
3.3 – As equipes de saúde mental 
 
 
As equipes componentes da rede estadual de assistência à saúde mental 

apresentavam variações significativas em relação às da rede municipal, no que se refere a 

formas de contrato, tempo de trabalho e capacitação profissional, entre outros aspectos. 

Com a finalidade de compreender essas diferenças, apresento as tabelas a seguir, 

caracterizando inicialmente o quadro de dirigentes – coordenador, diretores e gerentes - 

da rede estadual que se vinculam ao CIAPS Adauto Botelho (Ambulatório, Hospital-Dia 

e CAPS para Dependentes Químicos) e, em seguida, o da rede municipal (Policlínica do 

Planalto, do Coxipó e Centro de Especialidades Médicas).  

Na rede estadual, foram identificados cinco profissionais que ocupavam cargos de 

diretores e/ou gerentes dos serviços e um profissional que desenvolvia a função de 

coordenação geral de saúde mental no Estado de Mato Grosso. Na tabela 6 apresento a 

caracterização desse quadro de profissionais a partir de dados obtidos através de 

entrevistas individuais.   
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Tabela 6 - Caracterização dos Coordenadores, Diretores e Gerentes dos serviços de 
saúde mental da SES de Mato Grosso, 2001.  
 

 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO

NAL 

 
IDA-
DE 

TEMPO 
DE 

FORMA-
DO* 

(anos) 

TEMPO DE 
TRABALHO 

NA 
INSTITUIÇÃO* 

(anos) 

CONTRATO 
DE 

TRABALHO 
 

FUNÇÃO TEMPO 
NA 

FUNÇÃO
* (anos) 

PÓS-
GRADUAÇÃO** 

Área, Nível e ano 
de conclusão 

 
Medicina 

 
52 

 
24 

 
20 

 
Efetivo 

 
Diretor Geral 

do CIAPS 

 
7 

 
Especialização na 
área - 1986 
 
 

 
Medicina 

 
54 

 
27 

 
2 

 
Efetivo 

 
Diretor Clínico 

do CIAPS 
 

 
1 

 
Especialização na 
área - 1998 
 

 
Pedagogia 

 
41 

 

 
11 

 
5 

 
Efetivo em 

outra 
instituição  

 
Gerente do HD 

do CIAPS 
 

 
5 

 
Especialização em 
outra área - 1992 

 
Psicologia 
 

 
43 

 
18 

 
15 

 
Efetivo 

 
Gerente do 
CAPS do 
CIAPS 

 

 
4 

 
Especialização na 
área - 1995 

 
Serviço 
Social 

 
44 

 
19 

 
18 

 
Efetivo 

 
Responsável 

pela Área 
Técnica de 

Saúde Mental 
 

 
14 

 
Especialização em 
outra área (2) – 
1988 e 1999 
Especialização na 
área - 1995 
Mestrado na área – 
1999 
 

 
Serviço 
Social 

 
42 

 
19 

 
8 

 
Sem vínculo 

 

 
Gerente de 

Apoio Técnico 
do CIAPS 

 
1 

 
Nenhuma 

* Considerou-se o tempo de trabalho na instituição, o tempo na função e o tempo de formado do 
profissional, tendo-se por data base, o mês de Dezembro de 2001. 
** Considerou-se pós-graduação “na área”, as realizadas na área de psiquiatria ou saúde mental e “em 
outra área” as realizadas em qualquer outra especialidade.  
 
 

Na rede municipal, foram identificados três profissionais que ocupavam cargos de 

coordenação dos serviços gerais de saúde, nos quais eram desenvolvidas práticas 

assistenciais de saúde mental e um profissional que desenvolvia a função de 

coordenação geral de saúde mental no Município de Cuiabá, conforme se observa na 

tabela 7 abaixo. Os dados dessa tabela foram obtidos através de entrevistas individuais 

com cada um desses profissionais. 
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Tabela 7 - Caracterização dos Coordenadores e Diretores dos serviços1 de saúde 
mental da SMS/FUSC, 2001. 
 

 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO

NAL 

 
IDA-
DE 

TEMPO 
DE 

FORMA-
DO* 

(anos) 

TEMPO DE 
TRABALHO 

NA 
INSTITUIÇÃO* 

(anos) 

CONTRATO 
DE 

TRABALHO 
 

 
FUNÇÃO 

TEMPO 
NA 

FUNÇÃO
* (anos) 

PÓS-
GRADUAÇÃO** 

Área, Nível e ano 
de conclusão 

 
Enfermagem 

 
36 

 
8 

 
5  
  

 
Efetivo 

 
Coordenador 
de Policlínica 

 

 
0,5 

 
Nenhuma 

 
Enfermagem 

 
42 

 
19 

 
19 

 
Efetivo 

 
Coordenador 
de Policlínica 

 

