usuários   como   um  todo, o 

psiquiatra professor foca a necessidade do ensino ocorrer no ambiente ambulatorial  

possibilitando o conhecimento do contexto de vida do usuário  aproximando o aluno de uma 

visão mais integral do indivíduo e de suas condições de vida. Entrar em contato com os fatores 

psicológicos e sociais implicados na determinação das doenças, e desmistificar a figura médica 

tendo como objetivo a remissão dos sintomas sem que se procure o sentido que apresentam na 

vida do paciente, se torna fundamental para que o cuidado se torne de fato cuidador. 

 

“Era importante o contato dos alunos com o paciente, mesmo que não 
conhecesse previamente psiquiatria clínica. O paciente da psiquiatria nos trazia 

histórias trágicas, um enorme sofrimento psíquico que impactavam todos ali 

presentes. Assim, o aluno era beneficiado por entrar em contato com um 
sofrimento real. Nenhum outro “cenário” substitui esse aprendizado. Por isso 

as restrições que fiz ao excesso de aulas expositivas. Os alunos deixavam claro 

em seus relatórios que passar por essa experiência fizeram-lhes obter um olhar 
diferente sobre a doença e o adoecer.” 

 
(Psiquiatra P.) 

 

          Quanto ao atendimento psicoterápico efetuado, este ocorria na mesma sala que o psiquiatra 

Dr. P. utilizava para suas consultas, porém em turnos diferentes. A psicóloga H. ressalta, porém, 

que as informações que obtinha sobre o tratamento da usuária efetuado na psiquiatria eram 

através do prontuário e das notícias trazidas por ela durante as sessões psicológicas: 

 

“A troca era sempre que a paciente frequentava, mantinha um contato das 

consultas regulares com a psiquiatria. [...] O contato era só através da 

documentação e da paciente.” 
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          Em relação ao atendimento efetuado pela psicóloga H. na instituição, é esclarecido, desde o 

início, quais as regras estabelecidas para que o atendimento seja efetivado: 

 

“Quando fazemos o tratamento psicológico esclarecemos que será de seis meses 
que poderão ser prorrogados por mais seis meses, e somente se estritamente 

necessário haverá ainda uma possível nova prorrogação. Acho importante 

colocar esse limite. Quanto à sessão, é de 20 minutos, que pode ser prorrogada 
mais cinco e se necessário um pouco mais. Às vezes até mais 15 minutos. Mas 

todos são avisados e sabem o tempo de sessão.” 

 

(Psicóloga H.) 
 

 

6.4.1 - O PROJETO TERAPÊUTICO DA USUÁRIA 

 

          Sem condições de oferecer a paciente uma psicoterapia mais “profunda”, inicialmente o 

psiquiatra P. trata a usuária com uma psicoterapia de apoio implícita que além de auxiliá-la a 

compreender-se melhor, aumentando sua confiança para lidar com situações complicadas, 

propicia ao profissional o conhecimento da demanda real da usuária. Através da conscientização 

de seus problemas, agencia uma possibilidade para mudanças de comportamento e alívio de 

sintomas. 

 

“Não havia possibilidade de oferecer à paciente uma psicoterapia de orientação 
psicanalítica e sim uma psicoterapia de apoio que foi realizada implicitamente 

uma vez por semana durante o primeiro mês. Nas consultas subsequentes eu 

também me propunha a ouvir suas dificuldades familiares, mas não despunha 

de muita disponibilidade terapêutica devido ao número de pacientes e também 
porque a paciente era extremamente ansiosa e estendia a consulta por muito 

tempo.” 

 
(Psiquiatra P.) 

 

          Comenta ainda, que com o passar do tempo, a usuária foi melhorando à medida que podia 

entrar em contato com suas dificuldades familiares: 

 

[…] Lembro-me que progressivamente a paciente foi melhorando nos primeiros 

meses, embora geralmente aparecessem novas queixas. Essas foram sendo 
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substituídas na medida em que pode falar de seus problemas familiares, 

principalmente os conjugais e também de seu neto. Os pacientes não trazem 

somente sua doença e sim as várias circunstâncias que fazem com que 
adoeçam.”  

