
DAS PRÁTICAS E SABERES EM SAÚDE MENTAL 
O cotidiano do trabalho em hospital dia infantil, no 

Município de São Paulo 

PATRÍCIA MARTINS MONTANARI 

Tese de Doutorado apresentada ao Departamento 
de Saúde Materno-Infantil da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo para 
a obtenção do título de Doutor em Saúde Pública. 

Área de concentração: Saúde Materno-infantil 

Orientador: Prof. Assoc. Néia Schor 

São Paulo 

2003 



Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou 

parcial desta tese, por processos fotocopiadores. 

Assinatura: 

Data: 



Dedico esta tese a todos os profissionais de saúde pública, 
que fazem de sua prática profissional uma profissão de fé; 

aos profissionais da saúde mental, 
que têm sido 'os sentidos' através dos quais muitas pessoas 

tidas como incapazes se comunicam e se fazem respeitar, 
para quem o sofrimento humano é mais que objeto de 

intervenção; 

à minha mãe, D. DIga, um exemplo de profissional da saúde; 

à Keiko Ogura Bural/i, por tudo isso! 
Que falta você nos faz. .. 

Registro, ainda, minha homenagem à memória de 
Lygia Assumpção Amaral, 

que fez de sua prática intelectual um campo de batalha 
contra o preconceito. 



Agradecimentos 

"Não fosse isso 
e Era mellos 

IIão Fosse tallto 
e Era quase" 

Paulo Lelllillski 

Impressionante como uma tese (ou mesmo um discurso de paraninfo) pode 

nos levar a tantos lugares e desencadear tantas emoções, sobretudo quando o tema e a 

abordagem escolhida te fazem percorrer diversos lugares e mundos, pessoas e 

emoções. 

Por conta disso, faz-se necessário e oportuno agradecer a algumas pessoas 

que foram fundamentais nessa estrada: 

Agradeço ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, o CNPq, 

pelo apoio concedido nesses anos de estudo e pesquisa 

Aos profissionais de saúde mental da rede pública, "sujeitos-objeto" do 

presente trabalho, com quem convivi nos dois anos de pesquisas de campo, sempre 

tão disponíveis, interessados, engajados e amorosos: o meu muito obrigada! 

Aos colegas, funcionários e professores do Departamento de Saúde Materno

Infantil que sempre foram um porto seguro para as minhas aflições intelectuais e 

pessoais. Destaco alguns colaboradores mais sistemáticos: à Pro". Néia Schor, 

minha querida orientadora, que sempre foi continente para com minhas decisões, 

colocando limites e me chamando à responsabilidade, agradeço do fundo do meu 

coração a confiança~ Ideraldo Luiz Beltrame, Kimy Otsuka Stasevskas, Kátia 

CibeUe Machado Pirotta, Maria Aparecida Miranda de Paula Machado, Ana 

Paula França: meus amigos queridos de tanto tempo, gratidão eterna por 

compartilhar com vocês a "aventura do conhecimento" e outras aventuras ... valeu!! 1: 



aos professores Comélio Rosemburg, Fumika Peres, Keiko Ogura Buralli (ill 

lIIelllor;all), Augusta Thereza de Alvarenga, Ana Cristina d'Andretta Tanaka, 

pela generosidade e compromisso com a formação dos estudiosos e profissionais da 

saúde pública, muito obrigada pela oportunidade de "beber nesta fonte"; ao Leandro, 

por me chamar a atenção para os prazos e datas de entrega da tese, pela sua eficiência 

no manejo das questões burocráticas, o meu muito obrigada; ao Silvio, querido 

amigo, que muito me ~udou na pesquisa de campo, viabilizando minhas saídas, o meu 

muitíssimo obrigada! 

Agradeço à Pror. Ana Pitta, pelo carinho e generosidade no exame de 

qualificação: rendo-lhe minhas homenagens por tudo o que representa para o campo 

da saúde mental. Agradeço, também, às Professoras Lilia Blima Schraiber e 

Marina Peduzzi, com quem tive o privilégio de trabalhar e aprender, que me 

apresentaram à rede pública de saúde. Foi tão importante para mim que inspirou esta 

tese. À professora Fabíola Zioni, que prontamente aceitou integrar a banca 

examinadora. cujas correções e sugestões pontuais contribuíram em muito com a 

versão final da tese: muito obrigada! 

Aos meus queridos pais, Dona Olga e Seu Antônio, pelo orgulho que sentem 

de mim e por tudo que investiram na minha formação, especialmente o amor que me 

dedicam, o meu muitissimo obrigada! Acredito que os valores éticos e morais que me 

ensinaram permearam este trabalho em diversos momentos e aspectos. 

À minha avó, Dona Adelaide Fagá Montanari, por tanto amor e colo que 

me dedicou a vida inteira Talvez nunca possa retribuir, mas registro aqui meu 

reconhecimento e afeto. Ao meu tio paterno, Eduardo Fernando Montagnari, pela 

capacidade e prazer de refletir com os quais muito me identifico. Sempre quis ser 

como você. Agora jã sou como eu mesma, muito de você. Obrigada! Ao "anjo da 

guarda" dos dois, Marco Aurélio Raimundo de Macedo, que cuida deles com tanto 

desvelo e de vez em quando atravessa o corredor para fumar um cigarro lá em casa, 

obrigada. 