 
2 

 
Especialização em 
outra área (2) – 
1990 e 1999 

 
Nível Médio 

 
36 

 

 
- 

 
1 

 
Sem vínculo  

 
Coordenador 

do CEM  

 
1 

 
- 

 
Serviço 
Social 

 
35 

 
12 

 
6
 

 
Temporário 

 
“Coordenador 
Municipal” de 

Saúde Mental2

 
2 

 
Especialização em 
outra área - 1990 
Especialização na 
área - 1995 

1  Esses serviços não são especializados no atendimento à saúde mental, são de assistência à saúde em 
geral.  
* Considerou-se o tempo de trabalho na instituição, o tempo na função e o tempo de formado do 
profissional, tendo-se por data base, o mês de Dezembro de 2001. 
** Considerou-se pós-graduação “na área”, as realizadas na área de psiquiatria ou saúde mental e “em 
outra área” as realizadas em qualquer outra especialidade.  
2 Não havia nenhuma designação oficial para esta função que não constava do organograma da 
SMS/FUSC. Considerou-se aqui o exercício da atividade efetivamente realizada. 
 
  

Pode-se observar pelos dados das tabelas 6 e 7 que havia uma grande 

diversidade, quanto à formação profissional, entre os ocupantes de cargos de 

coordenação, direção e gerência dos serviços, tanto na rede estadual quanto na 

municipal. Observa-se, inclusive, um coordenador de serviço da rede municipal que não 

possuía formação de nível universitário.  

Havia um predomínio de profissionais com contrato de trabalho efetivo na SES 

(83%) e a presença significativa (50%) de profissionais sem vínculo empregatício ou 

com contrato de trabalho temporário na SMS/FUSC.  

Os cargos de coordenação, direção e gerência dos serviços, tanto na SES quanto 

na SMS/FUSC, eram ocupados, na maioria dos casos, por profissionais que tinham 

mais de cinco anos de serviço na instituição. O tempo de trabalho no exercício da 

função de coordenação/gerência era significativamente menor na rede municipal.  

Em relação à função de “coordenador” municipal e estadual de saúde mental, 

observou-se que não havia, nos organogramas da SES-MT e da SMS-FUSC, a figura 

desse coordenador, entretanto, isso era assumido, na rede estadual, por um 

”Responsável pela Área Técnica de Saúde Mental”, no cargo há vários anos e, na rede 
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municipal, de forma precária, por um técnico contratado temporariamente (embora já 

trabalhando na instituição há 6 anos) e sem função definida no organograma da SMS-

FUSC. Portanto, observou-se uma informalidade do cargo na SMS/FUSC e uma 

precariedade no caso da SES/MT, uma vez que um único profissional é responsável 

por todas as ações no nível estadual, quando se recomenda, nas diretrizes nacionais 

da Reforma Psiquiátrica que, devido à complexidade das ações e da história de 

marginalidade e dificuldade de incorporação da saúde mental nas agendas municipais e 

estaduais de planejamento em saúde, que se mantenha uma estrutura coletiva de 

Coordenação de Saúde Mental, tanto no nível municipal quanto no nível estadual.  

A média de idade era maior entre os coordenadores e/ou gerentes da rede 

estadual, quando comparada à da rede municipal (46 e 37 anos respectivamente), 

assim como a média de tempo de formado (19 e 13 anos respectivamente).  

Observa-se uma maior especialização para trabalhar na área de saúde mental 

entre os profissionais da rede estadual – 66% possuíam especialização e 16% 

mestrado na área – enquanto 83% possuíam título de especialista (na área de saúde 

mental/psiquiatria ou em outra). Na rede municipal, somente 50% possuíam título de 

especialista (na área de saúde mental/psiquiatria ou em outra área) sendo somente 1 

(25%), na área de saúde mental.  

Apresento a seguir as equipes componentes dos serviços estudados. Pretendo, 

na apresentação dos dados dessas tabelas, destacar e analisar algumas características 

do quadro de pessoal na sua relação com as instituições estudadas. Essa 

caracterização das equipes teve por base as entrevistas individuais com cada um dos 

profissionais que compunham as equipes de atendimento nas diversas instituições.  
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Tabela 8 - Caracterização da equipe do Ambulatório do CIAPS Adauto Botelho, 2001.   

