
MAURÍCIO LUCCHESI 
 
 
 

 
 
 

 
Estudo da viabilidade da implantação de uma unidade 

psiquiátrica em um hospital geral 
 
 

 
Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo para obtenção do 
título de Doutor em Ciências 
 
Área de concentração: Medicina Preventiva 
Orientador: Dra. Ana Maria Malik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

São Paulo 
2008 



 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À minha esposa, Ana Luiza 
(já galgada a muralha de onde se divisa∗∗∗∗). 

                                                 
∗ Jobim AC. Ana Luiza. In: Jobim AC. Matita Perê. New York: Columbia, 1973. 



 iii

Agradecimentos 

À minha orientadora, Ana Maria Malik, pelo acolhimento e pelo estímulo ao longo desses quase nove 

anos juntos. 

À Universidade de Taubaté, pelos incentivos para a consecução deste trabalho.  

Ao José Henrique Artigas Godoy, pela análise crítica do texto. 

À Betty Salum, pela edição e revisão do texto. 

À Maria Elisa Moreira, pelo apoio ao meu trabalho docente em Taubaté. 

À Nádia Maria Magalhães Meirelles, por contribuir para a minha inclusão no Vale do Paraíba. 

À Ana Maria Fernandes Pitta, por ter me iniciado no campo da saúde mental. 

Aos professores Marcos Toledo Pacheco Ferraz, Paulo Eduardo Mangeon Elias e Ana Luiza d´Ávila 

Viana pelas contribuições feitas durante o exame de qualificação. 

Ao José Carlos Bispo, pela transcrição das fitas. 

À Mariana Vilela Abrantes, pela participação nas palestras sobre o projeto da UPHG. 

A todos os entrevistados, pela colaboração. 

Ao Leon de Souza Lobo Garcia, pelos livros e pela presença no exame de qualificação. 

Ao Luís Fernando Tófoli, pelos bate-papos virtuais (ainda que os prefira pessoalmente). 

À Sueli Rodrigues Benante, por suas críticas contundentes. 

Ao André Coutinho Castilla, pela presença no exame de qualificação. 

À Egle Luz Lopes Sandini, pelos livros. 

Ao Elias Monteiro Lino e à Marisa Cambraia, pelas risadas. 

Ao José Robson de Toledo, pelos arquivos do TABWIN. 

À Lilian, pelo apoio administrativo na “Prevê”. 

À Regina, ao Cláudio, à Luciana, à Lúcia e à Ivone pelo apoio administrativo na Medicina-Taubaté. 

Ao meu pai, pela participação. 

À minha mãe, pelas horas de vigília. 

À minha irmã, pelos textos de antropologia. 

Aos meus filhos, Henrique e Marcos, por contribuírem para que meu título de doutor não fosse uma 

simples “taça vazia”, conforme a lição do filme “Carros” (que assistimos umas 37 vezes). 



 iv 

SUMÁRIO 

Lista de siglas e lista de quadros 

Resumo 

Summary 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

1.1 Caracterização do objeto ..................................................................................... 1 

1.2 Delineamento da questão da pesquisa................................................................. 7 

1.2.1 Caracterização do problema ........................................................................... 8 

1.2.2 Fatores determinantes................................................................................... 10 

1.3 Estruturação da hipótese de trabalho................................................................. 12 

2 JUSTIFICATIVA.................................................................................................... 17 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................... 18 

4. MÉTODO............................................................................................................... 19 

4.1 Natureza e estratégia da pesquisa...................................................................... 19 

4.2 Desenho e amostra do estudo............................................................................ 20 

4.3 Fontes de evidência ........................................................................................... 22 

4.3.1 Primeiro momento: observação participante................................................ 23 

4.3.2 Segundo momento: entrevistas com informantes-chave .............................. 25 

4.3.3 Terceiro momento: palestras sobre o projeto da UPHG do HUT ................ 27 

4.4 Análise dos resultados ..................................................................................... 28 

5 RESULTADOS e DISCUSSÃO............................................................................. 31 

5.1 O contexto ......................................................................................................... 31 

5.1.1 Décadas de 1970 e 1980............................................................................... 31 

5.1.2 Década de 1990 ............................................................................................ 34 

5.1.3 Início da década de 2000 .............................................................................. 38 



 v 

5.1.4 Discussão do contexto .................................................................................. 40 

5.2 O caso................................................................................................................ 43 

  5.2.1 A negociação entre a SES-SP e a UNITAU................................................. 43 

5.2.2 O projeto da UPHG do HUT........................................................................ 47 

5.2.3 O impacto do projeto na cultura organizacional do HUT ............................ 51 

5.2.4 Discussão do caso......................................................................................... 55 

6 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 58 

7 ANEXOS ................................................................................................................ 62 

7.1 Anexo 1 – Leitos psiquiátricos em hospitais gerais, leitos psiquiátricos totais e 
sua relação em 180 países (OMS, 2005).................................................................... 62 

7.2 Anexo 2 – Internações realizadas, leitos utilizados, média de permanência e 
leitos ativos em 313 hospitais (DATASUS – procedimento SIH 63001101, 2006).. 66 

7.3 Anexo 3 – Parecer da Comissão de Ética do HUT ........................................... 77 

7.4 Anexo 4 – Parecer da diretoria do HUT............................................................ 78 

7.5 Anexo 5 – Parecer da Comissão de Ética da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 
UNITAU .................................................................................................................... 79 

7.6 Anexo 6 – Parecer da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(CAPEPesq) ............................................................................................................... 80 

7.7 Anexo 7 – Termo de consentimento informado................................................ 81 

7.8 Anexo 8 – Processo 0224-00697-2005 (SES-SP)............................................. 82 

7.9 Anexo 9 – Ficha de solicitação para internação psiquiátrica (SES-SP)............ 99 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 100 



 vi 

Lista de siglas 

UPHG Unidade Psiquiátrica em Hospital Geral 

SUS Sistema Único de Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

OPS Organização Pan-americana de Saúde 

MS Ministério da Saúde 

ABP Associação Brasileira de Psiquiatria 

CAPS Centro de Atenção Psicossocial 

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

SIH Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

SIH-63001101 Código referente ao procedimento “tratamento em psiquiatria no hospital geral” 

SADT Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 

SES-SP Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

DIR-24 Direção Regional de Saúde de Taubaté 

DIR-21 Direção Regional de Saúde de São José dos Campos (em 2007 a DIR-21 foi 
incorporada pela DIR-24, que passou a ser denominada DRS-17) 

OSS Organização Social de Saúde 

HRVP Hospital Regional do Vale do Paraíba 

HOSIC Hospital Santa Isabel de Clínicas (adquirido pelo Governo do Estado de São 
Paulo em 2004, passou a ser denominado HRVP) 

FMT Faculdade de Medicina de Taubaté (denominação que se refere ao período 
anterior à sua incorporação pela UNITAU) 

UNITAU Universidade de Taubaté 

HUT Hospital Universitário de Taubaté 

DM Departamento de Medicina da UNITAU 

PMT Prefeitura Municipal de Taubaté 

 

Lista de quadros 

Quadro 1 – Decomposição dos custos de uma UPHG com vinte leitos 8 

Quadro 2 – Estimativa do custo assistencial mensal de uma UPHG com vinte leitos (em reais) 9 

Quadro 3 – Estimativa dos custos de uma UPHG com vinte leitos (em reais) 10 

Quadro 4 – Caracterização dos atores-chave e número de entrevistas (planejadas e realizadas) 25 



 vii

Resumo 

INTRODUÇÃO: As Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHGs) constituem uma 

alternativa para o tratamento de portadores de transtornos mentais severos em quadro agudo. No 

Brasil, o número de leitos psiquiátricos em hospitais gerais é inferior à média mundial. Aventou-se a 

hipótese de que essa defasagem devia-se ao estigma voltado aos portadores de transtornos mentais. 

OBJETIVO: Compreender como e por que o estigma é reatualizado na cultura do hospital 

geral, com vistas a contribuir para a superação desse fator limitante para a implantação de UPHGs no 

Brasil. 

MÉTODO: Foi delineada uma pesquisa social, de natureza qualitativa, admitindo-se que a 

produção de sentidos e significados pelos sujeitos é função estruturante crucial das práticas cotidianas. 

Adotou-se, como estratégia, a pesquisa-ação – pressupondo-se que a intervenção incitaria os atores 

envolvidos no trabalho de campo a revelarem seu posicionamento – e, como desenho, o estudo de 

caso único, que possibilita uma relação mais intensa do pesquisador com seu objeto de estudo. Isso foi 

possível graças à implantação de uma UPHG no Hospital Universitário de Taubaté (HUT), sob gestão 

da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), a partir de julho de 2005. 

RESULTADOS: O investimento excepcional do órgão gestor (SES-SP) possibilitou que as 

concepções estigmatizantes presentes na cultura do hospital estudado fossem ressignificadas, 

viabilizando a implantação da UPHG. A análise mostrou que essas concepções eram reatualizadas 

pelo contexto assistencial, onde o acesso dos portadores de transtornos mentais é restrito. 

CONCLUSÕES: A postura assumida pelo órgão gestor, que decidiu pelo financiamento 

adequado da UPHG e exerceu sua ascendência sobre o hospital prestador (HUT), foi decisiva para o 

desfecho do caso. Isso fez ver que a dificuldade na implantação das UPHGs é antes de ordem 

estratégica: a falta de uma política afirmativa para essas unidades. 

 

DESCRITORES: Política de Saúde, Saúde Mental, Serviços de Saúde Mental, Hospitais 

Gerais, Gestão em Saúde, Administração Hospitalar, Cultura Organizacional, Equidade. 
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Summary 

INTRODUCTION: The General Hospitals Psychiatric Units (GHPUs) constitute an alternative 

for the treatment of people with severe mental disorders in an acute state. In Brazil, the number of 

psychiatric beds in general hospitals is lower than the world average. The hypothesis was that this gap 

exists because of the stigma against the mentally ill. 

OBJECTIVE: To understand how and why the stigma persists in the culture of general 

hospitals, intending to overcome this limiting factor for the implementation of GHPUs in Brazil. 

METHOD: A social survey was outlined with qualitative nature, assuming that the production 

of meanings and connotations by the subjects is a crucial function of the everyday practice structure. 

The strategy was the action research – assuming that the intervention encouraged professionals 

involved in fieldwork to reveal their position – and the design the study of a single case, which 

enables a more intense relation within the object of the study. This was possible thanks to the 

implementation of a GHPU at the Taubaté University Hospital (HUT), under the management of the 

Secretary of State for Health of São Paulo (SES-SP), as of July 2005. 

RESULTS: The exceptional investment made by the health manager (SES-SP) enabled the 

stigmatizing conceptions in the culture of the hospital that was studied to be changed, allowing for the 

implementation of the GHPU. The analysis showed that these concepts persist because of the care 

system, where access of people with mental disorders is restricted. 

CONCLUSIONS: The attitude taken by the health manager, which decided for adequate 

funding of GHPU by exerting his influence over the hospital provider (HUT), was decisive for the 

outcome of the case. It is concluded that the difficulty in the implementation of GHPUs is of strategic 

order: the lack of an affirmative policy for these units. 

 

KEY WORDS: Health Policy, Mental Health, Mental Health Services, General Hospitals, 

Health Management, Hospital Admnistration, Organizacional Culture, Equity. 

 



 1 

1 INTRODUÇÃO 

Será feita inicialmente a caracterização do objeto, seguida pelo delineamento 

da questão de pesquisa, focando o problema e analisando seus fatores determinantes. 

Finalmente, será estruturada a hipótese de trabalho. 

1.1 Caracterização do objeto 

A Unidade Psiquiátrica em Hospital Geral (UPHG)* consiste num conjunto de 

serviços de saúde mental situados dentro de uma estrutura hospitalar geral1. 

Levando-se em conta que o principal deles é a enfermaria psiquiátrica, a criação das 

UPHGs representa uma alternativa para o tratamento dos portadores de transtornos 

mentais severos em quadro agudo. A partir de agora, a denominação UPHG será 

utilizada como sinônimo de enfermaria psiquiátrica, mencionando-se o nome de 

outros serviços, como o de interconsultas. 

O início da implantação em larga escala de UPHGs ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial, na Europa Ocidental e na América do Norte2. Contribuíram para 

essa mudança: 1) politicamente, a conquista de direitos por parte dos cidadãos 

culminou com a construção de uma rede de proteção e inclusão social, o chamado 

Wellfare State, da qual fazia parte a garantia do acesso à saúde; e 2) tecnicamente, o 

desenvolvimento de tratamentos biológicos eficazes e o surgimento de atividades de 

reabilitação psicossocial. 

                                                 
* Denominação oficial do Ministério da Saúde do Brasil27. 
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No Brasil, a discussão em torno das UPHGs foi iniciada somente a partir da 

década de 1970, no bojo dos movimentos das reformas sanitária e psiquiátrica. Com 

base no conceito ampliado de saúde, proposto pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS)3, que se contrapunha ao modelo exclusivamente biológico e centrado no 

indivíduo, esses movimentos buscavam superar a dicotomia entre o que é técnico e o 

que é político (ou entre o que é “científico” e o que é “ideológico”) na saúde. 

Como serviço de saúde integrante de uma complexa rede de atenção, as 

UPHGs passaram a representar uma possibilidade de colocar a tecnologia a serviço 

da cidadania, ou seja, da inclusão e da participação social. O relatório da 1ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental4 tornou explícito esse entendimento, 

reafirmado na 2ª Conferência5 e também numa Declaração da Organização Pan-

americana de Saúde (OPS)6. 

Do ponto de vista operacional, o aprimoramento da psicofarmacologia e do 

trabalho multiprofissional em saúde mental trouxeram a objetividade necessária para 

que as UPHGs pudessem ser aceitas por algumas organizações hospitalares gerais. 

De um lado, as internações psiquiátricas teriam uma duração relativamente previsível 

e os pacientes uma permanência média menor, quando comparada à dos hospitais 

psiquiátricos. De outro, o cuidado ambulatorial garantiria a retaguarda extra-

hospitalar, dando seqüência ao tratamento, evitando a desassistência e diminuindo a 

necessidade de futuras internações. 

Ainda no Brasil, a partir da década de 1980, surgiram trabalhos acadêmicos, 

baseados na literatura internacional e em experiências concretas, nos quais se 

comprovou a adequação das UPHGs à realidade brasileira, destacando-se a 

relevância da aproximação da saúde mental com as demais especialidades7,8,9. A 
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exemplo do que tinham feito os hospitais universitários, hospitais governamentais e 

instituições filantrópicas (Santas Casas, por exemplo)10 também implantaram 

UPHGs. 

Só na década seguinte é que o Ministério da Saúde (MS) regulamentou o 

funcionamento das UPHGs com a publicação da Portaria nº 22411, de 1992, mas sua 

contribuição para a política de saúde mental brasileira ficou aquém do esperado: o 

aspecto central de seu funcionamento – o tempo de permanência curto12 – foi muitas 

vezes inviabilizado. 

O tratamento dos portadores de psicoses com sintomas negativos proeminentes, 

com importantes dificuldades de ordem sócio-familiar, era incompatível com a lógica 

da cura, característica do ambiente hospitalar13. Isso gerou o medo do surgimento de 

um novo tipo de paciente “morador”, que poderia transformar os hospitais gerais em 

“mini-manicômios”14. 

Por isso, os hospitais passaram a adotar como critério de admissão a previsão 

de melhora clínica rápida15, encaminhando os demais pacientes para atividades de 

reabilitação psicossocial. Ocorre, no entanto, que os chamados serviços alternativos – 

cuja integração é indispensável para a reestruturação do modelo assistencial em curso 

– não deram conta das necessidades de saúde mental da população16. 

A rede extra-hospitalar mostrou-se insuficiente para absorver os egressos de 

internações psiquiátricas, bem como para prevenir novos episódios de crise, o que 

culminou numa elevada taxa de reinternação. Já descaracterizadas, muitas UPHGs 

adotaram medidas paliativas, prorrogando o período de internação, fazendo 

seguimento pós-internação em regime ambulatorial, ou servindo apenas como rota de 

passagem para os hospitais psiquiátricos17. 
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Assim, diferentemente do que se esperava, manteve-se a demanda por 

internações em hospitais psiquiátricos, que foi, todavia, reprimida pelo fechamento 

de grande parte dessas instituições (também como parte da reestruturação em curso). 

Esse foi um alerta para que a condução da política de saúde mental fosse revista, sem 

que o real impacto das UPHGs pudesse ser avaliado, já que a necessidade de 

implementar a rede alternativa, incluindo as próprias UPHGs, foi subdimensionada. 

Já em 1997, um levantamento sobre a situação das UPHGs apontava para o 

fato de que a proporção de leitos psiquiátricos em hospitais gerais havia crescido 

apenas 0,5% desde 1987, passando de 2,0 para 2,5% (1765 leitos) do total de leitos 

psiquiátricos18. 

Em 2005, segundo a OMS, o Brasil possuía 0,12 leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais para cada 10 mil habitantes (cerca de 2210 leitos), que passaram a 

representar 4,7% do total de leitos psiquiátricos19. Um aumento proporcional que se 

deveu, principalmente, ao fechamento dos hospitais psiquiátricos. 

Comparados aos de 180 países que disponibilizam essas informações para a 

OMS, os dados nacionais são inferiores à média: 0,84 leito psiquiátrico em hospitais 

gerais para cada 10.000 habitantes, representando 20,7 % do total de leitos 

psiquiátricos (Anexo 1). 

Tomando essa porcentagem como referência e considerando que, segundo o 

MS, o total de leitos psiquiátricos no país não deve exceder o índice de 2,4 para cada 

10.000 habitantes20, a defasagem de leitos psiquiátricos em hospitais gerais no Brasil 

seria de mais de seis mil leitos – admitindo-se o parâmetro de 0,5 leito psiquiátrico 

em hospitais gerais para cada 10.000 habitantes.  
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Além disso, dos 313 hospitais gerais que realizaram o procedimento 

“tratamento em psiquiatria em hospital geral” (código SIH-SUS 6300110121) em 

2006, apenas 97 (31%) têm seis ou mais leitos psiquiátricos ativos – considerando-se 

uma taxa de ocupação de 80% (Anexo 2) – e configuram-se uma alternativa para a 

internação de pacientes com transtornos mentais severos em quadro agudo. Os 

demais hospitais, segundo o próprio MS11, não dispõem de UPHGs e sequer 

deveriam estar autorizados a realizar esse procedimento. 

Por tudo isso, chama atenção a falta de iniciativas por parte do MS no sentido 

de aumentar a capacidade instalada de UPHGs no Brasil, apesar de as menções do 

relatório da 3a Conferência Nacional de Saúde Mental22 terem culminado na 

oficialização de uma comissão técnica para tratar do assunto23. 

As UPHGs continuam constando nas orientações de importantes órgãos ligados 

à saúde24,25,26 (inclusive do próprio MS27) como parte da política de redirecionamento 

da assistência à saúde mental para o nível ambulatorial e estão de acordo com as 

diretrizes do SUS, particularmente a regionalização e a integralidade das ações. 

A primeira diretriz, que preconiza a estruturação de módulos assistenciais de 

base territorial voltados para as necessidades de uma determinada população, seria 

atendida pela maior interação das UPHGs com a comunidade. Isso, além de 

democratizar o processo de planejamento, adequando-o à realidade, tornaria factível 

o controle social dos serviços prestados. 