Os "velhos" amigos são essenciais na minha vida e por mais que atualmente eu 

não os veja com "aquela" freqüência, por motivos que extrapolam os limites destes 

agradecimentos, devo dizer que lembro e penso muito em vocês, fiéis escudeiros, para 

quem a palavra é muito mais que ferramenta de trabalho: Ludmila Antunes, Paulo 

Tadeu da Silva, Mirela Berger, Silvana Maria de Souza, Fernanda Estima, 

obrigada por tudo, amo vocês!!! 

Quanto à novas amizades, confesso que fiquei menos disposta, mas ainda 

tenho a felicidade de conhecer pessoas da melhor qualidade. A JUBA, Juliana Lóra 

de Sá, ex-aluna e fisioterapêuta, hoje companheira de todas as horas, seja com as 

caronas ou ao emprestar-me o computador~ providenciando comidinhas e 

acompanhando minha mãe ao médico para que eu pudesse trabalhar na tese: que bom 

que você apareceu! Faz a vida ter mais 'sentido'!!! 



, 
lndice 

Resumo j 

Summary jj 

Apresentação 1 

1. Introdução 8 

1.1 A institucionalização das práticas de saúde e a emergência do 
trabalhador coletivo 8 

1.2 As políticas de saúde na transição democrática 23 

1.3 Novos panoramas da assistência à saúde mental em São 
Paulo: os anos 80 e 90 3-1 

1. -I Perspectivas de saúde (mental) no mundo: os anos 2000 -13 

1.5 Objetivos 55 

2. Metodologia 56 

2.1 Procedimentos metodológicos 57 

2.1.1 Levantamento quantitativo: a primeira etapa da pesquisa 
de campo 5-

2.1.2 Levantamento qualitativo: a segunda etapa da pesquisa de 
campo 62 

2.2 Referenciais Teóricos 

3. Caracterização dos traballladores de saúde IIlelltal: faze/Ido uma 
primeira costura 83 

3.1 Caracterização geral dos trabalhadores de saúde mental 8-1 

3.2 Pe/fil dos trabalhadores de nível universitário 

3.2.1 Trabalhadores universitários e situação profissional 93 



3.2.2 A situação ocupacional dos diretores das unidades 98 

4. Os 'Selltidos' do traballlo elll Saúde Melltal 102 

-I. I Tecendo a rede: o Distrito de Saúde da Moóca 104 

4.2 Por 'uma experiência democrática brasileira ': caracterização do 
Hospital Dia Infantil em Saúde Mental da Moóca e de seus 
profissionais 107 

1.3 Dos saberes às práticas: formação e trajetória profissional na 
'construção do olhar' I 17 

-1.3. I Aspectos da constituição do serviço social como prática de 
saúde: 'em busca de um lugar ao sol' 120 

-1.3.2 Do alienismo ao organicismo: 'quem tem medo da nova 
psiquiatria?' 13 I 

4.3.3 'O que quer, o que pode essa língua? ': a emergência das 
práticas fonoaudiológicas 143 

4.3.4 'É preciso tirar o avental da cabeça ': os caminhos da 
enfermagem 154 

4.3.5 'Freud explica?": as mediações da psicologia e da terapia 
ocupacional 165 

4.4 Compreendendo a coreografia: o conteúdo do trabalho 173 

4.5 O 'sentido' do trabalho coletivo em saúde mental 186 

5. Considerações finais 208 

6. Referêllcias 216 

Anexos 
Glossário 



RESUMO 

Montanari PM. Das práticas e saberes em saúde mental: o cotidiano do trabalho 
em hospital dia infantil, no Município de São Paulo. São Paulo; 2003 . [Tese de 
Doutoramento - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo]. 