 

          Apesar de tentar conter todas as demandas da usuária, tanto medicamentosas quanto 

emocionais, em determinado momento o psiquiatra P. percebe que isso não seria possível dentro 

das suas limitações: 

 

“...A paciente demandava um acompanhamento psicológico que eu não poderia 

fazer. Encaminhei-a à psicóloga e então pude espaçar as consultas.” 

 

          A partir daí, o projeto terapêutico estipulado para a usuária, além do acompanhamento 

psiquiátrico e o uso de medicamentos psicotrópicos, passa a ser também o psicoterápico, embora 

tardiamente como evidenciado em seu histórico pregresso. Após aderir a psicoterapia, sua 

evolução é descrita pela psicóloga, que passa a acompanhá-la, como boa. Diante de outras 

intempéries que a vida trouxe a usuária como a morte de sua mãe, pode ser assistida de uma 

maneira mais adequada às suas necessidades de saúde.  Outras questões mal digeridas e não 

trabalhadas de sua vida passam a vir à tona, e diante dessa nova possibilidade passam a serem 

trabalhadas:  

 

“...A evolução [...] de início: a paciente se mostrava altamente estressada, 

angustiada, desorganizada e depressiva e vivia alguns momentos que alternava 

ansiedade com depressão e aos poucos  foi buscando auto estima, se libertando 
de alguns traumas que faziam com que se sentisse insegura frente a vida: a 

sensação de rejeição em relação a família, em relação  a mãe. E a paciente foi 

se estruturando [...] Reclamava muito de sua mãe que era muito invasiva, 

falávamos muito sobre essa questão, mas ela não conseguia colocar limites nela 
alegando que não adiantaria. Na verdade a morte da mãe lhe deu um certo 

“alívio”, mas deu abertura para a culpa que sentia devido a esse sentimento 

[...] Deixou a terapia para cuidar dessa neta da qual ganhou a guarda, pois 
segundo dizia, ela não era bem tratada pela mãe, que pouquíssimo tempo morou 

com seu filho.” 

  
(Psicóloga H.)  

 

          Devido a problemas particulares relativos à sua neta e ao padrasto idoso, a usuária se afasta 

da psicoterapia por aproximadamente um ano retornando quando a procuro para pedir sua 

autorização para a entrevista e a pesquisa. Durante nosso primeiro contato telefônico, mostrou 
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interesse e expressou a profunda falta do atendimento psicológico, o qual retomaria dias depois. 

Nas falas abaixo descreve a importância que teve o atendimento para seu tratamento: 

 

 “...Foi muito bom, é um meio de eu falar as coisas que eu tô sentindo, que eu 

tenho, e como na psiquiatria não dá para conversar tudo, a psicóloga é um meio 

pra ajudar o tratamento da gente que a gente sabe que não tem jeito, não tem 
cura. A depressão não tem cura [...] Aquele acompanhamento ali (psicólogico), 

aquele aconselhamento, ele te dá aquelas palavras de ânimo pra gente. Ele 

coloca a gente lá encima e a agente se sente aliviada [...] Para mim é assim, 
não sei com as outras pessoas. Psicólogo tem que ter. É o principal na doença 

da psiquiatria” 
 

          Dessas experiências, evidências e reflexões de que, na maioria das vezes, a doença é 

consequência de conflitos psíquicos inconscientes e de seus reflexos em nossas vidas, nasce no 

Ambulatório de Psiquiatria do HUAP, o desejo de optar-se por outro tipo de atendimento cujas 

características possibilitassem abordar as especificidades desses usuários referentes ao tratamento 

psicoterápico
19

. Como se sabe, a psicoterapia individualizada não é costumeiro em grandes 

hospitais públicos, mas diante das fissuras institucionais e da micropolítica com a sua 

composição de desejos, emerge novamente através de um novo projeto de extensão, que continua 

em funcionamento até os dias de hoje. 