A segunda, que promove a articulação entre os vários níveis e modalidades de 

atenção à saúde – e também da política da saúde com as demais políticas sociais –, 

destaca o potencial de contribuição das UPHGs para a rede de saúde. 
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Por meio do serviço de interconsultas, essas unidades poderiam constituir 

espaços privilegiados para a capacitação de profissionais para o atendimento de 

primeira linha, seja na atenção básica, onde os transtornos mentais mais prevalentes 

são a depressão, o alcoolismo e a ansiedade, seja no atendimento às emergências*, 

quando é necessário reconhecer e manejar situações como delirium, agitação 

psicomotora e comportamento suicida, comuns nos pronto-socorros gerais. 

Também poderiam beneficiar-se os demais usuários do hospital geral, já que a 

integração do atendimento à saúde mental põe os profissionais de saúde em contato 

com a dimensão psíquica dos pacientes, humanizando as intervenções28. 

Em relação à sua população-alvo, as UPHGs poderiam contribuir também para 

melhoria da saúde física e das condições sociais dos pacientes na medida em que 

dariam a elas maior visibilidade, o que dificilmente acontece em instituições 

isoladas.  

Além disso, é preciso lembrar que o atendimento adequado dos portadores de 

transtornos mentais num espaço comum – o hospital geral – poderia minimizar o 

estigma a eles imposto (que, a partir de agora, será denominado apenas estigma). 

Esses virtuais benefícios, portanto, representam a inclusão desses indivíduos 

em suas comunidades, justificando o papel estratégico das UPHGs29 que ainda não 

desempenham papel relevante para a política de saúde mental brasileira. 

                                                 
* Desconsiderou-se a distinção entre os termos urgência e emergência, optando-se por este que é 

similar ao da língua inglesa. 
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1.2 Delineamento da questão da pesquisa 

Este trabalho funda-se na observação da inconsistência entre a teoria e a prática 

descritas anteriormente: de um lado, a relevância política das UPHGs e, de outro, a 

incapacidade de sua ampliação efetiva. Partindo da premissa de que a integração de 

tais unidades na reestruturação da assistência à saúde mental é uma alternativa 

oportuna, a finalidade desta tese é entender as razões do ainda pequeno número de 

UPHGs no país. Para estruturar essa questão, destacou-se a influência do estigma e 

da limitação financeira30. 

Dada sua complexidade, esses dois fatores serão analisados de acordo com um 

modelo em que se sugere haver um reforço mútuo entre eles. Considera-se que o 

estigma influencia negativamente os formuladores e gestores de políticas de saúde 

(que, a partir de agora, serão denominados apenas gestores) quanto a investimentos 

para a saúde mental – aí incluídas as UPHGs. Seja pelo baixo incentivo, seja pelo 

deficit financeiro, certas ações (as internações curtas, por exemplo) ficam 

inviabilizadas, interferindo na ressocialização de sua população-alvo. Isso reforça o 

estigma, pois reafirma a crença de que não existe outro tipo de tratamento para os 

transtornos mentais severos que não a exclusão. 

Nesse modelo (estigma → limitação financeira → estigma), o financiamento 

pode ser visto como o aspecto-chave na quebra desse ciclo vicioso, o nó crítico31 

capaz de eliminá-lo. Trata-se de um fator quantificável, que pode ser objetivado com 

mais facilidade, o que contribui para a elaboração de reivindicações de caráter 

prático. Isso é tanto mais importante quando se considera que a redução do estigma 

demanda investimentos materiais. 
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1.2.1 Caracterização do problema 

A limitação financeira para a implantação e o funcionamento das UPHGs será 

analisada em função da prestação de serviços aos seus usuários, analisando-se em 

que medida os hospitais gerais recebem os recursos necessários para atender a 

demanda dessas unidades. Como não há parâmetros que permitam avaliar seus 

resultados, não será levada em conta a eficiência dos serviços prestados. 

Para estimar o balanço entre receita e despesa das UPHGs, simulou-se, no 

Quadro 1, uma decomposição dos custos assistencial, de apoio e administrativo, de 

uma unidade com vinte leitos, com base em um estudo anterior17. Note-se que não 

foram contabilizados, nos custos assistenciais, os materiais médicos, pois sua 

utilização em uma UPHG é pequena. 

Quadro 1 – Decomposição dos custos de uma UPHG com vinte leitos 

dois assistentes sociais (20 h/sem, de 2ª a 6ª)  

dois enfermeiros (20 h/sem, de 2ª a 6ª) 

dois psicólogos (20 h/sem, de 2ª a 6ª) 

dois psiquiatras diaristas (20 h/sem, de 2ª a 6ª) 

dois terapeutas ocupacionais (20 h/sem, de 2ª a 6ª) 

sete psiquiatras plantonistas (24h, de dom. a dom.)  

dezesseis técnicos de enfermagem (12h, quatro por turno) 

assistencial 

medicamentos 

laboratório, farmácia, radiologia, nutrição e dietética (sem insumos) 

refeições apoio 

SADTs (Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico) 

administração (diretorias, arquivo, recursos humanos, ouvidoria, transporte) 

terceiros (limpeza, manutenção, segurança, lavanderia) administrativo 

utilidade pública (água, luz, telefone, impostos) 

No Quadro 2, estão registrados valores para o custo assistencial mensal de uma 

UPHG com vinte leitos e taxa de ocupação de 80%: os salários (incluindo encargos e 

benefícios) dos recursos humanos próprios da unidade (custo fixo direto), atribuídos 
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com base no estudo acima citado17, e os medicamentos utilizados no tratamento de 

quadros psicóticos agudos (incluindo transtornos do humor), com base em seu preço 

médio32. Considerou-se que cerca de metade dos pacientes internados utilizam 

medicamentos de pelo menos um dos seguintes agrupamentos: antipsicóticos de 

primeira geração (em dose equivalente a 5mg/dia de haloperidol), estabilizadores do 

humor (em dose equivalente a 900mg/dia de lítio) e antipsicóticos de segunda 

geração (em dose equivalente a 300mg/dia de clozapina). 

Quadro 2 – Estimativa do custo assistencial mensal de uma UPHG com vinte 
leitos (em reais) 

assistentes sociais 3.000,00 

enfermeiros 3.500,00 

psicólogos 3.000,00 

psiquiatras diaristas 5.000,00 

terapeutas ocupacionais 3.000,00 

psiquiatras plantonistas 17.500,00 

técnicos de enfermagem 16.000,00 

antipsicóticos de 1ª geração 80,00 

estabilizadores do humor 320,00 medicamentos  

antipsicóticos de 2ª geração 4.400,00 

total  55.800,00 

Para calcular a despesa mensal total da UPHG, resta estimar os custos de apoio 

e administrativos, o que será feito no Quadro 3, a partir de uma referência que 

estabelece percentuais para as áreas geradoras de custos hospitalares (assistencial, de 

apoio e administrativa)33 aplicada ao custo assistencial registrado, tomado como 

variável independente. 
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Quadro 3 – Estimativa dos custos de uma UPHG com vinte leitos (em reais) 

áreas geradoras de custos hospitalares percentual mensal diária 

área assistencial (variável independente) 61% 55.800,00 116,25 

área de apoio 23% 20.737,70 43,83 

área administrativa 16% 14.426,23 30,49 

total 100% 90.163,46 190,57 

Chegou-se ao custo estimado da diária de internação (leito-dia) – unidade de 

produção adotada pelo SUS –, dividindo-se o custo mensal total (R$ 90.163,46) por 

480, ou seja, pelo número de pacientes-dia no mês. 

Para concluir a análise contábil, o valor estimado da diária de internação (R$ 

190,57 por paciente-dia) deve ser contrastado com o reembolso feito pelo SUS (R$ 

33,31) de acordo com o procedimento SIH-63001101, que representa pouco menos 

de um sexto do que foi especificado. E, mesmo se fossem eliminados os psiquiatras 

plantonistas e a dispensação de antipsicóticos de segunda geração, por exemplo, 

dificilmente o custo real dessa diária seria inferior ao quádruplo do que prevê a 

Tabela SUS, ainda que a ocupação dos leitos fosse 100%. 

Independentemente de quais sejam os números exatos, o valor estimado da 

diária de internação foi obtido por meio de cálculos que expressam uma necessidade 

estrutural concreta – ligada à assistência direta ao paciente –, sem o atendimento da 

qual não é factível a prestação de serviço de qualquer natureza. Esta certamente não 

tem sido a lógica utilizada no SUS. 

1.2.2 Fatores determinantes 

A falta de recursos atinge todas as áreas da saúde, pois tem relação com a 

política econômica adotada a partir do início da década de 199034. Segundo a OMS35, 



 11 

o financiamento da saúde no Brasil – pano de fundo das negociações no campo 

sanitário – é inadequado, quando aferido pelo gasto per capita ano e pela 

porcentagem de recursos públicos nesse montante.  

Especificamente no que diz respeito ao financiamento da saúde mental, foi 

observada uma diminuição dos recursos em comparação com os destinados a outras 

áreas da saúde. O montante, que já foi da ordem de 5,8%, em 1995 – maior até do 

que os 5% sugeridos pela OMS36 –, baixou para 2,3% dez anos depois37.  Essa 

subtração incidiu na parcela do orçamento da saúde mental destinada às internações 

psiquiátricas, reduzindo o valor das diárias e restringindo o número de leitos 

psiquiátricos, o que prejudicou sobremaneira a implantação de UPHGs38.  

Esse fato é órfão de qualquer justificativa técnica por parte dos gestores, que 

são atores-chave39 na definição dos recursos para atender as necessidades de saúde 

da população, devendo prestar contas sobre as medidas adotadas em seu respectivo 

âmbito de atuação. 

Explicitamente, nada sugere tratar-se de uma decisão estratégica (escolha 

racional de prioridades, por exemplo). Alguns deles alegam que a dificuldade na 

implantação de UPHGs é de nível operacional, supostamente inviabilizada pela 

resistência às mudanças propostas40.  

De fato, em certos hospitais gerais, verificou-se desinteresse pela prestação de 

serviços de saúde mental, sem qualquer justificativa clínica ou mesmo financeira17. 

Exemplo disso são onze dos dezenove hospitais gerenciados por Organizações 

Sociais de Saúde (OSSs)  do estado de São Paulo41, que, apesar de receberem do 

governo estadual remuneração compatível com sua despesa, resistiram à implantação 
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de leitos psiquiátricos, a despeito da demanda reprimida por internações em suas 

respectivas áreas de abrangência .  

Portanto, pelo menos nos hospitais gerenciados por OSSs, o financiamento não 

constitui fator limitante para a criação de UPHGs. Provavelmente isso ocorra em 

função de uma postura organizacional contrária à integração da saúde mental que, 

estendida a outros hospitais gerais, pode dar margem à falta de empenho por parte 

dos gestores na definição de uma política para essas unidades. 

Essa postura organizacional, por sua vez, encontraria explicação no estigma 

observado na cultura dos hospitais gerais – hipótese que será admitida neste trabalho. 

1.3 Estruturação da hipótese de trabalho 

O termo estigma é normalmente usado com valor depreciativo, embora se 

refira a algo que não é em si mesmo honroso ou desonroso42. Na prática, submete os 

indivíduos que carregam essa marca à rejeição dos demais, levando ao surgimento de 

mecanismos de exclusão. Condutas desse tipo passaram a ser denunciadas após a 

Segunda Guerra Mundial e, em relação aos transtornos mentais, foram feitas críticas 

contundentes à psiquiatria, pela aplicação de medidas que privavam os pacientes de 

uma série de direitos43,44,45. 

Houve quem propusesse, como única forma de “libertação” desses indivíduos, 

a desconstrução dessa disciplina46,47. Apesar das reações entre os psiquiatras, o 

conceito de doença mental foi posto em xeque; além disso, passou-se a questionar se 

essa condição seria biológica ou socialmente determinada48. Esse debate, ainda que 

pertinente, pouco contribuiu para a inclusão daqueles indivíduos – estima-se que, nos 

países em desenvolvimento, 90% deles sequer recebam cuidados sociais básicos49. 
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Em 2001, na conferência de abertura do dia internacional da saúde mental 

organizado pela OMS, o presidente da Organização das Nações Unidas clamou pela 

organização de forças-tarefas voltadas para combater o estigma50. O lema “cuidar 

sim, excluir não” passou então a ser proferido em diferentes países e estimulou 

diversas instituições a adotarem políticas afirmativas nesse sentido. Destacam-se a 

própria OMS, a OPS51, a World Psychiatric Association52,53 e, mais recentemente, a 

Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)54. 

Em estudos exploratórios, confirmou-se a presença do estigma nos hospitais 

gerais55,56,57, inclusive naqueles que já dispunham de UPHGs havia anos17. Daí não 

adveio, porém, qualquer proposta de ação para se contrapor a esse fator limitante 

para a ampliação efetiva dessas unidades, não tendo sido criado nenhum programa 

especificamente voltado para as organizações hospitalares gerais. 

É provável que isso tenha sido dificultado pelo fato de medidas focais serem 

vistas como inadequadas no tratamento de fenômenos que, com base em conceitos 

macro-estruturais, são interpretados como derivados de processos sociais mais 

amplos58,59,60.  

Sem desconsiderar o fato de que o estigma está ligado à forma como a 

sociedade vem encarando os portadores de transtornos mentais, a distinção entre os 

processos de socialização primária, que se dá na família, e secundária, que se dá nos 

outros tipos de organização social (escola, igreja, trabalho)61,62 pode ajudar a 

compreender por que o estigma se mantém no hospital geral. 

Nessa perspectiva, será utilizado um conceito de cultura organizacional63, 

proveniente das teorias das organizações64,65, ligado à psicologia social. Parte-se do 

princípio de que as formas de expressão de um grupo (ritos, valores, discursos, etc.) 
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se baseiam em pressupostos desenvolvidos de forma compartilhada ao longo de sua 

história e que o grupo aprendeu a considerar como a forma correta de pensar e agir. 

Assumidos como verdade, esses pressupostos raramente chegam à consciência e são 

questionados, mas são apreendidos nas inconsistências e nos atos-falhos, revelando a 

essência da organização. 

O estudo da cultura das organizações desenvolveu-se a partir da década de 

1980 nos Estados Unidos com uma motivação eminentemente instrumental: a 

possibilidade de aplicação desse conhecimento em prol da produtividade e do “bom” 

desempenho das empresas66. Alguns autores chegaram a entender a cultura da 

organização como variável independente, que pode ser manipulada de acordo com o 

resultado esperado67. Surgiram consultorias com o objetivo de criar culturas do tipo 

competitiva, cooperativa, familiar, etc. 

Houve críticas a esse modelo. De um lado, por trás da manipulação da cultura 

estariam as relações de poder, camuflando contradições entre os indivíduos e a 

organização para a anulação de conflitos68. Além disso, formas de perversão mais 

sutis, como o estímulo às identificações narcísicas, poderiam ser utilizadas com o 

mesmo intuito69. 

De outro lado, não seria tão fácil mudar a cultura das organizações, já que elas, 

em si, constituem uma ou até várias culturas70. Alguns autores sugeriram a 

possibilidade do uso da cultura apenas na análise interna, durante o planejamento 

organizacional71. 

No entanto, é possível mudar uma cultura organizacional desde que haja 

disposição para isso. Normalmente, a condução desse processo é feita por uma 

liderança interna – ou por um consultor – que deve ter acesso livre a todos os espaços 
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e informações, a fim de buscar novos sentidos e significados juntamente com 

membros motivados e interessados da organização63. 

Nesse processo, a principal dificuldade é a resistência à mudança – tendência 

natural do ser humano, que se vê ameaçado quando lhe tiram as referências nas quais 

se apóia. Sua superação depende: da lógica interna (coerência) do que está sendo 

proposto; do suporte dado pelos stakeholders da organização, e da capacidade dos 

membros da organização em ressignificar suas crenças (pois, mesmo que haja desejo 

de mudança e condições materiais, as pessoas não são exatamente como gostariam de 

ser, mas como podem ser). 

Sem se pretender abordar a cultura de uma organização de forma genérica, aqui 

será enfocado o comportamento assumido pelos membros do hospital geral em 

relação aos portadores de transtornos mentais. Esse comportamento resulta da 

reatualização das concepções que lhe dão suporte, por meio de repetidas vivências 

negativas frente a situações que seriam manejadas adequadamente numa UPHG.  

Não havendo essa disponibilidade, outras medidas – geralmente oriundas do 

senso comum – são postas em prática e, caso funcionem de forma mais ou menos 

satisfatória, são incorporadas pela cultura do hospital geral, até porque são bastante 

freqüentes os agravos psiquiátricos nesse espaço. Estima-se que a prevalência de 

portadores de transtornos mentais esteja entre 20 e 60% dos pacientes internados nas 

várias clínicas. No pronto-socorro, pelo menos 10% dos pacientes tem diagnóstico 

psiquiátrico, sendo que quase 40% deles apresentam quadros de agitação 

psicomotora ou risco de suicídio72. 

Apesar da relevância desses índices, permanece a resistência frente à 

implantação das UPHGs. E interessa saber como e por que a organização preserva o 
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desejo de não acolher os portadores de transtornos mentais. Além disso, busca-se 

mostrar que a ressignificação dessa postura organizacional pode tornar viável a 

implantação das UPHGs. 
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2 JUSTIFICATIVA 

As UPHGs são parte da política de redirecionamento da atenção à saúde mental 

para o nível ambulatorial e estão de acordo com as diretrizes do SUS, 

particularmente no que diz respeito ao planejamento de base territorial e ao 

atendimento integrado das necessidades dos usuários.  

Dentre seus objetivos principais, estão: maior visibilidade das demandas de sua 

população-alvo; diminuição do estigma; cuidado à saúde física dos pacientes; e 

humanização do atendimento no hospital. Entretanto, e a despeito das 

recomendações feitas por inúmeros órgãos ligados à saúde (inclusive pelo próprio 

MS), o número de leitos em UPHGs no Brasil é cerca de quatro vezes menor que o 

mínimo proposto, ou seja, 0,5 leito psiquiátrico em hospitais gerais para cada 10.000 

habitantes. 

Tomando essa defasagem como pano de fundo da tese, admitiu-se a premissa 

de que o principal obstáculo para a efetivação das UPHGs no Brasil, incluindo o 

financiamento adequado dessas unidades, está na resistência encontrada nos hospitais 

gerais, que poderia ser explicada pelo estigma. 

Assim, compreender como e por que as concepções relacionadas a esse 

mecanismo de exclusão são reatualizadas pela cultura hospitalar pode, 

eventualmente, contribuir para a superação desse fator limitante. 
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3 OBJETIVOS 

Os objetivos traçados para este trabalho foram: identificar e caracterizar a 

resistência à implantação das UPHGs dentro dos hospitais gerais; e demonstrar que a 

ressignificação das concepções que dão suporte a essa postura organizacional pode 

tornar viável a implantação das UPHGs. 
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4. MÉTODO 

Inicialmente, serão feitas considerações sobre a natureza e estratégia da 

pesquisa, especificando-se, em seguida, o desenho e a amostra do estudo, bem como 

as fontes de evidência utilizadas. Finalmente, será feita a descrição dos 

procedimentos empregados na análise dos resultados. 