Proponho uma reflexão acerca do trabalho em saúde mental, considerando a 
organização dos serviços públicos substitutivos, no momento de transição do processo de 
municipalização da saúde, em sua modalidade ambulatorial e hospital dia. Pretendeu-se, 
portanto, identificar e compreender, para o Município de São Paulo, como os serviços de 
saúde ~ental do setor público organizam sua força de trabalho, como estão os recursos 
humanos efetivamente incorporados e como estes se articulam e configuram a prestação da 
assistência. Para tanto, num primeiro momento, foram mapeados os profissionais de saúde 
mental, segundo a categoria ocupacional a que pertencem e caracterizado o perfil desses 
profissionais, segundo as seguintes variáveis: sexo, idade, jornada de trabalho, vinculo 
empregatício, tempo de trabalho na unidade no momento da entrevista, tempo de trabalho no 
serviço público. Foi montado um banco de dados em software compatível com as variáveis 
consideradas (EPI INFO) para que tais informações pudessem ser analisadas estatisticamente 
e revelassem as tendências que favorecessem a reflexão sobre a conformação das equipes e 
particularidades do atendimento em saúde mental. Num segundo momento, foram realizadas 
entrevistas gravadas, em profundidade, com os profissionais do HDI da Moóca, serviço 
identificado na primeira fase como 'referência', para serem abordados os aspectos das 
representações e percepções que estes profissionais têm acerca de sua prática profissional, o 
que favoreceu o entendimento dos mecanismos de articulação entre o saber técnico e o saber 
operante utilizados, que constituem a atenção em saúde mental. Verificou-se que o trabalho 
nesta rede de serviços é eminentemente feminino, sobretudo em áreas como o serviço social e 
enfermagem; que embora tratem-se de serviços intensivos, a jornada de trabalho média dos 
profissionais gira em tomo de 30 horas semanais, sugerindo que o tipo de intervenção 
realizada é também muito intenso para quem a oferece; a distribuição dos profissionais por 
categoria ocupacional não variou significativamente entre as duas modalidades consideradas, 
assim como a proporção do número de mulheres e homens em relação às categorias psicólogo 
e médico, também nas duas modalidades assistenciais. Quanto à especialização dos 
profissionais, tem-se um número grande de menções à psicanálise, psicologia clinica e saúde 
pública. As descrições e avaliações acerca do trabalho desenvolvido pelo HOI da Moóca, 
segundo sua própria equipe, revelaram a especificidade do conjunto das práticas que integram 
em relação aos demais serviços de saúde. A despeito de sua composição objetiva corresponder 
à tendência ocupacional identificada na primeira fase, e nesse sentido ser representativa. o 
HDI preserva algumas particularidades quanto às concepções gerais acerca da saúde e do 
trabalho em serviços públicos, revelando-se aí um papel político, de responsabilidade social: 
referem-se como equipe em uníssono, e de fato o são, e tal percepção é amplificada em função 
dos laços pessoais que mantêm. De todo modo, seu trabalho, articulado aos saberes, 
principalmente ao da psicologia com destaque para a psicanálise, e fortemente impregnados 
pela prática,tenta romper com a divisão vertical do trabalho ao mesmo tempo em que expressa 
e reivindica o 'status' de equipe transdisciplinar elou multiprofissional. 

Descritores: Saúde Mental; Serviços; Trabalho em Saúde; Equipe de Saúde: 
Interdiscip lina riedade. 
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SUMMARY 

Montanari PM. Das práticas e saberes em saúde mental: o cotidiano do trabalho 
em hospital dia infantil, no Município de São Paulo [On the practices and 
knowledge in mental health: the work quotidian in children day hospital in São Paulo 
City]. São Paulo (BR)~ 2003. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo] 

A reflection on mental health work is proposed considering the organization of 
substitutive public services, currently undergoing health municipalization transitíon process, 
in theír out patient clinic and day hospital modes. The aim was the identification and 
understanding of how the public sector mental health services organize their workforce, how 
the human resources are effectively incorporated and how they aniculate and configure the 
attendance rendering. For that purpose, in the first phase, the mental health professionals 
were mapped by occupationa1 category and their profile was characterized tmder the 
variables sex, age, work load, job attachment, length of work in the unít at the interview and 
work length in the public service. A database was designed with software compatible with 
the variables (EPI INFO) for the statistical analysis of the information. Such analysis 
revealed the trends lhat favored the reflection on the team conformation and specificity of 
mental health attendance. In the second phase audio recorded in-depth interviews were 
carried out with professionals of the Moóca Children Day Hospital (CDH), a service 
identified in the first phase as 'reference'. The interviews probed the representations and 
perceptions these professionals hold on their professional practice. That availed the 
understanding of the articulation mechanisms between the technical and operative 
knowledge used which constitute mental health attentioo. 

It was observed that in this mental health service network the work is eminently 
feminine especially in the social service and nursing areas. It was also noted that although 
the services are intensive the average workload is around 30 hours/week, which suggests the 
high intensity of that kind of intervention for the professionals ll1ere was no significant 
variation in the distribution of professionals by occupational category and the proportion 
women/men in relation to psychologist and medicai doctor categories in both attendance 
modes. Conceming specialization, there was ample reference to psychoanalysis, clinicai 
psychology and public health. 

The description and evaluation ofthe work developed by the Moóca HDI, according 
to its own team, revealed the specificity of the set of integrated practices in relation to the 
other health services. Despite its objective composition correspondence to the occupational 
trend identified in the first phase, and in this sense being significative, the CDH preserves a 
few particularities in terms of general conceptíons on health and work in public service thus 
disclosing a polítical role of social responsibility. The professionals in unison refer to it as 
team, which they actually are. although such perceptionlconcept emerges renewed. Anyway. 
their work, besides to the knowledge. mainly the psychological one, strongty impregnate by 
the pratices. trying to break with the work's vertical division in the same time that express the 
status of interdisciplinary andlor transdisciplinary team. 

Descriptors: Mental health; Services; Work in Health; Health Team; lnterdisciplinarity. 


































































































































































































































































































































































































































































































