 

 

6.4.2 - O USO DE TECNOLOGIAS DE CUIDADO 

 

          A pesquisa e a observação do ambulatório de psiquiatria do HUAP podem evidenciar que 

tradicionalmente a prática do uso de psicofármacos e saberes estruturados, ou seja, tecnologias 

duras é predominante em detrimento a outras possíveis abordagens. Tendo em vista os benefícios 

que essa prática traz aos usuários, não há como negar a sua importância, porém o trabalho no 

ambulatório de psiquiatria impõe inúmeros desafios, sendo um deles o submetimento a um 

número excessivo de usuários a atender, prejudicando uma maior ênfase num enfoque relacional 

                                                
19 Refere-se ao Projeto de Extensão inscrito e aprovado  junto a PROEX “Ambulatório de Psicoterapia Psicanalitica 

no Hospital Universitário Antônio Pedro: Interação entre Assistência e Ensino”Coordenado pelo professor Paulo 

César Souza dos Santos,do Departamento de Psiquiatra e Saude Mental do Instituto de Saúde da Comunidade  da 

UFF, médico e psicanalista – Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). Niterói/RJ, 2013 - E-mail:  

pcsouzasantos@gmail.com 

mailto:pcsouzasantos@gmail.com
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entre médico e paciente. Na questão psicoterápica, foi também trabalhado a dificuldade de 

adaptação da usuária aos psicotrópicos necessários: 

 

“[...] A paciente era uma paciente altamente sensível tinha dificuldade em 

termos de adaptar as medicações. Então era uma paciente se mesmo algumas 

vezes tinha que fazer uso de uma medicação ela tinha algumas reações que não 
permitia que ela desse continuidade, então foi uma paciente muito difícil para 

adaptar medicação. Então existia uma certa dificuldade nesses termos ao 

mesmo tempo através de muitas buscas tentou adaptar uma medicação, várias 
medicações, foram se fazendo várias tentativas e a paciente conseguiu um 

equilíbrio. E em todas as consultas você acompanhava, como é que a paciente 

estava vivendo a sua situação sobre a  medicação, como é que ela estava se 
adaptando.”  

 

(Psicóloga H.) 

 

 

          Nessa busca por um medicamento que possa “dar conta” das demandas psicológicas da 

usuária, seus efeitos adversos se confundem com a sintomatologia apresentada pela doença 

estabelecida: 

 

“[...] Mudou. Tirou um remédio, Me...Melleril, e colocou um novo lá que eu 
ainda não gravei o nome dele. Colocou um outro novo... Eu acho que com esse 

novo eu piorei. Mudou o Melleril e a Fluoxetina. Com esse novo eu tô muito 

ansiosa. Eu tô achando que é do remédio. Eu não sei ...eu acho que vou falar 

com o médico.” 

  
(Usuária O.) 

 

6.4.3 – RELAÇÕES DE VÍNCULO E AFETO 

 

“[...] Foi uma paciente que trouxe muita satisfação, porque [...] a gente viveu 
situações difíceis e trouxe muitos ganhos. Eu aprendi demais com essa paciente. 

A forma com que ela chegou e a forma com que ela foi conquistando o 

equilíbrio e autoestima  foi muito bom.”  

 
(Psicóloga H.) 

 

          Nesta fala da psicóloga, podemos depreender a importância da formação do vínculo. O 

vínculo bem constituído pode e deve ser empregado como estratégia para uma melhor assistência 

favorecendo que o cuidado efetuado pelos profissionais de saúde seja realizado de forma mais 



68 

 

abrangente. Cuidado, este, que se estende no entorno do usuário e não somente na doença  

apresentada através dos sintomas. Dentro dessa dinâmica, esse relacionamento especial precisa 

estar envolto em um clima de confiança. 

 

“Essa paciente identificou-me como o seu psiquiatra: “- Dr. P. é meu 

psiquiatra.” Obviamente isso é importante em todas as especialidades médicas, 

particularmente na psiquiatria. Infelizmente nem isso é possível no HUAP, pois 
há rodízio constante principalmente dos residentes e talvez seja difícil mudar 

isso. Provavelmente essas mudanças diminuam a confiança dos pacientes nos 

médicos e consequentemente prejudicando o planejamento terapêutico.” 

 
(Psiquiatra P.) 