4.1 Natureza e estratégia da pesquisa 

Tratando-se de uma pesquisa social73, privilegiam-se ao longo do texto as 

dimensões políticas, culturais e administrativas das UPHGs. Admitiu-se que as 

intencionalidades na ação humana são historicamente determinadas74. Daí a ênfase 

na ação dos sujeitos, cuja produção de sentidos e significados é função estruturante 

crucial das práticas cotidianas75, nelas incluídas a resistência às UPHGs – que não é 

fruto portanto, de uma simples disfunção no organismo social, mas de um processo 

cuja compreensão está além daquilo que é aparente76. 

Em função disso, optou-se pela abordagem qualitativa pois, ainda que viável, a 

quantificação de crenças e comportamentos fica restrita àquilo que é manifesto, 

resultando numa simples descrição, o que está aquém do objetivo desta pesquisa. 

Fique claro que isso não significa uma rejeição a dados numéricos, de comprovada 

relevância para esta pesquisa, na estimativa do valor da diária de internação numa 

UPHG, por exemplo. 

Os instrumentos padronizados de medida não captam a dimensão imponderável 

do humano, que pressupõe a existência de fenômenos desconhecidos e, por isso, de 
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difícil verbalização77, de modo que a interpretação de conteúdos latentes não pode 

prescindir da subjetividade do pesquisador78. Por isso, o pensamento médico-

científico hegemônico79 põe em xeque a possibilidade de generalização dos achados. 

Essa visão baseia-se no epistemicídio80, ou seja, na invariável neutralidade da 

investigação científica, desconsiderando outros tipos de relação entre pesquisador e 

objeto. 

Numa abordagem positivista, a interferência do componente ideológico seria 

interpretada como “conflito de interesses”; na qualitativa, as dimensões valorativas e 

éticas do pesquisador são levadas em consideração na análise dos dados81. Para que a 

pesquisa tenha validade externa, essas dimensões devem ser explicitadas de modo a 

tornar visível sua influência sobre a interpretação dos resultados. 

Como a questão desta pesquisa tem origem num problema de saúde concreto, a 

estratégia escolhida foi a pesquisa-ação, que reúne as condições mais adequadas para 

a captação do fenômeno estudado porque a intervenção estimula os atores a 

revelarem seu posicionamento82, desmascarando a dissociação entre o discurso e a 

prática. Além disso, pressupõe o comprometimento do pesquisador com a 

mudança83, corroborando a máxima dos estudos organizacionais, que vêem na 

tentativa de mudar uma cultura a oportunidade de fazer emergir sua essência. 

4.2 Desenho e amostra do estudo 

Com o propósito de investigar os aspectos que determinam a resistência à 

implantação das UPHGs, escolheu-se um desenho que possibilitasse uma interação 

intensiva e de caráter processual84 entre o pesquisador e os demais atores envolvidos 

na pesquisa. Assim, optou-se pelo estudo de caso único, que por meio da chamada 
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“imersão” favorece a vivência prolongada no cotidiano e mostra que a subjetividade 

é inerente à busca de objetividade no campo social85. 

Esse desenho é adequado para a compreensão de como e por que ocorrem 

fenômenos sociais complexos, que não podem ser interpretados fora do contexto, 

sem que o pesquisador assuma o controle das variáveis86. Diferentemente dos 

estudos de caso tradicionais, o estudo de caso único submetido à pesquisa-ação tem 

caráter instrumental87, pondo em destaque o processo de mudança e deixando em 

segundo plano o locus específico da ação. 

O desenho desta pesquisa pode ser replicado em outros casos potenciais apesar 

de seu universo ser uma proposição teórica: a insuficiência da política para as 

UPHGs no Brasil. Sua validade externa é fruto de uma generalização analítica88, pois 

o alicerce de sua aplicação não reside no caso em si, mas no arranjo de forças frente 

à intervenção estudada. Assim, buscou-se um caso que tivesse maior 

representatividade, mesmo não sendo necessariamente exemplar81. 

Escolheu-se um caso revelador, na medida em que seria possível realizar o 

trabalho de campo durante a intervenção, ou seja, a implantação de uma UPHG no 

Hospital Universitário de Taubaté (HUT). De propriedade da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), o HUT é campo de estágio para os cursos de Medicina, 

Enfermagem, Psicologia e Serviço Social e presta serviço prioritariamente para o 

SUS, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES-SP), estando subordinado administrativamente à Direção Regional de Saúde de 

Taubaté (DIR-24).  

É hospital de referência para procedimentos de baixa e média complexidade, 

numa microrregião com quinhentos mil habitantes, distribuídos em dez municípios: 
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Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da 

Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, 

Taubaté e Tremembé*.  

  O pesquisador já atuava, naquele que veio a ser o cenário da pesquisa, como 

professor de psiquiatria da UNITAU, contratado por meio de concurso público. No 

projeto de implantação da UPHG, à atuação docente somou-se a de coordenador 

técnico, designado pela direção do HUT, com anuência da SES-SP.  

A partir de então, o pesquisador-ator respondeu pela elaboração das 

especificações técnicas da unidade e dos critérios para seleção de funcionários e 

admissão de pacientes no serviço, ambos referendados pela parceria prestador-gestor, 

e explicitados mais adiante. 

Em sua relação com os outros atores, o pesquisador exerceu sua habilidade de 

comunicação – pré-requisito para esse tipo trabalho89 –, na tentativa de produzir um 

discurso claro na explicitação dos objetivos da pesquisa. 

Nada disso, no entanto, particularizou ou personificou o processo – o que 

comprometeria a legitimidade científica e política do trabalho –, pois o pesquisador 

não pode ser insubstituível90. 

4.3 Fontes de evidência 

A coleta de informações teve início em julho de 2005, depois da aprovação do 

trabalho na Comissão de Ética do HUT (Anexo 3), na Diretoria do HUT (Anexo 4), 

                                                 
* Até 1995, essa microrregião se reportava ao sexagésimo Escritório Regional de Saúde (ERSA-60). 

Em 2007, com a criação do décimo sétimo Departamento Regional de Saúde (DRS-17) – fruto da 
incorporação da DIR-21 (São José dos Campos) pela DIR-24 –, esses dez municípios constituíram 
o Colegiado de Saúde do Vale do Paraíba e Região Serrana. 
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na Comissão de Ética da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UNITAU (Anexo 5) e na 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - CAPEPesq (Anexo 6).  

A partir de então, o trabalho de campo teve a duração de um ano, envolvendo 

três momentos distintos: a ação propriamente dita, durante todo o processo; a 

caracterização do contexto e do caso por meio de informantes-chave, durante o 

segundo semestre de 2005; e a análise das resistências ao projeto, durante o primeiro 

semestre de 2006. 

Em cada um desses momentos, utilizaram-se diferentes fontes de evidência, 

sendo que alguns dos procedimentos foram reformulados no decorrer do processo – o 

que adveio do impacto das evidências preliminares, fato comum na pesquisa-ação.  

No caso estudado, ocorreu a reformulação pois os achados refutavam a 

influência do estigma como capaz de inviabilizar o projeto em andamento e, 

portanto, para ser caracterizá-lo como fator limitante das UPHGs. Assim, ampliou-se 

o foco do trabalho, que, transcendendo o nível operacional, passou a abarcar a 

instância estratégica. Isso pôs em destaque o acordo entre a SES-SP e UNITAU para 

o financiamento da UPHG do HUT – aí incluída a tramitação do processo 

burocrático. 

Essa reformulação repercutiu nos três momentos do trabalho de campo e em 

suas respectivas fontes de evidência, como se verá a seguir.  

4.3.1 Primeiro momento: observação participante 

Diferentemente do que acontece na pesquisa etnográfica91, nesse procedimento 

houve interferência do pesquisador na cultura da organização estudada, ou seja, 
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procurou-se ressignificar as concepções relacionadas ao estigma. Todos os atores 

tinham conhecimento de que, no papel de coordenador técnico do projeto, o 

pesquisador não poderia deixar de ter interesse na implantação da UPHG. Por esse 

motivo, esperava-se que seria difícil haver resistência declarada. 

Na busca de pistas que pudessem revelar o posicionamento dos membros da 

organização, foram priorizados os contatos informais. Assim, foram 

sistematicamente registradas as dúvidas, sugestões, histórias e piadas92 sobre o 

projeto da UPHG que, refletindo concepções estigmatizantes, se transformassem 

num discurso estruturado, capaz de influenciar negativamente a administração do 

hospital. 

O bate-papo informal, numa pausa para o café ou em conversas de corredor, 

também ocorria durante as visitas periódicas (no mínimo, semanais) à administração 

a fim de que o pesquisador-ator tomasse ciência do andamento do projeto e se 

colocasse à disposição para possíveis esclarecimentos técnicos. Depois da ampliação 

do foco da pesquisa para a instância estratégica, passaram a ser feitas também visitas 

periódicas (estas mensais) à diretoria da DIR-24. 

Paralelamente, o pesquisador desenvolvia suas atividades docentes no HUT: a 

supervisão do atendimento realizado pelos alunos, particularmente as interconsultas 

psiquiátricas, que pressupunham a atuação em diferentes áreas assistenciais, e o 

contato com os serviços de apoio do hospital (agendamento, arquivo médico, 

recursos humanos, farmácia, almoxarifado, etc.). 

Na expectativa de dar início às atividades da UPHG a partir de 2006, a 

supervisão do atendimento realizado pelos alunos passou a ser feita em duas 

unidades do Programa de Saúde da Família do município de Taubaté, para onde 
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foram transferidos parte dos pacientes do ambulatório de psiquiatria do HUT.  Além 

disso, os alunos passaram a acompanhar o atendimento dos portadores de transtornos 

mentais no Pronto-Socorro Municipal para que se pudessem caracterizar os quadros 

de emergência psiquiátrica elegíveis para internação na futura UPHG.  

Dessa maneira, o pesquisador deixou de desenvolver suas atividades docentes 

no HUT, sem interromper as visitas à administração do hospital e à diretoria da DIR-

24. 

4.3.2 Segundo momento: entrevistas com informantes-chave 

O segundo momento resultou da realização de entrevistas semi-estruturadas 

com atores-chave do nível estratégico (SES-SP) e atores-chave do nível operacional 

(HUT / UNITAU e Prefeitura Municipal de Taubaté – PMT). 

Em cada um dos níveis, caracterizaram-se os informantes segundo fossem: 

vinculados diretamente à saúde mental (grupo A); responsáveis pela integração entre 

as especialidades e pela interface com a cúpula administrativa da instituição (grupo 

B); e membros alto staff institucional (grupo C), conforme se verá no Quadro 4. 

Quadro 4 – Caracterização dos atores-chave e número de entrevistas 
(planejadas e realizadas) 

 nível estratégico 
entrev. 
planej. 

entrev. 
real. 

nível operacional 
entrev. 
planej. 

entrev. 
real. 

grupo A área técnica da DIR-24 2 2 disciplina de psiquiatria  2 3 

grupo B diretoria da DIR-24 2 2 
Departamento de 
Medicina (DM) 

2 2 

grupo C 
gabinete do secretário e 
coordenadorias 

0 2 
administração do HUT e 
PMT 

2 5 

O pesquisador realizou dezesseis entrevistas, embora tivesse planejado apenas 

dez: quatro com informantes do nível estratégico e seis com informantes do nível 
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operacional. Os outros seis foram incluídos com base nos primeiros dados do 

trabalho de campo. 

Os dois novos informantes do nível estratégico foram categorizados no grupo 

C (membros do primeiro escalão da SES-SP, recrutados em função da ampliação do 

enfoque da pesquisa). 

Um dos quatro novos informantes do nível operacional foi categorizado no 

grupo A (um professor de psiquiatria que havia trabalhado na Faculdade de Medicina 

de Taubaté até a transição para a UNITAU) e os demais, no grupo C (um membro da 

administração do hospital que havia participado da bem sucedida implantação de 

uma UPHG na região e dois membros da PMT que exerciam influência sobre o 

HUT). 

Com duração média de sessenta minutos, as entrevistas foram gravadas em fita 

cassete pelo pesquisador e transcritas posteriormente por um colaborador, com 

formação em Ciências Sociais. Depois da leitura e assinatura do termo de 

consentimento (Anexo 7), o pesquisador fazia uma explanação sobre a natureza e os 

objetivos da pesquisa, passando então a palavra para o informante, que falava sobre 

sua experiência acerca do objeto do estudo. 

Pretendia-se, com isso, conhecer a opinião do entrevistado sobre as UPHGs e, 

particularmente, sobre o atendimento hospitalar de portadores de transtornos mentais 

severos na microrregião de Taubaté. Por meio do relato propriamente dito, buscava-

se também identificar as iniciativas de reestruturação da atenção à saúde mental para 

configurar o contexto. Quanto ao caso em questão, o intuito era identificar as 

resistências ao projeto para, em seguida, caracterizá-las (o que serviu, inclusive, para 

orientar os trabalhos de observação e ação). 
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Finalizada a entrevista, o pesquisador registrava suas impressões, anotando os 

aspectos não verbais presentes no discurso do informante. 

4.3.3 Terceiro momento: palestras sobre o projeto da UPHG do HUT 

Para o terceiro momento, estava prevista a realização de um grupo focal93 com 

participantes que, interessados no projeto, quisessem debater estratégias para 

combater o estigma no HUT. Nesse trabalho, atuaria como observadora uma 

psicóloga (funcionária da Clínica de Psicologia da UNITAU, designada pela 

respectiva chefia para atuar na futura UPHG), que registraria manifestações do grupo 

que eventualmente não fossem percebidas pelo pesquisador. 

No entanto, como o impacto das concepções estigmatizantes ficou aquém do 

esperado, não foi possível estabelecer nenhuma discussão que justificasse a 

constituição do grupo focal. Foi preciso, então, encontrar outras estratégias para 

trazer à tona discursos que corroborassem a resistência ao projeto. 

Tentando obter informações junto a estudantes de medicina supostamente 

interessados no assunto – já que os alunos que estavam passando pelo estágio de 

psiquiatria durante o internato não tinham feito nenhum comentário revelador a 

respeito –, usando como material de apoio dezesseis slides em Power Point, o 

pesquisador ministrou uma palestra sobre a UPHG do HUT aos membros da Liga de 

Saúde Pública da UNITAU, mas também daí nada resultou. 

Palestras semelhantes, direcionadas para as clínicas do HUT (clínica médica, 

pediatria, ginecologia-obstetrícia, cirurgia e dermatologia) foram realizadas com a 

anuência das chefias, que se dispuseram a ceder trinta minutos de sua reunião clínica 



 28 

semanal para a apresentação. A expectativa era de que as equipes esboçassem algum 

tipo de reação quando o projeto fosse debatido em seu espaço de trabalho. 

Foi nestas palestras que a observadora teve oportunidade de atuar, tentando 

captar aspectos subliminares (na fisionomia dos presentes, nas conversas paralelas, 

etc) durante a apresentação. Terminada a palestra, pesquisador e observadora 

discutiam suas impressões, que mais uma vez não justificavam a constituição de um 

grupo focal. 

Depois da ampliação do enfoque da pesquisa para o nível estratégico, a palestra 

foi proferida numa reunião ordinária de secretários municipais de saúde da DIR-24. 

Também aqui não foi possível detectar o surgimento de nenhuma concepção 

contrária à implantação da UPHG no HUT, mas veio à tona o receio de que a 

parceria entre a SES-SP e a UNITAU fosse desfeita. 

4.4 Análise dos resultados 

A apresentação dos resultados está dividida em duas partes: o contexto, 

descrito a partir das entrevistas com informantes-chave; e o caso, relatado a partir da 

observação participante e do feedback das palestras realizadas. 

Ambos pautaram-se na descrição seqüencial dos eventos, privilegiando 

aspectos que tiveram destaque na introdução do trabalho: o estigma e a resistência à 

implantação das UPHGs; os princípios, diretrizes e normas do SUS; e a reorientação 

do modelo de atenção à saúde mental para o nível ambulatorial, visando à garantia de 

direitos e à inclusão social. 

Além disso, como os achados preliminares exigiram um enfoque mais 

abrangente da questão, abarcando a instância estratégica, destacou-se a participação 
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do gestor nesse processo, principalmente em relação às parcerias estabelecidas com 

os hospitais (de qualquer natureza) que prestam serviços para o SUS. 

Para que fizessem parte do relato, os fenômenos observados foram submetidos 

aos seguintes critérios de validade: verificação das informações, por meio de 

consulta a alguns atores e de análise de documentos; a saturação dos conteúdos81, 

quando os discursos começam a adquirir relativa estabilidade; a triangulação73 dos 

dados obtidos por meio das três fontes de evidência; o grau de articulação 

discursiva, incluindo-se os aspectos não-verbais da comunicação (afetividade, 

entonação, etc.); e a verificação das impressões com a observadora no caso das 

palestras ministradas. 

Foi levada em consideração, ainda, a sintonia entre as idéias expressas pelo 

mesmo ator ao longo do processo, bem como o nível de coesão interna na postura 

das instituições envolvidas, considerando-se os grupos especificados no Quadro 4, 

visto anteriormente. 

Na descrição do contexto, estão expostas as iniciativas, favoráveis e contrárias, 

relacionadas à saúde mental na microrregião de Taubaté em sua vertente hospitalar 

antes da negociação para a implantação de uma UPHG no HUT em 2005. Nesse 

período, foi importante observar o papel da SES-SP nas tentativas de implantação de 

UPHGs em outras organizações (tomadas como casos acessórios88). 

Com base nesses dados, busca-se caracterizar a forma como as necessidades 

dos portadores de transtornos mentais severos em quadro agudo entravam na agenda 

do gestor e a como as UPHGs eram propostas para atender essas necessidades94.  

No relato do caso, destacou-se igualmente o papel do gestor nas negociações 

para a implantação da UPHG no HUT, delineando-se o arranjo de forças num 
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cenário ampliado. Na organização estudada, analisaram-se práticas discursivas95 que 

pudessem influenciar negativamente o projeto em andamento. 

Identificaram-se, assim, os motivos da reatualização do estigma e da resistência 

à implantação de uma UPHG, avaliando-se a possibilidade de ressignificação, por 

meio de proposições alternativas, das concepções que sustentavam esse 

posicionamento. Nesse procedimento, foi assumida a premissa de que as 

manifestações culturais de um grupo têm origem em pressupostos básicos 

compartilhados, historicamente determinados e passíveis de mudança sob certas 

condições63. 

No segundo semestre de 2006, com a criação de um grupo de trabalho96 cuja 

missão era “delinear os novos rumos para o HUT”, extinguiu-se o papel de 

coordenador técnico do projeto. Isso coincidiu com o momento em que o 

pesquisador, exercendo ainda a função de professor de psiquiatria da UNITAU (fora 

do HUT), se afastaria necessariamente do campo de trabalho a fim de iniciar a 

reflexão crítica. 
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5 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados em dois grandes itens: o contexto e o caso. 

No final de cada um deles, haverá um subitem com a respectiva discussão. 

5.1 O contexto 

Partindo da época em que foi iniciado o debate acerca da reestruturação do 

modelo de atenção à saúde mental no Brasil, o contexto será situado em três 

períodos: décadas de 1970 e 1980; década de 1990; e início da década de 2000. 

Finalmente, será feita uma discussão sobre a postura institucional que o HUT e 

a SES-SP, assim como algumas outras organizações, assumiram frente à inserção da 

saúde mental no hospital geral ao longo desses quase quarenta anos. 