 

          Ao identificar-se e ser capaz de apoiar a usuária por meio da construção do vínculo, o 

profissional passa a ter condições de exercer o cuidado integral em saúde. Ao tentar compreender 

o sentido inconsciente que se expressa por meio da linguagem consciente, passa a entender os 

verdadeiros desejos e necessidades contidos naquelas queixas somáticas.  

 

“Quando parei o atendimento em psiquiatria clínica, não imaginei que fosse tão 
difícil encaminhar os pacientes para outros colegas, sejam do HUAP, sejam de 

postos de saúde. Mas os pacientes tinham razão, já que depois de alguns anos 

acompanhando os pacientes, é criado um forte vínculo afetivo. Além disso, o 
atendimento era agendado previamente sem a necessidade de atendimento por 

ordem de chegada.” 

 

(Psiquiatra P.) 

 

          Desde o primeiro contato do usuário com os profissionais de saúde, já há alguma interação 

e o surgimento de elementos terapêuticos, que podem favorecer ou prejudicar a linha de cuidado, 

por meio da construção ou não de um vínculo. Ao optar pelo agendamento prévio no próprio 

ambulatório, através dessa estratégia instituinte, as relações se tornaram mais estreitas, o que 

gerou para a usuária um grau de confiança e acolhimento importante para a condução do 

tratamento. Essas pequenas, mas importantes atitudes acarretaram uma maior eficácia e adesão ao 

tratamento, mobilizando e mantendo sua disposição.  

 

“Olha, foi muito bom o tratamento com o Dr. P. Ele conversava com a gente e 

parecia que eu ia ficar boa quando eu saia daqui. E assim quando eu piorava, 

ficava assim muito nervosa, aí um dia o Dr. P. conversou assim comigo: Olha, 
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eu vou falar uma coisa assim pra senhora. Depressão, ela não tem cura, ela 

melhora, a pessoa pensa que ficou boa ,mas ela, ela volta. Não pode parar o 

tratamento. Aí eu realmente não posso parar o tratamento [...] Aí fui ficando e 
tratando com ele. E fui melhorando, mas assim, tem época que a depressão 

assim, ela vem e a gente não consegue controlar ela. Aí eu fiquei seis anos 

tratando com ele. E eu nem queria sair dele, mas ele falou que ia se aposentar. 

Eu relutei muito eu não queria outro médico, aceitar na minha mente, não 
queria aceitar ir para outro médico, e eu achava que não ia ser a mesma coisa, 

mas depois eu aceitei, o Dr. L. começou a me atender, depois ele passou para 

um outro médico , e de vez em quando é o Dr. L. que me atende.”  
(Usuária O.) 

 

          Acolhimento e escuta pode alterar a disposição do usuário principalmente se tratando de 

uma doença que exige um acompanhamento constante. O usuário passa a reconhecer que alguém 

está se importando com ele, havendo um afeto implícito na relação. Isso faz com que haja a 

possibilidade de se disparar o desejo, e quando se dispara o desejo, existe a alternativa de se optar 

pela vida e a morte, saúde e doença. 

 

6.5 - CUIDADOS EXTRA AMBULATORIAIS  

 

          Em seu relato, a usuária discorre sobre o contato que efetua com o posto de saúde próximo 

de sua casa através das visitas dos agentes de saúde que “cobram” sua presença na unidade. Esta, 

porém prioriza o atendimento no HUAP, ressaltando o bom vínculo criado com a psicóloga H. 

Comenta que quando necessita, busca auxílio na ABRAE de São Gonçalo, onde se diz muito bem 

atendida, não necessitando de vínculo institucional para esse cuidado. 

          Devido cuidar de seu padrasto idoso e da neta de 12 anos, se diz impossibilitada de 

inserção em outras atividades ou grupos comunitários. 
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7 – CONCLUSÕES 

 

          Durante a fase teórica do presente estudo, procurei fazer um levantamento dos possíveis 

agentes que dificultariam a instauração das propostas da Reforma Sanitária, levantando hipóteses 

numa visão multifacetada das variáveis possíveis e das subjetividades a que estavam expostos 

esses atores no mundo do cuidado. A proposta de analisar o cuidado produzido no ambulatório de 

psiquiatria de um Hospital Universitário sob essa ótica se deu devido a meus questionamentos 

relativos ao modo como esse cuidado se efetuaria sendo o profissional de saúde submetido a 

tantos atravessamentos advindos de sua formação hegemônica tão incrustada, quanto de sua 

subjetividade formada num ambiente onde nem sempre o cuidado é centralizado nas demandas 

do usuário. Soma-se a isso, que apesar do movimento da Reforma Sanitária ter sido iniciado em 