5.1.1 Décadas de 1970 e 1980 

Desde o final do século XIX, a microrregião de Taubaté já contava com um 

hospital mantido pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté que, quando já era 

administrado pela UNITAU97, em 1984, recebeu o nome de Hospital Universitário de 

Taubaté. Foram fundadas pela mesma entidade beneficente duas outras instituições 

ligadas à saúde: a Faculdade de Medicina de Taubaté (FMT), em 1968, e o Hospital 

Santa Isabel de Clínicas (HOSIC), em 1975. 

A FMT iniciou suas atividades já com uma disciplina de psiquiatria, e passou a 

Departamento de Medicina (DM) da UNITAU no início da década de 1980. O 

HOSIC foi adquirido pelo governo do estado de São Paulo em 2004, quando foi 
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rebatizado de Hospital Regional do Vale do Paraíba (HRVP) e passou a ser 

administrado por uma OSS (a Sociedade Assistencial Bandeirantes)98. 

As internações psiquiátricas dos moradores da microrregião de Taubaté sempre 

foram realizadas em outras localidades: nessa época, no próprio Vale do Paraíba (em 

Cruzeiro e em São José dos Campos) ou mesmo nas regiões norte e leste da grande 

São Paulo (Guarulhos, Itaquaquecetuba e São Bernardo do Campo). Em Campos do 

Jordão – apesar da carência de leitos psiquiátricos na microrregião –, a entidade 

Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde chegou a internar portadores de 

transtornos mentais com problemas sociais graves, mas que provinham da capital. 

Em 1972, diante da inadequação desse modelo, a Coordenadoria de Saúde 

Mental da SES-SP criou um programa intitulado “psiquiatria de setor”99, que tinha 

dois propósitos: de um lado, regular as internações psiquiátricas100, mantendo-se os 

pacientes em leitos de observação* em hospitais gerais por até 72 horas101; de outro, 

dar continuidade, no nível ambulatorial, ao tratamento dos egressos de internações 

psiquiátricas. 

Assim, foram firmados no estado de São Paulo quinze convênios com 

instituições universitárias, dentre as quais a FMT, que implantou o serviço 

ambulatorial, mas não os leitos de observação psiquiátrica. Para ter contato com 

portadores de transtornos mentais severos em quadro agudo, os alunos da disciplina 

de psiquiatria da FMT faziam estágio na Casa de Custódia e Tratamento “Dr. 

Arnaldo Amado Ferreira” de Taubaté. 

No início da década de 1980, quando incorporou a FMT aos seus 

departamentos, a UNITAU fez reformulações, reduzindo seu corpo docente e sua 

                                                 
* Também chamados leitos psiquiátricos de “emergência”20. 
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estrutura assistencial. Buscando incrementar o controle sobre os processos, adequou 

a visão docente-assistencial do DM (com exceção das especialidades de ortopedia, 

hematologia e ginecologia-obstetrícia) a procedimentos de baixa e média 

complexidade. 

Isso contrariou a orientação do SUS para os hospitais universitários102 – ter 

papel de destaque na hierarquização do sistema103 e currículo voltado para as 

necessidades de saúde da população104 – e comprometeu o financiamento público e 

privado105 das ações de saúde da UNITAU, o que resultou em menor crescimento 

nessa área. 

Foi cancelado o convênio com a SES-SP, com a redução das atividades do 

ambulatório didático de psiquiatria, que deixou de lado o enfoque docente-

assistencial. Além disso, o pronto-socorro do HUT foi transferido para a Prefeitura 

Municipal de Taubaté (PMT). 

A SES-SP recorreu, então, à PMT para a implantação de leitos de observação 

psiquiátrica, mas não obteve sucesso, provavelmente em função de uma política 

restritiva em relação ao SUS106, semelhante à adotada pela UNITAU – autarquia 

municipal de regime especial com reitor designado pela própria PMT. 

Na mesma década, as únicas mudanças na atenção à saúde mental foram feitas 

pela SES-SP. Dentre elas, estão a criação do primeiro ambulatório de saúde mental 

da microrregião, em Taubaté, sob gestão estadual; a criação da área técnica de saúde 

mental no nível regional, e o incentivo à criação de um segundo ambulatório de 

saúde mental na microrregião, sob gestão municipal, em Campos do Jordão. 
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5.1.2 Década de 1990 

Com a criação das Direções Regionais de Saúde (DIRs), a SES-SP distribuiu 

geograficamente os leitos psiquiátricos. Na DIR-24 – Taubaté (que abrangia as 

microrregiões de Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro, com um milhão de habitantes), 

a única referência para as internações psiquiátricas passou a ser o Sanatório Jesus, 

em Cruzeiro, ainda que, na DIR-21 – São José dos Campos, houvesse dois hospitais 

psiquiátricos municipais. 

Ao mesmo tempo, a SES-SP começou a descredenciar hospitais psiquiátricos, 

dentre os quais o Sanatório Jesus, para redirecionar o foco da assistência para o nível 

ambulatorial, com base nas portarias do MS107,108,109 que reclassificavam os hospitais 

psiquiátricos. Nesse processo, houve apoio irrestrito de todo o nível central do órgão 

gestor – aí incluído o secretário de estado –, mas, diferentemente do que pretendiam 

os técnicos, membros do alto staff viram a oportunidade de economizar recursos para 

custear tecnologias para outras áreas da saúde. 

Assim, a rede alternativa que se criou, como contrapartida, foi insuficiente. Os 

cinco novos ambulatórios de saúde mental (todos municipais) não diminuíram a 

demanda por internações psiquiátricas. No novo hospital de referência – o Américo 

Bairral, em Itapira, a 400 km de Taubaté – internavam-se também pacientes da DIR-

3 (Mogi das Cruzes), DIR-12 (Campinas), DIR-19 (Santos) e DIR-20 (São João da 

Boa Vista). Vê-se que, como ocorria no Sanatorinhos, em Campos do Jordão, as 

internações eram desconectadas do sistema local de saúde, preponderando a 

utilização de uma capacidade hospitalar ociosa.  

Diante da queixa dos usuários e seus familiares com relação à distância entre o 

local de moradia e o hospital onde eram realizadas as internações psiquiátricas, a 
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DIR-24 convocou os administradores de hospitais gerais sob gestão estadual para 

tratar da implantação de UPHGs. Sem pressão do nível central da SES-SP e sem 

complementação financeira, a decisão de implantar uma UPHG ficou a cargo dos 

administradores de cada hospital. 

Paralelamente, os recém-contratados professores da disciplina de psiquiatria do 

DM, com base na experiência que tinham tido durante sua residência médica em 

UPHGs (no Hospital do Servidor Público Estadual ou no Hospital do Mandaqui), e 

valendo-se também da Portaria Conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação110, 

estavam elaborando um projeto para o HUT, que previa um serviço de internação 

psiquiátrica. No lugar dos leitos de observação por até 72 horas, pretendia-se a 

criação de uma enfermaria psiquiátrica, onde seria possível internar pacientes graves 

pelo período que fosse necessário. 

Isso estava sendo feito num momento oportuno: o ambulatório de psiquiatria 

do HUT tinha incorporado um enfoque assistencial com ênfase no serviço de 

interconsulta – o que contribuiu para valorizar a disciplina junto às demais 

especialidades e amenizar os efeitos da política restritiva da universidade. 

Além disso, o HUT era visto pela DIR-24 como prioritário para a implantação 

de uma UPHG, pois pertencia a uma universidade com cursos na área da saúde 

(Medicina, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social), podendo formar recursos 

humanos para a região. Depois do HOSIC, era também o hospital de maior porte da 

microrregião de Taubaté, localizado num município que é referência natural para os 

demais. No entanto, o projeto não foi acolhido pela cúpula administrativa do HUT/ 

UNITAU. 
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Assim, a primeira UPHG do Vale do Paraíba foi implantada, em 1997, na 

Santa Casa de Guaratinguetá, onde não havia uma equipe técnica organizada, como a 

do HUT, mas cuja missão organizacional incluía o atendimento de grupos menos 

favorecidos. Embora tivesse conhecimento de que a UPHG seria deficitária, a 

direção do hospital via a possibilidade de compensação do déficit por meio de outros 

serviços mais rentáveis dentro do hospital. 

No entanto, nem todas as orientações da DIR-24 – que foram, aliás, 

estabelecidas sem levar em conta o modus operandi das UPHGs já implantadas em 

hospitais estaduais – puderam ser efetivadas. 

Uma delas era de que os pacientes pudessem sair livremente da UPHG, de 

modo que seria conveniente a contratação de monitores para acompanhá-los quando 

quisessem. Como a SES-SP não oferecia nenhum recurso adicional, a DIR-24 não 

exigiu que a orientação fosse seguida, e a Santa Casa de Guaratinguetá optou pelo 

controle no fluxo de pacientes (assim como a maioria das UPHGs do país). 

Dissociações técnico-orçamentárias desse tipo dificultaram também o 

cumprimento da legislação por parte da UPHG em questão e a equiparação de seu 

padrão de qualidade com o das UPHGs em hospitais geridos por OSSs em São 

Paulo17. 

Relataram-se, também, disputas internas de poder: o corpo clínico de algumas 

áreas sentiu-se preterido, mas não tornou explícitos seus reais interesses – apenas 

propalou os riscos do atendimento à saúde mental dentro do hospital geral. Esse 

mecanismo, que sugere a utilização deliberada do estigma, será retomado mais 

adiante. 
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Além da Santa Casa de Guaratinguetá, merecem destaque três outras unidades 

de saúde que tiveram a iniciativa de criar leitos de internação psiquiátrica sem 

necessariamente pretender implantar uma UPHG: a Santa Casa de São Bento do 

Sapucaí, o Pronto-Socorro Municipal de Taubaté e a Santa Casa de Aparecida. 

Na Santa Casa de São Bento do Sapucaí, dois fatores influenciaram a 

implantação dos leitos de observação psiquiátrica: o tempo de espera longo para as 

internações no hospital de referência e o comprometimento do gestor local, 

assessorado pela equipe de saúde mental do município. Apesar da menor capacidade 

de continência desses leitos, sua complexidade é adequada ao porte do município, 

sendo os pacientes mais graves encaminhados para Itapira. 

O Pronto-Socorro Municipal de Taubaté – referência para uma população treze 

vezes maior que a da Santa Casa de São Bento de Sapucaí – também implantou leitos 

de observação psiquiátrica, num momento em que a espera por uma vaga para 

internação era muito superior à registrada nas décadas de 1970 e 1980, quando já se 

pleiteava a implantação desses leitos. 

No final da década de 1990, passando por dificuldades financeiras, a Santa 

Casa de Aparecida aceitou implantar uma UPHG, mediante um repasse de verba 

(cujo valor não foi especificado pelos entrevistados) feito pela SES-SP para a 

readequação física de uma das alas do hospital. Nesse meio tempo, porém, a entidade 

mantenedora da Santa Casa desvinculou-se do hospital, transferindo-o para o 

Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde e a UPHG não foi implantada. Para o nível 

central da SES-SP e a diretoria da DIR-24, houve “falhas técnicas” e, para os 

membros da área técnica, “ingerência política”. 
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5.1.3 Início da década de 2000 

Em 2000, a PMT municipalizou o ambulatório de saúde mental, culminando no 

envolvimento de outros atores no processo de reestruturação da assistência à saúde 

mental: trabalhadores do ambulatório (aí incluídos os dos departamentos de 

Enfermagem e Psicologia da UNITAU) e membros da Associação Paulo Delgado 

(formada por usuários de serviços de saúde mental e seus familiares). Essa 

associação, que foi a primeira da região da DIR-24, nasceu manifestando-se contra a 

referência para internações psiquiátricas da região no município de Itapira. 

Nessa ocasião, a disciplina de psiquiatria do DM conseguiu o apoio do nível 

central da SES-SP, e também da DIR-24, para o antigo projeto da UPHG, feito ainda 

na década de 1990. Assim, a SES-SP e a UNITAU fizeram um acordo para a 

implantação de uma UPHG no HUT, cujo custeio não previa complementação da 

Tabela SUS. Um pedido de investimentos – ao qual a UNITAU chegou a anexar uma 

planta – foi negado pela SES-SP sob a alegação de que o valor solicitado era muito 

alto, incompatível com o projeto arquitetônico. O acordo ficou prejudicado e a 

proposta de uma UPHG só foi retomada em 2003, durante o processo de 

reestruturação do atendimento hospitalar em Taubaté111, conduzido pela SES-SP. 

No mesmo ano, para adequar os serviços hospitalares às necessidades da 

região, a SES-SP criou, então, um grupo de trabalho, do qual faziam parte membros 

da DIR-24 e representantes das instituições mantenedoras dos dois hospitais da 

cidade: a Irmandade de Misericórdia de Taubaté (HOSIC) e a UNITAU (HUT)112. 

Pensava-se na criação de um “complexo hospitalar” formado pelas duas instituições, 

que demandaria investimentos da ordem de dezesseis milhões de reais. 
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Isso, porém, não se concretizou: deixando a Irmandade de Misericórdia de 

Taubaté e a UNITAU fora do processo, o governo do estado adquiriu, por cerca de 

vinte milhões de reais (U$ 6.825,94, em maio de 2004), um dos hospitais (o antigo 

HOSIC, atual HRVP) para ser administrado pela Sociedade Assistencial 

Bandeirantes. 

Desta, o governo era parceiro, e não haveria disputa de ascendência com a 

PMT, diferentemente do que ocorreria se o “complexo hospitalar” fosse concretizado 

mantendo-se, na administração, duas entidades que ciclicamente demandavam apoio 

financeiro. 

Assim, o órgão gestor conseguiu inserir regionalmente um hospital que tinha 

complexidade para tal, mas cujo atendimento se dava prioritariamente em nível 

municipal. O HUT, além de menor e menos complexo, tinha o enfoque assistencial 

da UNITAU, desconectado do SUS. Isso talvez explique por que a SES-SP – que já 

tinha estabelecido parceria com universidades, inclusive privadas, para a gerência de 

hospitais estaduais – não tenha eleito a UNITAU como administradora do HRVP. 

A SES-SP pôde dar continuidade ao “bem sucedido” modelo das OSSs, mas 

nesse caso permitindo a realização de procedimentos para o Sistema Supletivo de 

Assistência à Saúde (SSAS), e não exclusivamente para o SUS. 

Na região de Taubaté, onde um hospital governamental de caráter regional já 

vinha sendo pleiteado muitos antes do referido processo, a decisão causou euforia na 

população em função da expectativa de que suas demandas (inclusive as de saúde 

mental) fossem atendidas. 

Isso estava claro para a DIR-24 e, durante os primeiros meses de negociação 

com a Sociedade Assistencial Bandeirantes, ficou acertado que no HRVP seria 
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implantada uma UPHG com dez leitos, localizada no mesmo andar do centro 

cirúrgico, como ocorre em outros hospitais sob gerência de OSSs113.  

Entretanto, sob a alegação de que a prioridade do HRVP seria a prestação de 

serviços de “alta complexidade” – que são melhor remunerados pelo SUS e pelo 

SSAS –, dentre os quais a Sociedade Assistencial Bandeirantes não incluía o 

atendimento em saúde mental, a UPHG foi descartada. Em sua visão, a “nobreza” do 

metro quadrado de um hospital tinha de ser honrada com a máxima utilização da 

tecnologia disponível. 

A SES-SP não justificou publicamente essa tomada de decisão e, quando 

questionada pelos atores envolvidos no processo de reestruturação da atenção à saúde 

mental na região, limitou-se a propor que a UPHG fosse implantada no HUT. 

5.1.4 Discussão do contexto 

A análise do contexto revela a resistência histórica da UNITAU, bem como do 

HUT, à implantação de uma UPHG. Para alguns entrevistados, essa resistência 

devia-se à realização do estágio de psiquiatria na Casa de Custódia na década de 

1970: a ênfase dada aos crimes cometidos pelos internos incitava o estigma por parte 

dos alunos – o que não pôde ser comprovado neste trabalho. 

Mais que o estigma, ou qualquer outra especificidade relativa à saúde mental, 

notou-se uma refratariedade à incorporação de serviços mais sofisticados no HUT. 

Aparentemente, isso é fruto de uma opção gerencial para restringir a atuação do 

hospital no campo sanitário, visando a preservar seus mecanismos de controle, o que 

não parece estar necessariamente relacionado à redução de custos114. 
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Essa cultura – da UNITAU e das demais instituições de saúde do município de 

Taubaté, que até 2006 não havia obtido o status de gestor pleno do SUS, nem 

assumido o papel de sede do módulo assistencial microrregional115 – era reforçada 

pela postura expectante da SES-SP em relação à saúde mental. Apesar de ter 

descredenciado do SUS hospitais psiquiátricos, o órgão gestor não estabeleceu 

políticas indutoras para a criação da rede alternativa. 

A falta de correspondência entre as decisões orçamentárias e as especificações 

técnicas na SES-SP foi responsável pelo não-redirecionamento dos recursos 

economizados com o fechamento do Sanatório Jesus, em Cruzeiro; pela precariedade 

da UPHG da Santa Casa de Guaratinguetá, e pelas frustradas tentativas da DIR-24 de 

implantar UPHGs, inclusive no HRVP. 

É emblemática a não-implantação de uma UPHG neste último hospital, que 

revelou a omissão do gestor no credenciamento de serviços de saúde mental, 

deixando claro que, nas negociações bem sucedidas, o fator decisivo foi o interesse 

do prestador. 

Depois de ter descontinuado o projeto da UPHG na Santa Casa de Aparecida, o 

Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde mostrou interesse em implantá-la nos 

hospitais estaduais de Carapicuíba e Itapevi, o que fez efetivamente no final da 

década de 1990. 

Na Santa Casa de Guaratinguetá, o interesse foi imediato. A implantação de 

uma UPHG estava em sintonia com sua missão organizacional, que contemplava o 

acesso de populações excluídas, apesar de o serviço de internação psiquiátrica ser 

deficitário em hospitais que dependem da Tabela SUS. 
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Apesar de não ser esse o caso do HRVP, por ter orçamento compatível com 

seus custos, não se levou adiante a idéia de implantação de uma UPHG nesse 

hospital, provavelmente por causa da baixa rentabilidade do serviço. 

De fato, sob a ótica financeira do hospital, o índice de retorno das UPHGs é 

potencialmente menor que em outras áreas. Como a unidade de produção das UPHGs 

é a diária de internação – diferentemente do que ocorre em outras especialidades, em 

que a unidade de produção é a internação –, a capacidade do serviço de incrementar 

suas receitas é limitada. 

Além disso, o valor do reembolso é fixo, o que restringe a utilização de 

tecnologias industriais116 disponíveis no hospital (medicamentos e SADTs, por 

exemplo), que poderiam agregar valor ao procedimento. 

Os custos de uma UPHG – que afetam de forma inversamente proporcional a 

eficiência dessa unidade – também são pouco flexíveis, pois a característica central 

da atenção à saúde mental é o contato interpessoal, o que limita a automação e o 

conseqüente barateamento dos processos.  
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5.2 O caso 

O relato do caso será feito a partir da negociação entre a SES-SP e a UNITAU, 

passando pelas especificações técnicas do projeto, para finalmente descrever seu 

impacto na cultura do HUT. 

A discussão trará à tona os motivos que levaram a organização a reatualizar as 

concepções estigmatizantes, destacando-se a contribuição do órgão gestor nesse 

processo. 