1978, é apenas em 2001 que a lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216), conhecida também 

como Lei Paulo Delgado, é sancionada, após 12 anos de tramitação. Isso em parte podendo 

explicar a morosidade com que essas mudanças vêm ocorrendo, pois ainda serão necessários 

muitos anos para que crenças tão fortemente arraigadas possam ser arejadas e revistas. Trata-se 

de uma mudança muito mais complexa, pois envolve um contato com as resistências frente a 

subjetividades, crenças comportamentais e culturais estabelecidas. Vale ressaltar que embora os 

obstáculos existentes em nosso país, há um empenho no sentido da continuidade dessa construção 

da rede de atenção à saúde mental que vem substituindo paulatinamente o modelo centrado na 

internação hospitalar no Brasil, de forma progressiva e constante. As ações dos governos Federal, 

Estadual, Municipal e dos movimentos sociais na continuidade dessa transição têm como alvo 

central principalmente “o vincular o conceito de saúde mental aos conceitos de cidadania e 

qualidade de vida, teoricamente incentivando a postura ativa e a autonomia dos usuários, gerando 

transformações nas concepções e práticas de saúde mental, na organização dos serviços, na 

formação e na capacitação dos profissionais da área.” (AMARANTE, 1999). Devido às 

proporções continentais de nosso país, e das diferenças intrínsecas de cada região, essas 

mudanças vem se operando e se adaptando aos perfis regionais, com maior ou menor grau de 

efetividade. 

          Foi possível através desta pesquisa, concluir que os caminhos que a usuária percorreu 

desde o início de seu transtorno mental, foram fundamentais para a cronificação de sua doença, 

pois o uso apenas de tecnologias duras, como medicação e internação psiquiátrica, foram as 
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primeiras opções disponibilizadas após muitos anos do início de sua enfermidade.Somente após 

seu ingresso no Hospital Universitário Antônio Pedro motivada por uma demanda de 

enfermidade supostamente de fundo  neurológico, pode obter embora tardiamente, uma atenção 

mais compatível com sua demanda. 

          Pode-se verificar ainda, que os profissionais de saúde do HUAP envolvidos no estudo, 

procuraram oferecer a usuária os recursos que estavam ao seu alcance, sendo o cuidado a ela 

ofertado, um acontecimento de função analisadora. Igualmente, pode-se constatar, que não 

obstante a rotatividade de residentes haver acontecido após o encaminhamento da usuária para 

outro profissional de psiquiatria em consequência de sua aposentadoria, esta aponta a importância 

de seu vínculo com o médico supervisor da equipe, aceitando o fato de não ser vista por ele com 

frequência como uma realidade inquestionável. Importante ressaltar que essa postura de 

submissão,  portanto “paciente” que a usuária manteve durante todo seu percurso na busca da 

efetivação de seu cuidado, foi motivada muito provavelmente por uma subjetividade instaurada 

pelos programas de saúde a que foram submetidas essas populações menos favorecidas no país, e 

que durante dezenas de anos, não se dispuseram a encarar os usuários de serviços de saúde como 

cidadãos, desapossando-os, conforme o conceito espinoziano, de sua potência. 

          Não há como não considerarmos diante do exposto, o intenso estresse a que o profissional 

de saúde é submetido, não somente pela sua responsabilidade frente ao cuidado ao usuário, como 

as intempéries que tem que enfrentar no seu dia a dia, diante de uma política de saúde que devido 

as suas particulares características descritas no decorrer desse estudo, não colabora para que o 

cuidado se efetue de forma clara e desimpedida. Estamos imersos num padrão nas relações de 

poder, que se exprimem em vários níveis, inclusive em um modelo de ciência que se apropria da 

nossa vida, que submete a nossa potência. Mais do que ter a informação, é fundamental 

compreendemos o funcionamento e os mecanismos a que somos submetidos e sujeitados, 

tornando-nos mais conscientes desse domínio hegemônico que paira sobre nós. 