5.2.1 A negociação entre a SES-SP e a UNITAU 

Em agosto de 2004, dois meses após a Sociedade Assistencial Bandeirantes ter 

assumido a gerência do HRVP, a SES-SP admitiu oficialmente a intenção de criar 

uma UPHG com vinte leitos no HUT117,118. Afinal, na microrregião de Taubaté, não 

havia leito psiquiátrico e, no âmbito da DIR-24, havia apenas dez leitos psiquiátricos, 

na Santa Casa de Guaratinguetá, de modo que a quase totalidade das internações era 

realizada no hospital de referência Américo Bairral, em Itapira. 

Mais do que a necessidade histórica de atendimento à saúde mental da 

população, foi decisiva a reivindicação de políticos, usuários e trabalhadores de 

saúde da região, indignados pela exclusão da saúde mental do HRVP – o único 

hospital governamental de caráter regional no Vale do Paraíba, já que o Hospital da 

Vila Industrial, em São José dos Campos, é prioritariamente municipal. 

Na tentativa de fazer com que o nível central da SES-SP não se omitisse diante 

da situação, a DIR-24 chamou a atenção para a inadequação do hospital de 

referência, a 400 km de Taubaté. O paciente ficava distante de sua comunidade de 

origem e praticamente isolado por raramente receber visitas; as famílias não 
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participavam do tratamento e não contribuíam para o controle social dos serviços 

prestados. 

A distância entre o hospital, em Itapira, e o serviço ambulatorial, na 

microrregião de Taubaté, prolongava muitas vezes o tempo de internação e 

prejudicava a integralidade da atenção. Isso acarretava, ainda, gastos desnecessários 

com gasolina, pedágio, motorista e manutenção de veículos pelas prefeituras. 

Além disso, estando em outra região, o Hospital Américo Bairral não estava 

subordinado à política de saúde mental nem aos conselhos municipais de saúde da 

região de Taubaté.  

A DIR-24 também deu voz ao questionamento sobre o destino dado aos 

recursos economizados com o fechamento, havia dez anos, do Sanatório Jesus em 

Cruzeiro, o único hospital psiquiátrico da região.  

Atento ao fato de que a atuação do governo estadual na região – em que estava 

localizada a cidade de origem do então governador de São Paulo (Pindamonhangaba) 

– poderia ser visada em campanhas eleitorais, o nível central da SES-SP admitiu que 

a coordenação de serviços de saúde de referência regional (e, portanto, das UPHGs) 

era papel do gestor estadual, como está documentado, aliás, em uma de suas 

publicações119. 

Apesar de ter excluído a UNITAU dos investimentos feitos pelo programa de 

reestruturação da assistência hospitalar em Taubaté, criando o HRVP, e de questionar 

a necessidade de dois hospitais sob gestão estadual em Taubaté, numa clara 

referência à municipalização do HUT, a SES-SP escolheu este último para implantar 

a UPHG. 
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Para a UNITAU, a possibilidade de estabelecer parceria com a SES-SP abria 

uma perspectiva de investimentos futuros. Isso porque a UPHG em questão seria 

uma referência regional, podendo contribuir para colocar o HUT num status 

semelhante ao do HRVP, particularmente em relação aos seus mecanismos de 

financiamento. 

Note-se que, antes da possibilidade de implantação de uma UPHG no HUT, a 

UNITAU sempre optou por uma atuação mais restrita no SUS por conta de sua 

política auto-referenciada, semelhante à da PMT. É possível que a decisão de 

assumir uma UPHG tenha sido em função do déficit financeiro acumulado pelo HUT 

até porque, da perspectiva acadêmica e assistencial, ainda não estavam claros os 

benefícios que seriam oferecidos pela UPHG. 

A negociação envolveu concessões de ambos os lados – da SES-SP, em 

posição de ascendência, e da UNITAU –, e as considerações sanitárias sobre o 

serviço em questão ficaram em segundo plano. O órgão gestor aceitou implantar a 

UPHG no HUT, na expectativa de atender a demanda de saúde da região. A 

UNITAU, entendia que o fortalecimento de seus vínculos com o SUS era o preço a 

ser pago para a concretização de investimentos futuros. 

Determinado mais pelas circunstâncias que pela finalidade da UPHG, o projeto 

ficou fragilizado, mas o acordo trouxe à tona o fundamento sanitário dessas 

unidades. 

Em julho de 2005, a SES-SP anunciou, durante uma visita do governador em 

exercício ao HRVP, a liberação de R$ 570.000,00 (ou U$ 237.500,00) para a 

construção de uma ala destinada à futura UPHG do HUT120,121. Esse valor foi inferior 

ao solicitado, havia dois meses122, pela administração do HUT para investimentos 
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prediais e instalações da UPHG (R$ 719.700,57, correspondentes a R$ 1.390,89/m2), 

dando início ao processo nº 0224-00697-2005 na SES-SP (Anexo 8). 

No mesmo ofício, fazia-se um pedido de verba para a “suplementação dos 

déficits operacionais da UPHG através de um contrato de gestão a ser firmado entre a 

SES-SP e a UNITAU” (R$ 100.000,00 mensais, correspondentes a R$ 200,00/ 

paciente-dia), que não foi atendido de imediato. Em reunião entre os atores 

envolvidos diretamente no processo de negociação (da SES-SP e da UNITAU), ficou 

decidido que essa verba seria repassada apenas quando a UPHG obtivesse seu 

credenciamento junto à Vigilância Sanitária da SES-SP, ou seja, depois que o serviço 

estivesse em condições de funcionamento. 

Mesmo sem ter lavrado o contrato por escrito, esses atores nunca puseram em 

dúvida a concretização do acordo verbal dando a entender que o único tipo de 

impedimento possível seria financeiro, o que já estava descartado: as despesas de 

manutenção da UPHG no HUT seriam equivalentes às que a SES-SP teria, caso se 

tivesse optado pela instalação da UPHG no HRVP. 

Essa convicção foi de fundamental importância para a validade do presente 

estudo – tornando-se condição necessária para sua replicação –, pois manteve sob 

controle os efeitos de uma importante variável condicionante do problema da 

pesquisa: a remuneração dos serviços prestados pelas UPHGs. 

A licitação da empresa que realizaria as obras durou de julho de 2005 a janeiro 

de 2006. Após a aprovação do projeto pela Vigilância Sanitária da SES-SP, a 

construção teve início em fevereiro de 2006123,124 com previsão de término em 150 

dias, mas foi adiada por problemas de engenharia e, em julho de 2006 (quando o 
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trabalho de campo desta pesquisa foi encerrado), o concurso público para a 

contratação dos recursos humanos ainda não havia sido realizado. 

Em período eleitoral (a eleição presidencial e para governadores seria em 

outubro) e com a designação de um novo reitor (no segundo semestre de 2006), a 

perspectiva era de que, mantida a parceria entre a SES-SP e a UNITAU, o serviço 

começasse a funcionar em 2007. 

5.2.2 O projeto da UPHG do HUT 

A definição da capacidade instalada da UPHG ficou próxima da necessidade da 

microrregião de Taubaté, que tinha na época quinhentos mil habitantes: de acordo 

com o parâmetro de 0,5 leito psiquiátrico em hospital geral para cada dez mil 

habitantes (estabelecido neste trabalho), cerca de 25 leitos seriam suficientes. 

Desse total, o HUT (que tinha cerca de duzentos leitos) poderia implantar vinte 

leitos psiquiátricos, respeitando o denominador que parametriza os recursos humanos 

por leito das UPHGs sob gerência de OSSs no estado de São Paulo (dez, como se 

registrou no Quadro 1) e seguindo a determinação do MS11 do limite de 10% do total 

de leitos do hospital, para diminuir a chance de se configurar como uma estrutura 

anexa, dissociada do restante da organização. 

Além de satisfazer a necessidade microrregional – marcada pela dificuldade 

histórica na implantação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais –, esse número 

também interessava ao HUT: uma UPHG de vinte leitos tem custos proporcionais 

menores que uma de dez, por exemplo, em virtude da relação entre psiquiatras 

plantonistas por leito e da possibilidade de compra de medicamentos em maior 
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quantidade, com preços mais vantajosos, dando, ainda, melhor suporte à residência 

médica em psiquiatria e aprimoramento em saúde mental. 

O objetivo principal da UPHG do HUT era realizar a internação psiquiátrica de 

indivíduos preferencialmente oriundos da microrregião de Taubaté, gerando 

informações para a política de saúde regional e envolvendo os familiares e a 

comunidade no tratamento. 

Os específicos eram: fazer diminuir o número de internações no município de 

Itapira; realizar intervenções intensivas e multiprofissionais que resultassem em 

internações breves; e promover a articulação com a rede extra-hospitalar de saúde e 

de suporte social. 

Além disso, previa-se que o serviço de interconsultas da UPHG atendesse às 

demais clínicas do HUT e fornecesse orientação para os pronto-socorros da região. 

Como espaço de formação de recursos humanos para o SUS, além dos 

conteúdos instrumentais, o estágio na UPHG permitiria o estabelecimento de um 

contato positivo com os pacientes internados, contribuindo para diminuir o estigma. 

Preconizavam-se o trabalho multiprofissional em saúde mental, tornando-se 

explícitos os limites e as possibilidades de cada tipo de intervenção, e a integração 

com os demais profissionais da organização hospitalar. 

O acesso à UPHG seria feito com base numa ficha de solicitação padronizada 

(Anexo 9) onde, além do diagnóstico, constam indicadores clínicos de gravidade, que 

seria submetida à Central de Regulação da DIR-24 para autorização de internação. 

A população-alvo da UPHG englobaria os portadores de transtornos mentais 

severos em quadro agudo, com prioridade para os adolescentes e os portadores de 

doenças clínicas concomitantes: 1) esquizofrenia e outros transtornos psicóticos; 2) 
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transtorno bipolar do humor e depressão unipolar grave, e 3) transtornos mentais 

orgânicos (exceto delirium) com manifestações comportamentais graves. 

Como na maioria das UPHGs do estado de São Paulo, não seriam elegíveis 

para internação os pacientes que, por motivos psiquiátricos ou psicossociais, 

demandassem mais de 45 dias de internação, nem os portadores de transtornos 

mentais relacionados ao uso de álcool e drogas sem comorbidades ou manifestações 

psiquiátricas secundárias. 

Considerando-se uma média de permanência de quinze dias, seria possível 

realizar quarenta internações por mês (480 por ano). No entanto, os registros das 

internações psiquiátricas no município de Itapira realizadas em 2006 (disponíveis 

DATASUS125) mostram uma média de permanência de 189 dias, que resultaram em 

cerca de duzentas internações, segundo a área técnica da DIR-24. 

Esse dado provavelmente não refletia a real necessidade da microrregião, pois 

as informações sobre a utilização dos serviços de internação psiquiátrica não 

contemplam a demanda reprimida. Além disso, não se identificam internações de 

pacientes que, para ficarem mais próximos de sua família, apresentam outro endereço 

– fato muito comum nos hospitais psiquiátricos de São José dos Campos. 

Dificultava ainda mais a avaliação da capacidade de produção do serviço, a 

possibilidade de a UPHG do HUT realizar, eventual e provisoriamente, parte das 

internações psiquiátricas das outras microrregiões da DIR-24, Guaratinguetá e 

Cruzeiro, que, com um total de quinhentos mil habitantes, contavam apenas com dez 

leitos na Santa Casa de Guaratinguetá (menos da metade do necessário). 

O hospital psiquiátrico de Itapira funcionaria como um serviço de retaguarda – 

nos moldes do que acontece na rede hospitalar geral – para pacientes que não faziam 
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parte da população-alvo da UPHG, que precisava também contar com uma rede 

adequada de serviços extra-hospitalares para funcionar bem. Afinal, um dos 

indicadores de resultado da UPHG seria a efetivação da contra-referência dos 

pacientes. 

O reconhecimento dessa necessidade colocou a saúde mental na agenda dos 

gestores locais e, quando a SES-SP acenou com os investimentos para a UPHG do 

HUT, três municípios da microrregião (Taubaté, Pindamonhangaba e Campos do 

Jordão) pleitearam o cadastramento dos primeiros Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS) da DIR-24. 

Os recursos humanos seriam contratados por meio de concurso público 

organizado por uma comissão específica do HUT. A equipe técnica controlaria a 

entrada e saída dos pacientes da UPHG, que dormiriam em quartos separados para 

homens e mulheres sem que houvesse número fixo de leitos por sexo. 

Com exceção dos antipsicóticos de segunda geração que constam no manual do 

MS126, a padronização dos medicamentos privilegiaria aqueles cujo princípio ativo 

estivesse disponível em formulação genérica. O laboratório do HUT deveria estar 

aparelhado para a realização de dosagem sérica de lítio, ácido valpróico e 

carbamazepina. 

A planta foi uma reelaboração da anterior (feita em 2000), levando-se em conta 

as informações fornecidas por técnicos da DIR-24 ao grupo de engenharia e 

arquitetura da UNITAU sobre a estrutura de duas UPHGs, localizadas em municípios 

contíguos ao Vale do Paraíba, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, ambas 

gerenciadas por OSSs. 
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A unidade ocuparia 517m2 no andar térreo, e a área dos ambientes estaria de 

acordo com o estabelecido na legislação127. As janelas teriam abertura de 20cm, com 

vidros de 10mm de espessura para coibir eventuais tentativas de evasão e, devido ao 

trânsito reduzido de macas, a largura do corredor principal seria de 1,5m. 

Como os pacientes da UPHG não costumam permanecer acamados, haveria um 

refeitório, que serviria como espaço para atividades terapêuticas, de lazer e de visita, 

e uma área externa, com cerca de 25m2, de acesso restrito. Os vinte leitos seriam 

distribuídos em onze quartos, todos com armários privativos e banheiro: um para três 

pacientes; sete para dois, e três individuais – um deles de observação, onde haveria 

saída de oxigênio e ao lado do qual ficaria o posto de enfermagem. 

A UPHG contaria ainda com duas salas para atendimento (numa delas 

individual e na outra em grupo) e duas para os profissionais: na sala do psiquiatra 

plantonista, seriam também desenvolvidas atividades docentes e, na secretaria, 

seriam feitas as reuniões de equipe. 

5.2.3 O impacto do projeto na cultura organizacional do HUT 

Logo após a liberação de recursos para a UPHG do HUT, em julho de 2005, a 

administração do hospital manifestou algum temor de que a unidade pudesse ser um 

mau negócio128. Afinal, o HRVP – administrado por uma OSS vista como um 

modelo de gerência eficaz – tinha recém-excluído esse tipo de serviço, a despeito da 

necessidade histórica de leitos psiquiátricos na região.  

Isso ganhava ainda mais relevo pelo fato de ser a SES-SP a instituição mais 

interessada em implantar a UPHG. Para a UNITAU, “haveria um preço a pagar”, e 

incorporar a saúde mental no HUT passou a ser sinônimo de “comer o pão que o 
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diabo amassou”, ainda que isso acenasse com a possibilidade de algum retorno 

financeiro. 

Configurou-se, então, a oportunidade para que o pesquisador-ator 

fundamentasse tecnicamente a proposta de implantação da UPHG no HUT, já que 

isso não tinha sido feito durante a negociação. Tal processo ampliou o vínculo com 

os membros da organização, que conferiram ao coordenador técnico do projeto o 

status de autoridade. Dessa forma, o impacto negativo inicial pôde ser 

minimizado129,130. 

Essa fase do trabalho de campo mostrou que o discurso ou comportamento 

estigmatizantes não eram os principais responsáveis pela resistência contra a 

implantação da UPHG, embora houvesse um esperado receio de mudança, que se 

caracterizava como uma ansiedade antecipatória, fruto da tentativa de se situar no 

processo. 

Ainda que fosse possível perceber a presença do estigma, não se identificou na 

cultura do HUT nada que, de forma velada ou explícita, fosse capaz de prejudicar a 

implantação da UPHG – o que refutava a hipótese do estudo. Para confirmar esse 

achado, foi feita uma análise das principais concepções estigmatizantes, cujo 

conteúdo já foi estabelecido na literatura131. 

Durante a observação participante, foi possível identificar três concepções 

estigmatizantes mais freqüentes – violência, fraqueza moral e intratabilidade –, que 

foram submetidas a uma tentativa de ressignificação. 

A associação entre violência e transtornos mentais devia-se à possível 

ocorrência de quadros de agitação psicomotora, supervalorizando a freqüência e a 

gravidade dessa manifestação clínica sob a alegação de que a integridade física da 
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população do hospital ficaria ameaçada pelos pacientes internados na UPHG. Isso 

explica o medo e os questionamentos caricatos que surgiram, como “E se o paciente 

fugir da UPHG, invadir a obstetrícia ou o berçário, e causar um grande tumulto?”. 

Mencionava-se àqueles que manifestavam esse tipo de apreensão a existência 

de condutas protocoladas132,133,134 para o manejo da agitação psicomotora, comum 

nos serviços de saúde, onde muitas vezes é negligenciada (ou mal conduzida), devido 

à expectativa da obrigatoriedade da atuação de profissionais especializados. 

Chamava-se atenção, ainda, para o fato de que os episódios de violência não eram a 

regra nesses casos135; além do que a circulação dos pacientes ficaria restrita à UPHG. 

Essas orientações foram bem recebidas pelos profissionais de saúde do 

hospital, que expressaram seu consentimento, reavaliando a posição anterior e 

solicitando que os procedimentos nesse tipo de emergência médica fossem 

aprofundados num treinamento específico.  

O julgamento de que os portadores de transtornos mentais tinham uma 

fraqueza moral apareceu de forma velada no discurso de algumas pessoas que 

perguntavam, de forma recorrente, se haveria “vaga” na futura UPHG para esse ou 

aquele colega do hospital, aparentemente submetido a uma situação de estresse. 

Geralmente falavam em tom de piada, o que deixava claro que não pretendiam 

concretizar a internação, mas alertar o indivíduo para que não enlouquecesse. Outras 

pessoas sugeriam, ainda, que esse cuidado deveria ser redobrado, já que a UPHG 

“acordaria o monstro que existe em cada um” ou “autorizaria o liberou geral no 

hospital”. 

Analisando esses discursos, veio à tona o entendimento de que o autocontrole 

podia dar conta de comportamentos indesejados, restando aos indivíduos moralmente 
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comprometidos – cuja fraqueza (ou preguiça), deliberada, os tornava incapazes de 

lidar com suas contrariedades – a internação psiquiátrica como medida disciplinar.  

No entanto, pôde-se observar o temor latente de que o próprio autocontrole 

falhasse, permitindo a identificação dessas pessoas com os indivíduos que realmente 

viriam a ser internados na UPHG. Assim, foi possível discutir os critérios que 

levariam a uma internação psiquiátrica, ressaltando que um dos objetivos da UPHG 

seria identificar os determinantes que levaram o paciente a esse estado de ruptura, 

propiciando maneiras de intervir sobre eles. Destacava-se a impossibilidade do 

indivíduo nessa condição de se reorganizar satisfatoriamente sozinho – seja em 

relação aos outros ou a si próprio –, refutando a concepção de uma fraqueza moral. 

Tentou-se, ainda, afastar a imagem da UPHG das medidas de coerção 

organizacional, enfatizando a necessidade de espaços de mediação no hospital, onde 

as demandas de seus membros pudessem ser explicitadas. Porém, não ficou evidente 

se a associação entre a psiquiatria e a estrutura de poder subjacente foi ressignificada 

– ainda que isso não tenha redundado em movimentos contrários (ou favoráveis) à 

implantação da UPHG. 