          Além disso, pela natureza de seu trabalho, a atuação do profissional de saúde mental 

engendra um tipo particular de vulnerabilidade em função do constante envolvimento afetivo 

com os usuários, muitos desses que “se entregam” nas mãos médicas numa crença cultural de que 

será curado por algo ou alguém. Essa disposição também  pode ser vista por alguns profissionais 

que “puxam” para si toda a responsabilidade da cura, não oferecendo ao usuário a possibilidade 

de entrar em contato com sua potência, sendo o prejuízo acarretado a ambos os envolvidos. Cabe 
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aos profissionais de saúde mental, em grande medida, efetivar diretrizes da reforma psiquiátrica 

em suas práticas. Isso exige adequações desde a formação em saúde até o desenvolvimento em 

serviço. Os atos de saúde só poderão tornar-se produtivos a partir do  momento em que  realizam 

o cuidado a partir do cruzamento de saberes e fazeres de tecnologias, afetos e subjetividades. 

Mudar o ponto de vista é abraçar uma nova forma de vida, daí a dificuldade dessa desconstrução 

dos profissionais de saúde e da possibilidade de reverem suas práticas médicas. 

          Oportuno relevar, que os profissionais de saúde mental sabem que é quase impossível 

aplicar a psicoterapia sem que o terapeuta “não vá junto”, ou seja, é impossível dissociar o 

método de quem o aplica
20

. Em suma, não existe neutralidade, somos modificados e afetados 

também pelo usuário. Temos a incumbência, além disso, de dar o direito ao usuário de poder 

entrar em contato com seus próprios problemas, conquistar e tomar posse desse direito 

(SANTOS, P.C, 2013). Isso subentende a capacidade de se despojar de seu referencial teórico, 

não enxergando o outro como apenas um objeto de sua intervenção, trata-se em trazê-lo para 

próximo de você, construindo um cuidado compartilhado, criando um espaço para que ele 

reconheça e se aproprie de sua potência, buscando a construção de algo que possa beneficiar 

ambos os envolvidos. Não se trata de soluções protocoladas, previamente determinadas, mas de 

se realizar uma busca. Há um conhecimento que se instaura a partir desse encontro, onde o 

profissional juntamente com o usuário, possa criar condições de uma problematização de suas 

questões pessoais, viabilizando assim a compreensão de sua sintomatologia que está ligada a um 

modo de viver em geral inadequado. 

          O objetivo desse estudo, nunca foi o de apontar erros, mas sim de detectar enganos, 

possibilitar a reflexão de um novo olhar efetuado por outro ângulo do cuidado na busca de 

soluções, um cuidado que extrapola as fronteiras de uma sala de aula ou de um livro. Trata-se de 

poder fazer um deslocamento, poder mudar e transformar sua forma de perceber o cuidado, 

possibilitando olhar o indivíduo com determinadas demandas individuais dentro de sua 

singularidade. Isso pressupõe considerar esse ser em toda sua totalidade, não só como um corpo 

repleto de órgãos. Refere-se ao exercício de possibilitar ver algo que antes não era visto. Isso 

                                                
20 SANTOS, P. C., Coordenador Geral – Projeto de Extensão aprovado e inscrito na PROEX sob o Protocolo de 

número 1266465 41560 8 2 102013 “Ambulatório de Psicoterapia Psicanalitica no Hospital Universitário Antônio 

Pedro: Interação entre Assistência e Ensino” - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental – Instituto de Saúde da Comunidade - Niterói/RJ, 2013 

E-mail:  pcsouzasantos@gmail.com 
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depreende saber lidar com o “incorporal”, muito embora a rede afetiva não seja inserida no 

cuidado hegemônico clássico.  

          Na atualidade, o homem em busca de um suposto bem estar, vem se afastando cada vez 

mais de si. Durante as últimas décadas, a humanidade vem se distanciando de coisas 

relativamente simples e na busca desta felicidade vem se enredando no complexo e esquecendo 

que possui um forte vínculo latente com a sua natureza. Não se reconhece mais e busca lá fora, 

no outro, enquanto está tão perto de seu maior dom, que é o de uma vida plena, total e singular. 