Finalmente, a idéia de intratabilidade dos transtornos mentais, particularmente 

no hospital geral, trouxe à tona a marca da degeneração atribuída sobretudo aos 

portadores de transtornos mentais severos. Já “cronificados”, esses pacientes 

demandariam cuidados hospitalares ininterruptos, afetando negativamente a imagem 

– e eventualmente a cultura – da instituição. 

De fato, havia o risco de que o atendimento inadequado na UPHG – com 

internações prolongadas e freqüentes reinternações – fortalecesse essa concepção. 
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Deu-se destaque, então, para a necessidade de uma reestruturação integral do modelo 

de atenção na microrregião de Taubaté afim de que a UPHG pudesse funcionar bem. 

Nesse debate sobre a efetividade das intervenções em saúde mental, foi 

possível notar a importância da contribuição dada pelos professores da disciplina de 

psiquiatria do DM que, ao estruturar o serviço de interconsulta psiquiátrica no HUT 

na década de 1990, causaram um impacto positivo na cultura do hospital 

5.2.4 Discussão do caso 

Depois de pelo menos uma década de discussões em torno da implantação de 

uma UPHG no HUT, o fator determinante para o sucesso das negociações foi a 

tomada de uma decisão favorável por parte do órgão gestor. Concretamente, a atitude 

representou uma exigência a ser cumprida pelo hospital, que teve, por sua vez, a 

garantia de remuneração compatível com os custos do serviço. 

O investimento feito pela SES-SP possibilitou a abertura de um canal de 

comunicação com a organização hospitalar para a ressignificação das concepções 

contrárias à implantação da UPHG. Sem que fosse necessário estruturar um 

programa específico para combater o estigma, a pesquisa-ação contribuiu para que o 

fundamento clínico e sanitário das UPHGs fosse incorporado na cultura do hospital – 

sem deixar de levar em conta a contribuição das experiências anteriores no HUT. 

A análise demonstrou que essa resistência à implantação da UPHG no HUT 

dependia menos da organização hospitalar, e mais da reatualização de concepções 

estigmatizantes pelo contexto assistencial. Isso ocorre porque o acesso dos 

portadores de transtornos mentais ao sistema de saúde é restrito e, com isso, os 
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profissionais de saúde, por desconhecimento, atribuem a esses pacientes um 

comportamento necessariamente violento, por exemplo. 

O mesmo pode ocorrer em hospitais que já têm UPHGs, onde a efetividade das 

internações é colocada em xeque pela insuficiência da rede alternativa em saúde 

mental. Nesse caso, o atendimento inadequado contribui para a reatualização da idéia 

de que os portadores de transtornos mentais são intratáveis, explicando a 

permanência do estigma nessas organizações.  

Apesar disso, tanto na ABP16 como no MS136, há discursos técnicos (não 

oficiais) que subestimam a importância da exclusão dos portadores de transtornos 

mentais dos serviços de saúde gerais, desconsiderando seu papel na reatualização do 

estigma. 

Partindo da constatação de que o aspecto central do funcionamento das UPHGs 

– realizar internações curtas – nem sempre é viável, dois desses discursos salientam o 

fracasso das UPHGs, sugerindo, ainda que de forma velada, sua substituição por 

instituições especializadas em saúde mental. 

O primeiro desses discursos atribui ao hospital psiquiátrico papel de destaque 

na rede de atenção à saúde mental pela capacidade de oferecer serviços de “alta 

complexidade”. Seus defensores tomam como modelo alguns poucos centros de 

excelência em saúde mental, ligados a universidades de ponta e localizados em 

grandes aglomerados urbanos. 

O segundo, talvez pelo fato de as UPHGs não serem capazes de substituir todas 

as internações feitas em hospitais psiquiátricos, preconiza que a maior parte das 

internações psiquiátricas seja feita em Centros de Atenção Psicossocial do tipo três 

(CAPS III). 
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A idéia de que a atenção à saúde mental deve ocorrer prioritariamente em 

unidades isoladas reflete-se na postura do gestor, que agiu favoravelmente, contudo, 

na implantação da UPHG do HUT, em 2005. Esse comportamento não se fundou, 

portanto, em uma política de inclusão da saúde mental na rede de saúde geral e, 

menos ainda, de implantação de UPHGs. 

Tanto é assim que, no mesmo ano, a Lei estadual nº 12.060137, sobre a 

implantação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, não foi regulamentada pela 

SES-SP, fazendo valer o ditado de que no Brasil existem leis que não pegam. 

Por trás disso pode estar o receio de que a insuficiência das políticas de 

inclusão e proteção social do Estado138 venham à tona nas UPHGs, que dão maior 

visibilidade às demandas dos portadores de transtornos mentais e resistem em 

satisfazer necessidades que escapam à sua condição de estabelecimento de saúde. 

A implantação da UPHG do HUT foi uma resposta excepcional do órgão 

gestor, que, não tendo implantado leitos psiquiátricos no hospital estadual, acabou 

por atender a reivindicação dos atores envolvidos na atenção à saúde mental na 

microrregião de Taubaté, investindo, ainda que tardiamente, os recursos previstos 

para a implantação e funcionamento desse serviço num hospital contratado. 

O consenso técnico de que a UPHG do HUT teria interface com os CAPS 

existentes na região e o hospital psiquiátrico de retaguarda evitou a atuação de 

interesses contrários à sua implantação, tendo influenciado favoravelmente no 

processo de mudança. A consecução do projeto, no entanto, dependeu mais das 

circunstâncias expostas anteriormente, que levaram à parceria entre a SES-SP e a 

UNITAU. 
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6 CONCLUSÃO 

Diferentemente do que se aventou como hipótese neste trabalho, as concepções 

negativas relacionadas aos portadores de transtornos mentais não foram o fator 

limitante para a implantação de uma UPHG no hospital estudado, apesar do estigma 

ter sido observado na cultura da organização. 

Assim, foi possível compreender como e por que esse mecanismo de exclusão 

era reatualizado. A causa da reatualização do estigma foi a restrição ao acesso dos 

portadores de transtornos mentais aos serviços alternativos de saúde mental na 

região, principalmente nos hospitais gerais. A forma de reatualização foi o 

desconhecimento das novas abordagens no tratamento dado a esses pacientes. 

As concepções estigmatizantes mais freqüentes (violência, fraqueza moral e 

intratabilidade) foram ressignificadas por meio de evidências clínicas e 

considerações sobre o fundamento sanitário das UPHGs no contexto de 

reestruturação da atenção à saúde mental. 

No entanto, a pesquisa-ação não determinou a aceitação da UPHG pelo 

hospital, embora tenha contribuído favoravelmente para isso. O fator preditivo do 

desfecho favorável – a superação da resistência encontrada no nível operacional – foi 

a postura assumida pelo gestor, que exerceu sua ascendência sobre o hospital 

prestador e, principalmente, decidiu pelo financiamento compatível da UPHG, 

equiparando os custos de funcionamento com os da receita prevista. Observe-se que, 

se o hospital visasse a melhores resultados financeiros, essa medida teria que ser 

aperfeiçoada. 
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Concretamente, isso significa rever o valor reembolsado pelo governo federal 

(de acordo com a Tabela SUS), e sistematizar os incentivos das outras esferas de 

governo, mas pensar também em alternativas para a forma de remuneração das 

UPHGs de modo a recompensar a eficiência do serviço. Isso poderia ser feito se a 

unidade de produção fosse não a diária de internação, mas “pacotes” que variam 

conforme o diagnóstico do paciente, com tempo de permanência pré-estabelecido, 

nos quais poderiam ser incluídos, quando necessário, procedimentos de alto custo, 

disponíveis nos hospitais gerais. 

Assim, se houvesse necessidade de internação por um período menor do que o 

previsto, o hospital teria alguma margem de retorno e, em contrapartida, a interface 

da UPHG com a rede extra-hospitalar seria intensificada. Para inibir altas precoces – 

que incitariam o efeito da porta giratória –, deveriam ser estabelecidos indicadores de 

resultado, como a efetivação da continuidade do tratamento na rede extra-hospitalar. 

A maior utilização de tecnologias, por sua vez, poderia favorecer os hospitais 

na negociação com os fornecedores e, em contrapartida, faria que setores industriais 

interessados nesse mercado consumidor passassem a reivindicar o acesso à saúde 

mental. Para inibir gastos desnecessários com exames complementares e 

medicamentos de alto custo, deveriam ser estabelecidos indicadores de processo a 

partir de protocolos clínicos referendados. 

Não se pode, porém, sobrepor a visão econômica à necessidade de saúde da 

população sob o risco de desvirtuar a finalidade das UPHGs. Nunca é demais 

lembrar que foi o uso indevido de incentivos governamentais que deu origem à 

chamada indústria da loucura, na década de 1970. Por isso, é preciso investir em 

regiões carentes de recursos de acordo com parâmetros de base populacional 
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(preferencialmente definidos por lei), coibindo a proliferação indiscriminada de 

serviços. Além disso, devem ser criados instrumentos normativos e de avaliação 

periódica para que a implantação e o funcionamento das UPHGs não fiquem à mercê 

de interesses que menosprezam a saúde pública. 

Afinal, a atuação estratégica inadequada constitui terreno fértil para o 

desenvolvimento de concepções que ganham proporção absurda e restringem a 

incorporação de determinadas ações do SUS. Provavelmente foi uma ou mais dessas 

concepções (estigmatizantes, mercantis e auto-referenciadas, dentre tantas outras) 

que impediram a implantação de UPHGs em algumas OSSs em São Paulo. 

Assim, o principal obstáculo para a efetivação das UPHGs não está na 

resistência encontrada nos hospitais gerais, mas na postura expectante do gestor em 

relação aos prestadores de serviço. Isso contribui para a reprodução das disparidades 

já estabelecidas, reforçando a exclusão da saúde mental e favorecendo interesses 

daqueles que detêm mais poder, diferentemente do que rezam os princípios do SUS. 

A decisão de transferir a terceiros a responsabilidade pela inclusão da 

população-alvo das UPHGs, sem a definição de medidas compensatórias que visem à 

garantia de direitos, envolve o risco de que os parceiros escolhidos não compartilhem 

essa visão. 

Atribuir a aspectos de ordem operacional o pretexto pelo número insuficiente 

de UPHGs no Brasil pode ser uma forma encontrada pelos atores-chave de 

escamotear os interesses envolvidos no processo decisório, eximindo-se da prestação 

de contas pelos acordos não revelados. 

Nesse cenário, a limitação dos recursos que intensifica os discursos contrários 

às UPHGs, serve para ofuscar os compromissos em jogo e justificar a postura 
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adotada pelo gestor durante as negociações, sustentando o ciclo vicioso que exclui a 

saúde mental dos hospitais gerais. 

Em investigações futuras, será preciso estudar os fatores que perpetuam a falta 

de uma política afirmativa para as UPHGs, fundada na eqüidade. Isso demandará a 

reformulação do modelo estigma → limitação financeira → estigma, ao qual 

deverão ser incorporadas outras variáveis, de nível estratégico, relacionadas à 

atuação do gestor. 

Além disso, deve-se ter precaução com discursos aparentemente neutros que 

agregam intenções dissimuladas. Assim como o estigma, ao qual se vem atribuindo a 

responsabilidade pela inviabilidade “cultural” das UPHGs, será necessário atentar 

para os discursos relacionados à norma técnica, que detêm um status privilegiado nas 

disputas que se travam no campo sanitário. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1 – Leitos psiquiátricos em hospitais gerais, leitos psiquiátricos totais 
e sua relação em 180 países (OMS, 2005∗∗∗∗) – destaque para o Brasil, na 123º 
colocação em relação à porcentagem de leitos psiquiátricos em hospitais gerais 

 

País Leitos em HG Leitos totais %HG 

Monaco 17,27 17,27 100,0% 
Sweden 6,00 6,00 100,0% 
Iceland 5,00 5,00 100,0% 
San Marino 3,80 3,80 100,0% 
Sao Tome and Principe 2,20 2,20 100,0% 
Tuvalu 1,80 1,80 100,0% 
Andorra 1,60 1,60 100,0% 
Northern Mariana Islands 1,40 1,40 100,0% 
Brunei Darussalam 1,20 1,20 100,0% 
British Virgin Islands 1,00 1,00 100,0% 
Cape Verde 0,78 0,78 100,0% 
Djibouti 0,70 0,70 100,0% 
Micronesia (Federated States of )  0,70 0,70 100,0% 
Niger 0,20 0,20 100,0% 
Vanuatu 0,10 0,10 100,0% 
Central African Republic 0,07 0,07 100,0% 
Lao People's Democratic Republic 0,07 0,07 100,0% 
Congo 0,06 0,06 100,0% 
Finland 9,00 10,00 90,0% 
Venezuela 2,23 2,50 89,2% 
Tonga 2,00 2,60 76,9% 
Hungary 7,20 9,60 75,0% 
New Zealand 2,80 3,80 73,7% 
Australia 2,70 3,90 69,2% 
Burkina Faso 0,12 0,18 66,7% 
Lesotho 0,50 0,80 62,5% 
Pakistan 0,15 0,24 62,5% 
Uganda 0,22 0,44 50,0% 
Mali 0,10 0,20 50,0% 
Chad 0,01 0,02 50,0% 
Madagascar 0,08 0,17 47,1% 
Angola 0,06 0,13 46,2% 
Oman 0,21 0,49 42,9% 
Panama 0,99 2,55 38,8% 
Germany 2,90 7,50 38,7% 
Turkey 0,50 1,30 38,5% 
Benin 0,03 0,08 37,5% 
Botswana 0,40 1,10 36,4% 
Zambia 0,18 0,50 36,0% 
Senegal 0,10 0,30 33,3% 
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Afghanistan 0,02 0,06 33,3% 
Slovakia 3,00 9,00 33,3% 
Philippines 0,30 0,90 33,3% 
Austria 2,00 6,50 30,8% 
Mongolia 0,70 2,40 29,2% 
Papua New Guinea 0,07 0,24 29,2% 
Luxembourg 3,00 10,50 28,6% 
Bosnia and Herzegovina 1,00 3,60 27,8% 
Republic of Korea 3,80 13,80 27,5% 
Japan 7,80 28,40 27,5% 
Romania 2,00 7,60 26,3% 
Canada 5,06 19,34 26,2% 
France 3,00 12,00 25,0% 
Togo 0,10 0,40 25,0% 
Nepal 0,02 0,08 25,0% 
The former Yugoslav Republic of Macedonia 2,00 8,20 24,4% 
Tunisia 0,27 1,13 23,9% 
Sierra Leone 0,11 0,47 23,4% 
Bulgaria 1,90 8,30 22,9% 
Seychelles 1,70 7,70 22,1% 
Morocco 0,17 0,78 21,8% 
Yemen 0,40 1,85 21,6% 
Cuba 1,54 7,36 20,9% 
Estonia 2,10 10,20 20,6% 
Grenada 2,20 10,80 20,4% 
Albania 0,50 2,50 20,0% 
India 0,05 0,25 20,0% 
Myanmar 0,11 0,55 20,0% 
Italy 0,92 4,63 19,9% 
Ireland 1,86 9,43 19,7% 
Dominican Republic 0,07 0,37 18,9% 
Chile 0,24 1,27 18,9% 
Mozambique 0,04 0,23 17,4% 
United States of America 1,30 7,70 16,9% 
Zimbabwe 0,20 1,20 16,7% 
Sri Lanka 0,30 1,80 16,7% 
Poland 1,20 7,80 15,4% 
Slovenia 1,26 8,46 14,9% 
Algeria 0,20 1,40 14,3% 
Bangladesh 0,01 0,07 14,3% 
Ethiopia 0,01 0,07 14,3% 
Paraguay 0,10 0,73 13,7% 
Spain 0,60 4,40 13,6% 
Portugal 1,00 7,50 13,3% 
Guyana 0,40 3,00 13,3% 
Côte d'Ivoire  0,02 0,15 13,3% 
Czech Republic 1,50 11,40 13,2% 
Iran (Islamic Republic of) 0,20 1,60 12,5% 
Kenya 0,05 0,40 12,5% 
Republic of Moldova  0,80 6,70 11,9% 
Belgium 2,60 22,10 11,8% 
Honduras 0,07 0,60 11,7% 
Cyprus 0,60 5,20 11,5% 
Uruguay 0,62 5,40 11,5% 
Malaysia 0,30 2,70 11,1% 
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Lithuania 1,10 10,00 11,0% 
Mauritius 1,00 9,50 10,5% 
Kyrgyzstan 0,63 6,25 10,1% 
Nigeria 0,04 0,40 10,0% 
Sudan 0,02 0,20 10,0% 
Croatia 0,98 10,06 9,7% 
Iraq 0,06 0,63 9,5% 
Ecuador 0,16 1,69 9,5% 
China 0,10 1,06 9,4% 
Belize 0,20 2,30 8,7% 
Turkmenistan 0,30 3,50 8,6% 
Guatemala 0,03 0,35 8,6% 
Saint Vincent and the Grenadines 0,90 10,60 8,5% 
South Africa 0,38 4,50 8,4% 
Egypt 0,10 1,30 7,7% 
Mexico 0,05 0,67 7,5% 
French Polynesia 0,20 2,90 6,9% 
Viet Nam 0,04 0,63 6,3% 
Belarus 0,50 8,00 6,3% 
Democratic Republic of the Congo 0,01 0,17 5,9% 
United Republic of Tanzania 0,04 0,70 5,7% 
Netherlands 1,00 18,70 5,3% 
Trinidad and Tobago 0,55 10,29 5,3% 
Jordan 0,08 1,57 5,1% 
Bolivia 0,04 0,79 5,1% 
Indonesia 0,02 0,40 5,0% 
Israel 0,40 8,10 4,9% 
Brazil 0,12 2,56 4,7% 
West Bank and Gaza Strip  0,04 0,91 4,4% 
Russian Federation 0,50 11,50 4,3% 
Antigua and Barbuda 0,70 17,90 3,9% 
Greece 0,30 8,70 3,4% 
Saudi Arabia 0,04 1,18 3,4% 
Singapore 0,20 6,10 3,3% 
Uzbekistan 0,10 3,10 3,2% 
Ukraine 0,30 9,60 3,1% 
Kazakhstan 0,20 6,50 3,1% 
Costa Rica 0,07 2,60 2,7% 
Syrian Arab Republic 0,02 0,80 2,5% 
Bahamas 0,27 11,96 2,3% 
Latvia 0,30 13,80 2,2% 
Azerbaijan 0,11 7,10 1,5% 
Lebanon 0,10 7,50 1,3% 
Barbados 0,30 26,00 1,2% 
Ghana 0,01 1,03 1,0% 
Armenia 0,02 4,80 0,4% 
Malta 0,04 18,90 0,2% 
American Samoa 0,00 0,00 0,0% 
Argentina 0,00 6,00 0,0% 
Bahrain 0,00 3,30 0,0% 
Bhutan 0,00 0,00 0,0% 
Burundi 0,00 0,10 0,0% 
Cambodia 0,00 0,00 0,0% 
Cameroon 0,00 0,08 0,0% 
Comoros 0,00 0,00 0,0% 
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Cook Islands 0,00 0,00 0,0% 
El Salvador 0,00 0,65 0,0% 
Equatorial Guinea 0,00 0,00 0,0% 
Eritrea 0,00 0,64 0,0% 
Fiji 0,00 2,34 0,0% 
Gabon 0,00 0,70 0,0% 
Gambia 0,00 0,78 0,0% 
Georgia 0,00 2,10 0,0% 
Guam 0,00 2,20 0,0% 
Guinea 0,00 0,05 0,0% 
Guinea-Bissau 0,00 0,00 0,0% 
Kiribati 0,00 7,30 0,0% 
Kuwait 0,00 3,40 0,0% 
Liberia 0,00 0,08 0,0% 
Libyan Arab Jamahiriya 0,00 1,00 0,0% 
Marshall Islands 0,00 0,00 0,0% 
Mauritania 0,00 0,20 0,0% 
Namibia 0,00 1,50 0,0% 
Nauru 0,00 0,00 0,0% 
Niue 0,00 0,00 0,0% 
Qatar 0,00 0,97 0,0% 
Rwanda 0,00 0,20 0,0% 
Saint Lucia 0,00 10,70 0,0% 
Samoa 0,00 0,20 0,0% 
Solomon Islands 0,00 0,26 0,0% 
Suriname 0,00 5,20 0,0% 
Swaziland 0,00 2,00 0,0% 
Switzerland 0,00 13,20 0,0% 
Tokelau 0,00 0,00 0,0% 
Wallis and Futuna Islands 0,00 0,00 0,0% 
 
Total 0,84 4,04 20,7% 

 
∗ Organização Mundial da Saúde. Atlas de Saúde Mental. Leitos psiquiátricos em 

hospitais gerais e leitos psiquiátricos totais (specialized services and beds). OMS, 

2005. Disponível em: www.globalatlas.who.int/globalatlas/DataQuery/default.asp 

(foram excluídos 21 países: os vinte que não disponibilizaram informações sobre 

leitos psiquiátricos em hospitais gerais (n/a) e um – New Caledônia – que possui 

85,50 leitos psiquiátricos totais para cada 10.000 habitantes) 
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7.2 Anexo 2 – Internações realizadas, leitos utilizados, média de permanência e 
leitos ativos (considerando uma taxa de ocupação de 80%∗∗∗∗) em 313 hospitais 
(identificados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES∗∗∗∗∗∗∗∗) 
referentes ao procedimento SIH 63001101 (DATASUS, 2006) – destaque para os 
216 hospitais que possuem menos que seis leitos psiquiátricos ativos 

 

hospital (CNES) internações leitos-
dia 

média 
perm. 

leitos 
ativos 

2802104 ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA 
DULCE 

 
726 

 
22.735 31 77,86 

2742047 HOSPITAL SANTA TEREZA DE 
GUARAPUAVA LTDA 

 
730 

 
22.346 31 76,53 

2333031 FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL 
HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA 

 
871 

 
17.783 20 60,90 

2379627 COMUNIDADE EVANGELICA DE 
RIO DO SUL 

 
689 

 
16.612 24 56,89 

2543451 HOSPITAL E MATERNIDADE 
CRISTO REDENTOR LTDA 

 
567 

 
15.718 28 53,83 

2300508 HOSPITAL SAO JOSE 509 14.225 28 48,72 
2300184 HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE 
BENEFICIENTE 

 
432 

 
13.631 32 46,68 

2436450 HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER 
SCHMIDT 

 
774 

 
12.844 17 43,99 

2444895 CLIPI CLNICA PSIQUIATRA DE 
ITABUNA LTDA 

 
337 

 
11.117 33 38,07 

2244306 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTA MARIA 

 
808 

 
10.923 14 37,41 

0010456 HBDF  HOSPITAL DE BASE DO 
DISTRITO FEDERAL 

 
1.164 

 
10.735 9,2 36,76 

2237601 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO 
ALEGRE 

 
425 

 
10.670 25 36,54 

2575965 INSTITUTO DE MEDICINA 
PSICOSSOMATICA 

 
399 

 
10.238 26 35,06 

0000426 FUNDACAO DE SAUDE AMAURY DE 
MEDEIROS 

 
588 

 
9.948 17 34,07 

4001303 HOSPITAL DE BASE DR ARY 
PENHEIRO 

 
355 

 
9.911 28 33,94 

0009717 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 
CAMPO GRANDE 

 
844 

 
9.897 12 33,89 

0012017 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA 
MILITAR DO ESPIRITO SANTO 

 
496 

 
9.803 20 33,57 

2518295 ASSOCIACAO DE SAUDE MENTAL 
DE GOIAS 

 
303 

 
8.913 29 30,52 

2693801 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA 
NOVA 

 
818 

 
8.878 11 30,40 

2411164 HOSPITAL SANTA LUZIA DE 
DEOLINDO JOSE BAGGIO 

 
335 

 
8.766 26 30,02 

2235412 ASSOCIACAO DOS 
TRABALHADORES DE RONDA ALTA 

 
334 

 
8.621 26 29,52 

2082187 FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E ASSISTENCIA HCFMRP 

 
833 

 
8.306 10 28,45 

2504316 SOCIEDADE MAE DA DIVINA 
PROVIDENCIAHOSP N SRA DOS PRAZERES 

 
495 

 
8.114 16 27,79 
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2228653 SOCIEDADE HOSPITALAR N  S  
AUXILIADORA 

 
271 

 
8.095 30 27,72 

2426579 HOSPITAL DRESTEVAM PONTE LT 1.148 8.085 7 27,69 
2129566 HOSPITAL MATERNIDADE PRONTO 
SOCORRO SANTA LUCIA LTDA 

 
514 

 
8.048 

 
16 

 
27,56 

2419653 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA 
CONCEICAO 

 
315 

 
7.923 25 27,13 

2082829 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO 

 
532 

 
7.852 15 26,89 

2237822 HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
PRESIDENTE VARGAS 

 
370 

 
7.670 21 26,27 

2146355 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLANDIA 

 
569 

 
7.331 13 25,11 

2741989 HOSPITAL DE CARIDADE SAO 
VICENTE DE PAULO 

 
386 

 
7.216 19 24,71 

2080583 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO 

 
803 

 
7.193 9 24,63 

2664984 SOCIEDADE ASSISTENCIAL E 
HOSPITALAR  PALMITOS 

 
272 

 
6.839 25 23,42 

2077574 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
862 

 
6.378 7,4 21,84 

0009725 FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE 
DE MATO GROSSO DO SUL 

 
540 

 
6.273 12 21,48 

2079240 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
705 

 
6.197 8,8 21,22 

2078562 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
282 

 
5.965 21 20,43 

2419246 HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE 
LAGE 

 
220 

 
5.869 27 20,10 

2083094 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
429 

 
5.826 14 19,95 

2227908 ASSOCIACAO CONGREGACAO DE 
SANTA CATARINA 

 
208 

 
5.725 28 19,61 

2077639 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO 

 
585 

 
5.479 9,4 18,76 

0009008 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DOS CAMPOS 

 
810 

 
5.220 6,4 17,88 

2248263 HOSPITAL E MATERNIDADE 
TARRAGO LTDA 

 
293 

 
5.131 18 17,57 

0008052 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE 

 
295 

 
5.119 17 17,53 

2127989 FUNDACAO ENSINO SUPERIOR DO 
VALE DO SAPUCAI 

 
284 

 
5.096 18 17,45 

2303892 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 354 5.027 14 17,22 
2077485 UNIFESP EPM HOSPITAL SAO 
PAULO 

 
225 

 
4.902 22 16,79 

2080680 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
462 

 
4.872 11 16,68 

2077620 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
248 

 
4.865 20 16,66 

2302101 FUNDACAO HOSPITALAR DE 
CURITIBANOS 

 
314 

 
4.592 15 15,73 

2208156 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA 896 4.562 5,1 15,62 
2249642 PROV BRAS CONG IRM CAR SAO 
VICENTE DE PAULO 

 
186 

 
4.401 24 15,07 

2209195 IRMANDADE  NOSSA SENHORA DO 
PATROCINIO 

 
332 

 
4.352 13 14,90 
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2415844 HOSPITAL GERAL LUIS VIANA 
FILHO 

 
263 

 
4.320 16 14,79 

3049442 INST. HOSPITALAR STO ANTONIO 359 4.253 12 14,57 
3017060 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM 
BOSCO 

 
245 

 
4.242 

 
17 

 
14,53 

2089335 FUNDACAO PADRE ALBINO 344 4.183 12 14,33 
2783789 IRMANDADE DO HOSPITAL DE 
CARIDADE DE IRATI 

 
455 

 
4.083 9 13,98 

2302950 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE 

 
204 

 
4.080 20 13,97 

2538342 BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL 304 4.030 13 13,80 
2082349 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA 530 3.994 7,5 13,68 
2237660 SANATORIO BELEM 185 3.979 22 13,63 
2079720 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
160 

 
3.954 25 13,54 

2786680 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO 

 
227 

 
3.925 17 13,44 

2082225 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
177 

 
3.847 22 13,17 

2219654 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MONTES CLAROS 

 
257 

 
3.846 15 13,17 

2079828 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
206 

 
3.742 18 12,82 

0002275 HOSPITAL SAO JOSE  
877 

 
3.528 4 12,08 

2082128 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE 
EDUCACAO E INSTRUCAO 

 
388 

 
3.519 9,1 12,05 

0003816 UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA 

 
167 

 
3.485 21 11,93 

2111624 FUNDACAO HOSPITAL DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS - FHEMIG 

 
169 

 
3.438 20 11,77 

2228718 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS 
LTDA 

 
115 

 
3.352 29 11,48 

2365154 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
PHB 

 
215 

 
3.348 16 11,47 

2707470 ASSOCIACAO FILHAS DE SAO 
CAMILO 

 
161 

 
3.334 21 11,42 

2232162 SAPUCAIA DO SUL PREFEITURA 467 3.220 6,9 11,03 
2743477 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
MARINGA 

 
684 

 
3.170 4,6 10,86 

2378140 SOCIEDADE HOSPITALAR DE 
TUNAPOLIS 

 
135 

 
3.118 23 10,68 

2248190 SANTA CASA DE CARIDADE DE 
URUGUAIANA 

 
227 

 
3.049 13 10,44 

2792168 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
251 

 
3.040 12 10,41 

2079798 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
CAMPINAS 

 
236 

 
3.021 13 10,35 

2078104 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
172 

 
2.910 17 9,97 

2081512 IR SR DOS PASSOS E SANTA CASA 
MIS GUARATINGUETA 

 
370 

 
2.760 7,5 9,45 

0000396 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO 

 
96 

 
2.663 28 9,12 

2280051 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
BARRA MANSA 

 
234 

 
2.626 11 8,99 
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2145960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
ARAGUARI 

 
212 

 
2.565 12 8,78 

2279355 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE PARACAMBI 

 
167 

 
2.483 15 8,50 

2084163 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DE SAO PAULO 

 
134 

 
2.429 18 8,32 

2716097 PREF EST BAL DE PRAIA GRANDE 312 2.233 7,2 7,65 
2248328 IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
CARIDADE ALEGRETE 

 
231 

 
2.185 9,5 7,48 

2232022 FUNDACAO HOSPITAL 
CENTENARIO 

 
165 

 
2.176 13 7,45 

2025507 FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO 
SUPERIOR DE MARILIA 

 
137 

 
2.148 16 7,36 

2223538 FUNDACAO UCS HOSPITAL GERAL 
DE CAXIAS DO SUL 

 
91 

 
2.012 22 6,89 

2273438 SSP RJ HOSPITAL  CENTRAL DA 
POLICIA MILITAR 

 
74 

 
1.993 27 6,83 

0008923 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 
ANDRE 

 
639 

 
1.989 3,1 6,81 

2081970 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO 

 
370 

 
1.982 5,4 6,79 

2244330 HOSPITAL SANTO ANTONIO 96 1.932 20 6,62 
2246996 HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR 
SANTOS 

 
272 

 
1.814 6,7 6,21 

2710935 FUNDACAO MUNDE SAUDE E 
ADMHOSPITALAR  DOURADOS MS 

 
212 

 
1.699 8 5,82 

2233312 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
SAO LOURENCO DO SUL 

 
192 

 
1.689 8,8 5,78 

2269783 HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO 
ERNESTO 

 
70 

 
1.659 24 5,68 

2270692 CBMERJ HOSPITAL CENTRAL 
ARISTARCHO PESSOA  

 
121 

 
1.608 13 5,51 

2295113 IRMANDADE DA SANTA CASA DA 
MISERICORDIA DE VALENCA 

 
206 

 
1.601 7,8 5,48 

2789647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
ITUMBIARA 

 
231 

 
1.600 6,9 5,48 

2252287 SOCIEDADE BENEFICENCIA E 
CARIDADE DE LAJEADO 

 
211 

 
1.596 7,6 5,47 

2228602 SOC BENEF DO HOSPITAL DE 
CARIDADE 

 
75 

 
1.555 21 5,33 

2262568 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO 
E ASSISTENCIA 

 
63 

 
1.382 22 4,73 

2653818 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE 

 
50 

 
1.377 28 4,72 

2786117 TOCANTINS SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAUDE 

 
205 

 
1.349 6,6 4,62 

2400693 SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA 235 1.306 5,6 4,47 
2236362 SOCIEDADE BENEFICENTE 
HOSPITAL CANDELARIA 

 
131 

 
1.253 9,6 4,29 

2621614 SECRETARIA EXECUTIVA DE 
SAUDE PUBLICA SESPA 

 
237 

 
1.240 5,2 4,25 

2232146 HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO 
HAMBURGO 

 
269 

 
1.223 4,5 4,19 

2223546 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE 
CARIDADE DE CAXIAS DO SUL 

 
50 

 
1.193 24 4,09 

2261030 ASSOCIACAO HOPSITAL BOM 
PASTOR IJUI 

 
135 

 
1.141 8,5 3,91 



 70 

2261057 ASSOCIACAO HOSPITAL DE 
CARIDADE IJUI 

 
143 

 
1.130 7,9 3,87 

0011819 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE 
PUBLICA 

 
358 

 
1.129 3,2 3,87 

2708078 PREFEITURA  MUNICIPAL DE 
VOLTA REDONDA 

 
263 

 
1.067 4,1 3,65 

2233401 SANTA CASA DE CARIDADE DE 
JAGUARAO 

 
77 

 
1.018 13 3,49 

2205440 FUNDACAO SAO FRANCISCO 
XAVIER 

 
161 

 
978 6,1 3,35 

2262002 SANTA CASA DE CARIDADE DE 
DOM PEDRITO 

 
117 

 
971 8,3 3,33 

2257548 FUNDACAO ASSISTBENEFICIENTE 
DE CAMAQUA 

 
130 

 
959 7,4 3,28 

2262274 HOSPITAL DE CARIDADE DE 
CARAZINHO 

 
183 

 
953 5,2 3,26 

2306344 COMUNIDADE EVANGELICA 
LUTERANA DE JARAGUA DO SUL 

 
172 

 
944 5,5 3,23 

2385171 INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE 
DE ITABUNA 

 
333 

 
900 2,7 3,08 

2020645 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE DO AMAPA 

 
79 

 
852 11 2,92 

2448815 ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA 
RITA 

 
176 

 
846 4,8 2,90 

2248298 FUNDACAO IVAN GOULART 85 844 9,9 2,89 
2275589 HOSPITAL MUNICIPAL DR NELSON 
DE SA EARP 

 
147 

 
820 5,6 2,81 

2288885 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 
RESENDE 

 
82 

 
819 10 2,80 

2266474 HOSPITAL DE CARIDADE E 
BENEFICENCIA 

 
146 

 
803 5,5 2,75 

2379163 HOSPITAL SAO SEBASTIAO 87 791 9,1 2,71 
2254611 ASSOCIACAO HOSPITAL CARIDADE 
SANTA ROSA 

 
69 

 
784 11 2,68 

2244322 ASSOCIACAO BENEFICENTE 
HOSPITAL SANTO ANTONIO 

 
113 

 
772 6,8 2,64 

8007209 SOCIEDADE EDUCACAO E 
CARIDADE 

 
35 

 
720 21 2,47 

2786109 TOCANTINS SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAUDE 

 
159 

 
720 4,5 2,47 

2078473 PRO-SAUDE ASSOC BENEF. DE 
ASSIST. SOCIAL E HOSPITALAR 

 
77 

 
715 9,3 2,45 

2259907 ASSOCIACAO HOSPITAL DE 
CARIDADE DE SANTO ANGELO 

 
136 

 
714 5,3 2,45 

2240335 HOSPITAL BENEFICENTE SAO 
CARLOS 

 
100 

 
710 7,1 2,43 

2707632 PREFEITURA MUNICIPAL GETULIO 
VARGAS 

 
105 

 
707 6,7 2,42 

2377829 CONGREGACAO DAS IRMAS 
FRANCISCANAS DE SAO JOSE 

 
34 

 
699 21 2,39 

2244098 HOSPITAL BERNARDINA SALLES 
DE BARROS 

 
96 

 
689 7,2 2,36 

2253046 SOCIEDADE PELOTENSE DE 
ASSISTENCIA E CULTURA 

 
69 

 
670 9,7 2,29 

2586142 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA 
LUCIA LTDA 

 
137 

 
639 4,7 2,19 

2257815 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO     
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VICENTE DE PAULO 94 627 6,7 2,15 
2764776 CASA DE CARIDADE DE 
CARANGOLA 

 
48 

 
603 13 2,07 

2077450 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
SAO PAULO 

 
237 

 
601 

 
2,5 

 
2,06 

2522209 ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE 
MISERICORDIA DE VILA ITOUPAVA 

 
102 

 
595 5,8 2,04 

2236370 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR 87 584 6,7 2,00 
2261987 SANTA CASA DE CARIDADE DE 
BAGE 

 
53 

 
554 10 1,90 

2254964 ASSOCIACAO PROENSINO EM 
SANTA CRUZ DO SUL 

 
89 

 
526 5,9 1,80 

2228610 PUNDACAO HOSPITALAR PIO XII 35 514 15 1,76 
2238799 SOCIEDADE MEDICA LTDA 105 464 4,4 1,59 
2338734 SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAUDE 

 
20 

 
444 22 1,52 

2272601 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO 
CARMO 

 
94 

 
406 4,3 1,39 

2232928 HOSPITAL DE CARIDADE DE 
CANGUCU 

 
33 

 
404 12 1,38 

2252295 SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
BENEFICIENCIA 

 
24 

 
398 17 1,36 

2193310 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPATINGA 

 
95 

 
396 4,2 1,36 

2522411 HOSPITAL ARQUIDIOCESANO 
CONSUL CARLOS RENAUX 

 
63 

 
388 6,2 1,33 

2248239 HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA 
SENHORA AUXILIADORA 

 
43 

 
364 8,5 1,25 

2615797 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MARABA 

 
37 

 
335 9,1 1,15 

2252260 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE 
ASSISTENCIA A SAUDE 