Na busca se perde, se engana, adoece talvez para não entrar em contato com a impotência que 

próprio criou. 

          Acredito ser fundamental a constância de trabalhos similares a esse, onde a análise do 

cuidado se faz evidente gerando a oportunidade de reflexões para que mudanças substanciais 

possam continuar ocorrendo tanto na produção do cuidado do profissional em saúde, quanto na 

mudança da subjetividade de nosso povo  que precisa cada vez mais se apossar de seus direitos de 

cidadão pensante e atuante que é, rompendo essas amarraras, assumindo também sua  

responsabilidade  nesse processo de transição. Esse foi e é sinceramente o meu desejo. 
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Anexo A 

 

Formulário: 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto – “ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO CUIDADO REALIZADO EM UM 

AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA PARA ADULTOS DE UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO, TENDO-SE COMOMARCADORA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

EM SAÚDE.”  

 

Pesquisador Responsável: Nádia de Carlo Castello Branco 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – 

Instituto de Saúde da Comunidade: Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 

Telefones para contato: (021) 2611-6373 (021) 8679-1119 

 

Nome do voluntário _______________________________________________________ 

Idade _______ anos            RG nº____________________________________________ 

Responsável legal (quando for o caso) ________________________________________ 

RG nº________________________ 

 

O(A) Sr.(Sra.) Está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa  – “ANÁLISE DA 

PRODUÇÃO DO CUIDADO REALIZADO EM UM AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA 

PARA ADULTOS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, TENDO-SE COMO MARCADOR 

A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA EM SAÚDE” de responsabilidade da pesquisadora 

Nádia de Carlo Castello Branco. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o cuidado ao transtorno mental em um ambulatório de 

psiquiatria para adultos de um hospital universitário, junto ao Hospital Universitário Antônio 

Pedro localizado no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados, por sua 

vez, será realizada por meio de pesquisa em prontuário, e entrevistas abertas, semiestruturadas e 

observação sistemática. As entrevistas serão realizadas com usuário, seus familiares, e 

trabalhadores da rede de saúde mental que cuidam e/ou cuidaram do usuário escolhido. Todas as 

entrevistas serão gravadas, com a autorização dos respectivos entrevistados, como forma de 

garantir o registro dos discursos. Cada entrevista será transcrita conforme exposto pelo 

entrevistado e nada acontecerá sem autorização dos mesmos. Os benefícios esperados com esta 

pesquisa serão de esclarecer e analisar como hoje se estrutura o cuidado em saúde mental em um 

ambulatório de psiquiatria de um hospital Universitário após as propostas da Reforma Sanitária. 

Estarei sempre esclarecendo qualquer dúvida que venha aparecer no transcorrer da pesquisa aos 

sujeitos envolvidos, como também será assegurada a participação voluntária e que o 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento sem prejuízo aos envolvidos. Em relação 

às informações geradas será garantida a confidencialidade e a privacidade dos sujeitos da 

pesquisa. 
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Eu, ___________________________________________________________________________ 

RG n. _________________________declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa anteriormente descrito. 

 

Niterói, _____ de __________________ de ______ 

Nome e assinatura do voluntário ou responsável legal 
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Anexo B  

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada - Usuário 

 

1. Quando foi que você começou a sentir necessidade de buscar auxílio de um profissional 

de saúde mental? 

2. Como chegou a esse ambulatório? 

3. Como foi sua relação com os profissionais de saúde que o atenderam? 

4. Como sente o acolhimento na instituição? 

5. Possui alguma sugestão para melhoria do serviço? 

6. Há mais alguma coisa que queira falar? 
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Anexo C  

  

Roteiro de Entrevista Semiestruturada – Profissionais de Saúde 

 

1. Como a usuária chegou até você e qual sua impressão a respeito dela? 

2. Que tipo de cuidado foi feito e como foi a evolução dela? 

3. Se você fosse acrescentar mais alguma atividade ao projeto terapeutico que você fazia até 

então, qual seria? 

4. Gostaria de dizer mais alguma coisa? 