 
60 

 
328 5,5 1,12 

2328402 HOSPITAL MUNICIPAL DR EUDASIO 
BARROSO 

 
56 

 
307 5,5 1,05 

2305623 HOSPITAL  NOSSA SENHORA DE 
FATIMA 

 
34 

 
271 8 0,93 

2248204 IRMANDADE DE SANTA CASA DE 
CARIDADE 

 
40 

 
271 6,8 0,93 

2252252 SOCIEDADE DE EDUCACAO E 
CARIDADE 

 
36 

 
242 6,7 0,83 

2300885 HOSPITAL DE CARIDADE E 
MATERINIDADE SAO JOSE 

 
24 

 
233 9,7 0,80 

2077477 CASA DE SAUDE SANTA 
MARCELINA 

 
40 

 
223 5,6 0,76 

2707942 ASSOCIACAO EDUCADORA SAO 
CARLOS 

 
27 

 
219 8,1 0,75 

2246929 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO 
FUNDO 

 
46 

 
212 4,6 0,73 

2244357 HOSPITAL DE CARIDADE DE 
SANTIAGO 

 
31 

 
196 6,3 0,67 

2479907 POLICIA MILITAR DO CEARA 20 194 9,7 0,66 
2261081 ASSOCIACAO PROTETORA 
HOSPITAL SAO FRANCISCO 

 
39 

 
169 4,3 0,58 

2227711 ASSOCIACAO BRASILEIRA 
CULTURAL E BENEFICENTE 

 
11 

 
160 15 0,55 

2252244 ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO 
BRANCO 

 
27 

 
157 5,8 0,54 
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2249561 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO 
JUDAS TADEU 

 
21 

 
156 7,4 0,53 

2246813 CONGREGACAO DE N SRA 
MANTENED HOSPITAL SAO SEBASTIAO 

 
27 

 
154 

 
5,7 

 
0,53 

2663422 SOCIEDADE HOSP COMUN PE 
CLEMENTE KAMPMANN 

 
10 

 
153 15 0,52 

2300435 SOCIEDADE MAE DA DIVINA 
PROVIDENCIA 

 
22 

 
153 7 0,52 

2707918 FUNDACAO HOSPITALAR SANTA 
TEREZINHA DE ERECHIM 

 
28 

 
152 5,4 0,52 

2328380 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXERAMOBIM 

 
37 

 
152 4,1 0,52 

2248271 HOSPITAL SAO PATRICIO DE 
ITAQUI 

 
26 

 
151 5,8 0,52 

2232049 SOCIEDADE EDUCACAO E 
CARIDADE 

 
23 

 
150 6,5 0,51 

2302500 IEAS HOSPITAL DIVINO SALVADOR 49 144 2,9 0,49 
3500594 ASSOCIACAO DE PROMOCAO DE 
SAUDE DO SUDOESTE DO PARANA 

 
20 

 
142 7,1 0,49 

2377616 HOSPITAL E MATERNIDADE DONA 
LISETTE 

 
10 

 
125 13 0,43 

2235404 HOSPITAL COMUNITARIO DE 
SARANDI 

 
23 

 
123 5,3 0,42 

2754843 ASSOCIACAO  SANTAMARENSE DE 
BENEFICENCIA DO GUARUJA 

 
4 

 
116 29 0,40 

2248247 FUNDACAO HOSPITALAR DE 
CARIDADE DE QUARAI 

 
17 

 
115 6,8 0,39 

2561492 HOSPITAL UNIVERSITARIO 
WALTER CANTIDIO  SAMEAC 

 
9 

 
113 13 0,39 

2234416 HOSPITAL DE CARIDADE DR 
VICTOR LANG 

 
24 

 
113 4,7 0,39 

2228688 SOCIEDADE HOSPITALAR 
COMUNITARIA E BENEFICIENTE NONOAI 

 
15 

 
110 7,3 0,38 

2550350 VOTSFP E HOSPITAL DE CARIDADE 19 101 5,3 0,35 
2726734 CLINICA VERA CRUZ LTDA 27 101 3,7 0,35 
2267209 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE QUISSAMA 

 
13 

 
99 7,6 0,34 

2246872 HOSPITAL BENEFICENTE SANTA 
LUCIA 

 
11 

 
98 8,9 0,34 

2246783 SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE 
GONZALEZ 

 
19 

 
97 5,1 0,33 

2386038 FUNDACAO MEDICO SOCIAL 
RURAL DE RIO FORTUNA 

 
17 

 
95 5,6 0,33 

2246910 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO 
JACUI 

 
26 

95 
3,7 0,33 

2263890 HOSPITAL SANTA BARBARA 
BENEFICENTE 

 
10 

94 
9,4 0,32 

2270730 SEAP  HOSPITAL PENAL FABIO 
SOARES MACIEL 

 
5 

93 
19 0,32 

2263866 HOSPITAL MUNICIPAL BOM 
PASTOR 

16 93 
5,8 0,32 

2270609 SMS RIO HOSPITAL MUNCIPAL 
LOURENCO JORGE 

 
16 

 
91 5,7 0,31 

2227665 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 
IGREJINHA 

 
24 

 
91 3,8 0,31 

2557975 HOSPITAL SAO JORGE LTDA 3 88 29 0,30 
2756951 SOCIEDADE BENEFICIENTE DO     
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HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA 28 84 3 0,29 
2082209 SAMEB  SERVICO DE ASSISTENCIA 
MEDICA DE BARUERI 

 
39 

 
82 2,1 0,28 

2250705 HOSPITAL DE CARIDADE BOA 
VISTA 

 
14 

 
81 5,8 0,28 

2237571 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA 
CONCEICAO SA 

 
4 

 
80 20 0,27 

2261995 HOSPITAL UNIVERSITARIO 
URCAMP 

 
8 

 
76 9,5 0,26 

2536331 SOCIEDADE MANTENEDORA DO 
HOSPITAL REGIONAL JATAI 

 
8 

 
75 9,4 0,26 

2236338 HOSPITAL BENEFICENTE VALE DO 
SOL 

 
22 

 
74 3,4 0,25 

2262029 FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR 
DR HONOR TEIXEIRA DA COSTA 

 
13 

 
67 5,2 0,23 

2781859 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA 

 
12 

 
64 5,3 0,22 

2653982 HOSPITAL UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 
8 

 
63 7,9 0,22 

2672952 IRMANDADE SANTA CASA 
MONSENHOR GUILHERME 

 
4 

 
58 15 0,20 

2246988 ASSOCIACAO HOSPITALAR 
BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO 

 
6 

 
52 8,7 0,18 

2250675 ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTO 
AFONSO 

 
11 

 
52 4,7 0,18 

2083272 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BERTIOGA 

 
6 

 
51 8,5 0,17 

2087324 PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE 

 
35 

 
50 1,4 0,17 

2227894 FUNDACAO ASSISTENCIAL E 
BENEFICIENTE DE GUAIBA 

 
6 

 
46 7,7 0,16 

2250837 SOCIEDADE DE LITERATURA E 
BENEFICENCIA 

 
9 

 
45 5 0,15 

2252198 SOCIEDADE SULINA DIVINA 
PROVIDENCIA 

 
9 

 
45 5 0,15 

2558491 HOSPITAL NAZARENO LTDA 15 45 3 0,15 
2499363 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 
DO CEARA 

 
1 

 
44 44 0,15 

2546736 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORMOSO DO ARAGUAIA 

 
6 

 
43 7,2 0,15 

2000865 HOSPITAL JOAO CANCIO 
FERNANDES 

 
22 

 
43 2 0,15 

2244128 ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DA PIEDADE 

 
9 

 
42 4,7 0,14 

2371375 ASSOCIACAO BENEFICENTE 
DOURADENSE 

 
11 

 
42 3,8 0,14 

2430711 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PETROLINA 

 
5 

 
40 8 0,14 

2537788 ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR 
VARGAS FERREIRA 

 
5 

 
40 8 0,14 

2665107 FUNDACAO HOSPITALAR 
MUNICIPAL SANTO ANTONIO 

 
8 

 
40 5 0,14 

2707675 FUNDACAO DE APOIO AO 
HOSPITAL DE ENSINO DE RIO GRANDE 

 
2 

 
39 20 0,13 

0018694 SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS 6 38 6,3 0,13 
2388685 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU 4 35 8,8 0,12 
2280868 IRMANDADE DA SANTA     
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MISERICORDIA DE ANGRA DOS REIS 7 35 5 0,12 
2236354 FUNDACAO DE SAUDE DR JACOB 
BLESZ 

 
11 

 
35 3,2 0,12 

2096463 IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE MOGI GUACU 

 
15 

 
35 

 
2,3 

 
0,12 

2659417 ASSOCIACAO AQUIDAUANENSE DE 
ASSISTENCIA HOSPITALAR 

 
3 

 
34 11 0,12 

2252023 ASSOCIACAO CRUZEIRAS DE SAO 
FRANCISCO 

 
6 

 
31 5,2 0,11 

2122677 HOSPITAL SAO SALVADOR 7 31 4,4 0,11 
2259893 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO LUIZ 
GONZAGA 

 
9 

 
31 3,4 0,11 

2227916 SOCIEDADE DE BENEFICIENCIA E 
CARIDADE DE BROCHIER 

 
11 

 
30 2,7 0,10 

2702193 SANTA CASA DE MISERICORDIA 
IRMANDADE DOS SNHOR DOS PASSOS DE 

 
7 

 
29 4,1 0,10 

2277565 SMS DUQUE DE CAXIAS 4 28 7 0,10 
2255928 HOSPITAL BENEFICENTE MONTE 
ALVERNE 

 
8 

 
28 3,5 0,10 

4068823 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO 
BRILHANTE 

 
11 

 
27 2,5 0,09 

2208857 ASSOCIACAO DE INTEGRACAO 
SOCIAL DE ITAJUBA 

 
7 

 
26 3,7 0,09 

2261073 SOCIEDADE HOSPITALAR 
BENEFICIENTE NOSSA SRA APARECIDA 

 
3 

 
25 8,3 0,09 

2286289 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE 
SAO JOAO DA BARRA 

 
4 

 
25 6,3 0,09 

2259931 ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA 
TERESA 

 
8 

 
24 3 0,08 

2696746 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE SAO GONCALO 

 
1 

 
23 23 0,08 

2418630 FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL  
TRAB RURAL DE ALFREDO WAGNER 

 
6 

 
23 3,8 0,08 

2696940 CENTRO POPULAR 
PROMELHORAMENTOS DE BOM JESUS 

 
3 

 
22 7,3 0,08 

2392410 SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAUDE 

 
6 

 
20 3,3 0,07 

2078546 SANTA CASA DE MISERICORDIA  
SAO BENTO DO SAPUCAI 

 
4 

 
19 4,8 0,07 

2411342 HOSPITAL E MATERNIDADE BOM 
JESUS LTDA 

 
2 

 
18 9 0,06 

2228661 SOCIEDADE FILANTROPICA SAO 
ROQUE 

 
1 

 
17 17 0,06 

2002078 OBRAS SOCIAIS DA DIOC DE R 
BRANCO  HOSPITAL SANTA JULIANA 

 
2 

 
17 8,5 0,06 

2235609 HOSPITAL DE CARIDADE DE 
CANELA 

 
1 

 
15 15 0,05 

2259877 SOCIEDADE HOSPITALAR DE 
CARIDADE BENEFICENTE SAO MIGUEL 

 
2 

 
15 7,5 0,05 

2260069 ASSOCIACAO DE LITERATURA E 
BENEFICENCIA 

 
3 

 
15 5 0,05 

2268515 ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO 
JOAO DE SANTA MARIA MADALENA 

 
1 

 
14 14 0,05 

2799308 CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
FILIAL BARRA DO PIRAI 

 
2 

 
14 7 0,05 

2244179 SOCIEDADE HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DA SAUDE 

 
3 

 
14 4,7 0,05 
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2521792 SOCIEDADE MAE DA DIVINA 
PROVIDENCIA 

 
3 

 
14 4,7 0,05 

2380315 HOSPITAL SAO JOSE 6 14 2,3 0,05 
2250764 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALEGRIA 

 
2 

 
12 

 
6 

 
0,04 

2252007 ASSOCIACAO HOSPITALAR 
MARQUES DE SOUZA 

 
3 

 
12 4 0,04 

2000997 HOSPITAL DR MANOEL MARINHO 
MONTE 

 
4 

 
12 3 0,04 

2244101 HOSPITAL DE CARIDADE SAO 
ROQUE 

 
5 

 
12 2,4 0,04 

2568713 FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO 
VALE DO ITAJAI 

 
2 

 
11 5,5 0,04 

2707608 SOCIEDADE CULTURAL SAO 
GREGORIO 

 
2 

 
11 5,5 0,04 

2206595 FACULDADE DE MEDICINA DO 
TRIANGULO MINEIRO 

 
3 

 
11 3,7 0,04 

2244241 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA 3 11 3,7 0,04 
2415623 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAMBORIL 

 
4 

 
11 2,8 0,04 

2591340 MATERNIDADE DA MAE POBRE 
NOSSA SENHORA DA GLORIA 

 
4 

 
11 2,8 0,04 

2099438 FUNDACAO ASSISTENCIAL 
VICOSENSE 

 
3 

 
10 3,3 0,03 

2181029 SANTA CASA DE MISERICORDIA 
PADRE EUSTAQUIO 

 
3 

 
10 3,3 0,03 

2376334 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE 
CORUMBA 

 
3 

 
10 3,3 0,03 

2265885 ASSOCIACAO HOSPITALAR 
BENEFICENTE AJURICABA 

 
1 

 
9 9 0,03 

2377330 CONGREGACAO DAS IRMAS 
FRANCISCANAS DE SAO JOSE 

 
1 

 
9 9 0,03 

2708000 HOSPITAL DE CARIDADE DE 
CRISSIUMAL 

 
2 

 
9 4,5 0,03 

2371197 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IVINHEMA 

 
3 

 
9 3 0,03 

2261103 SOCIEDADE HOSPITALAR 
BENEFICENTE CHIAPETTA 

 
1 

 
8 8 0,03 

2376768 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO 
LUCAS 

 
1 

 
8 8 0,03 

2379333 ASSOCIACAO CARIDADE SAO 
VICENTE DE PAULO 

 
2 

 
8 4 0,03 

2558262 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
ALVORADA DO SUL 

 
2 

 
8 4 0,03 

2306336 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA 
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE 

 
3 

 
8 2,7 0,03 

2710463 HOSPITAL MUNICIPAL DE 
PARANHOS 

 
1 

 
7 7 0,02 

2558017 HOSPITAL DE CARIDADE S B J DOS 
PASSOS 

 
2 

 
7 3,5 0,02 

2250829 HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO 
CRISTO 

 
1 

 
6 6 0,02 

2257807 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE 
ERVAL SECO 

 
1 

 
6 6 0,02 

2534967 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORMOSA 

 
1 

 
6 6 0,02 

2377632 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA     
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TEREZINHA 2 6 3 0,02 
2249537 SOCIEDADE HOSPITALAR N 
SENHORA DA POMPEIA 

 
1 

 
5 5 0,02 

2270161 SEAP   HOSPPEN DRHAMILTON 
AGOSTINHO V CASTRO 

 
1 

 
5 

 
5 

 
0,02 

2491710 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA  
1 

 
5 5 0,02 

2000970 UNIDADE MISTA DE MANOEL 
URBANO 

 
1 

 
4 4 0,01 

2227746 SOCIEDADE BENEFICIENTE 
HOSPITAL SAO JOSE 

 
1 

 
4 4 0,01 

2250802 ASSOCASSISTCULTE HOSP PE 
BENEDITO MEISTER  C MISSOES 

 
1 

 
4 4 0,01 

2376008 SOCIEDADE BENEFICENTE DE 
MIRANDA 

 
1 

 
3 3 0,01 

2380331 CONGREGACAO DAS SERVAS DE 
MARIA REPARADORAS 

 
1 

 
3 3 0,01 

2439360 PROVINCIA BRAS. CONG.IRMAS 
FILHAS CARID.SAO VICENTE DE PAULO 

 
1 

 
3 3 0,01 

2558610 SOCIEDADE INT DE ASSIST SOCIAL 
SIAS 

 
1 

 
3 3 0,01 

2485397 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO 
VIVACQUA 

 
2 

 
3 1,5 0,01 

2000121 SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAUDE 

 
1 

 
2 2 0,01 

2000822 UNIDADE MISTA ANA NERY 1 2 2 0,01 
2538067 SOCIEDADE HOSPITALAR 
BENEFICIENTE DIVINA PROVIDENCIA 

 
1 

 
2 2 0,01 

2558327 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE 
QUEDAS 

 
1 

 
2 2 0,01 

2563681 SECRETARIA DE SAUDE DO 
ESTADO DO CEARA 

 
1 

 
2 2 0,01 

2000725 SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAUDE  DO ACRE 

 
1 

 
1 1 0,00 

2126494 PREFEITURA MUN 
BETIMSMSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BETIM 

 
1 

 
1 

1 0,00 
2589281 HOSPITAL SANTA MARIA DE 
ITUMBIARA LTDA 

 
1 

 
1 1 0,00 

 
Total 

 
48.793 

 
667.311 14 2285,31 

 

 
∗∗∗∗ Para o cálculo dos leitos psiquiátricos ativos, a coluna referente aos leitos utilizados 

foi dividida por 292 dias.  

∗∗∗∗∗∗∗∗ Outras informações sobre o hospital prestador (localização, natureza, etc..) podem 

ser obtidas no site http://cnes.datasus.gov.br/Lista_Es_Nome.asp?VTipo=0 por meio 

do código de identificação do CNES. 
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7.3 Anexo 3 – Parecer da Comissão de Ética do HUT 
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7.4 Anexo 4 – Parecer da diretoria do HUT 
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7.5 Anexo 5 – Parecer da Comissão de Ética da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
da UNITAU 
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7.6 Anexo 6 – Parecer da Comissão de Ética para Análise de Projetos de 
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (CAPEPesq) 

 

 



 81 

7.7 Anexo 7 – Termo de consentimento informado 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 
 
 

 
Trata o presente de consentimento informado para a realização do projeto de pesquisa 
“Estudo da viabilidade da implantação de uma unidade psiquiátrica em um hospital 
geral” junto ao Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 
USP visando a obtenção do título de Doutor em Medicina, sob orientação da Profa. 
Dra. Ana Maria Malik. 
 
Seu objetivo é apreender, do ponto de vista da cultura da organização estudada e do 
contexto onde se insere, as representações sociais que determinam as relações 
concretas entre o hospital geral em questão e a possibilidade do atendimento de 
portadores de transtornos mentais sob regime de internação dentro de sua estrutura 
física. 
 
Para tal serão realizadas entrevistas gravadas cuja análise dos conteúdos não irá 
considerar as opiniões individuais dos entrevistados e sim os pressupostos básicos que 
estruturam o discurso daqueles que serão entendidos como sujeitos coletivos. 
 
Além disso, respeitando as normas das comissões de ética do Hospital Universitário de 
Taubaté, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UNITAU e de Ensino e Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da FMUSP, este pesquisador (abaixo assinado) compromete-se 
em garantir o sigilo de todos os participantes do estudo por meio do presente 
documento. 
 
 
 
 

MAURÍCIO LUCCHESI 
RG 22.193.110-7 
Pesquisador 

 
 
 
 
 
Ciente das informações prestadas e devidamente esclarecido dos objetivos da pesquisa 
e da garantia de sigilo de minha identidade, concordo em participar do presente estudo. 
 
 
ASSINATURA: 
 
NOME: 
RG: 
DATA: 
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7.8 Anexo 8 – Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 2 e 3 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 4 e 5 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 6 e 7 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 8 e 9 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 10 e 11 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 12 e 13 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folha 14 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folha 15 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 16 e 17 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 18 e 19 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 20 e 21 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 22 e 23 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 24 e 25 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 26 e 27 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folhas 28 e 29 
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Processo 0224-00697-2005 (SES-SP) – folha 30 
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7.9 Anexo 9 – Ficha de solicitação para internação psiquiátrica (SES-SP)  
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