 
 

FORMAÇÃO 
PROFISSIO

NAL 

 
IDADE 

 

 
TEMPO DE 
FORMADO* 

(anos) 

 
TEMPO DE 

TRABALHO NA 
INSTITUIÇÃO* 

(anos) 

 
CONTRATO DE 

TRABALHO 

 
PÓS-GRADUAÇÃO** 
Área, Nível e ano de 

conclusão 

 
Enfermagem 

 
40 

 
17 

 
5 

 
Efetivo 

 
Especialização  em outra 
área (2) – 1988 e 1992 
 

 
Enfermagem 
 

 
36 

 
9 

 
5,5 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 

 
Medicina 

 
50 

 
25 
 

 
0,3 

 
Nenhum 

 
Especialização na área (2) 
– 1982 e 1987 
 

 
Medicina 
 

 
54 

 
27 

 
2 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 
1998 

 
Medicina 
 

 
47 

 
23 

 
20 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 
1981 

 
Medic

ina 
 

 
44 

 
19 

 
6 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 
1984 

 
Psicologia 
 

 
35 

 
8 

 
3 
 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 
1995  

 
Psicologia 

 
36 

 
8 

 
4 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 
1995 

 
Serviço  
Social 

 
35 

 
12 

 
0,7 

 
Efetivo 

 
Especialização em outra 
área - 1990 
Especialização na área – 
1995 
 

* Considerou-se o tempo de trabalho na instituição e o tempo de formado do profissional tendo-se por data 
base, o mês de Dezembro de 2001. 
** Considerou-se pós-graduação “na área”, as realizadas na área de psiquiatria ou saúde mental e “em 
outra área” as realizadas em qualquer outra especialidade.  
 

Observa-se, pelos dados da tabela 8 que a quase totalidade dos profissionais 

eram contratados de forma efetiva pela instituição, sendo que apenas um médico (11%) 

exercia as atividades em substituição a outro. 

Os profissionais médicos representavam 44,5% dos componentes da equipe do 

ambulatório, enquanto o assistente social representava 11% e os profissionais de 

enfermagem e psicologia, 22% cada categoria.    

O tempo de trabalho dos profissionais na instituição era bastante variável, desde 

menos de um ano, até vinte anos. A média de idade dos médicos (48,7 anos), assim 

como a média de tempo de formado dos mesmos (23,5 anos) era significativamente 
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maior do que a média de idade (36,4 anos) e de tempo de formado (10,8 anos) dos 

demais profissionais. 

No que se refere à pós-graduação, todos os médicos, assistentes sociais e 

psicólogos deste ambulatório possuíam especialização na área, enquanto que nenhum 

dos enfermeiros possuía especialização na área; um deles era especialista em outra 

área e um, somente graduado. 

 
 
Tabela 9 - Caracterização da equipe do hospital-dia do CIAPS Adauto Botelho, 2001.  
 

 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO

NAL 

 
IDADE 

 

 
TEMPO DE 
FORMADO* 

(anos) 

 
TEMPO DE 

TRABALHO NA 
INSTITUIÇÃO* 

(anos) 

 
CONTRATO 

DE 
TRABALHO 

 
PÓS-GRADUAÇÃO** 
Área, Nível e ano de 

conclusão 

 
Educação 
Física 

 
50 

 
15 

 
5 

 
Efetivo 

 
Especialização em outra área 
(2) – 1994 e 1998 
  

 
Enfermagem 
 

 
35 
 

 
8 

 
4 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 

 
Fisioterapia 

 
30 

 
3 

 
0,5 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 
 

 
Medicina 
 

 
36 

 
11 

 
5 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 1993 

 
Psicologia 

 
31 

 
8 

 
1,5 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 1995 
 

 
Psicologia 

 
29 

 
7 

 
2 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 
 

 
Serviço 
Social 

 
37 

 
10 

 
5 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 
 

* Considerou-se o tempo de trabalho na instituição e o tempo de formado do profissional tendo-se por data 
base, o mês de Dezembro de 2001. 
** Considerou-se pós-graduação “na área”, as realizadas na área de psiquiatria ou saúde mental e “em 
outra área” as realizadas em qualquer outra especialidade.  
 

A presença dos profissionais de psicologia no Hospital-Dia, conforme aponta os 

dados da tabela 9, representa 28,5% do total de profissionais na equipe, sendo a categoria 

profissional mais presente.     

Também se observa que a totalidade dos profissionais era contratada de forma 

efetiva pela instituição. A média de idade dos profissionais era de 35 anos e a média de 

tempo de formado, 8,8 anos, com uma variação significativa (de 3 a 15 anos). 

Em relação à pós-graduação, mais da metade (57%) dos profissionais não têm 

nenhuma pós-graduação; enquanto somente um médico e um psicólogo são 
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especialistas na área (28%) e um professor de educação física possui o título de 

especialista em outra área.  

 
Tabela 10 - Caracterização da equipe do CAPS para Dependentes Químicos do CIAPS 

Adauto Botelho, 2001.  
 

 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO

NAL 

 
IDADE 

 

 
TEMPO DE 
FORMADO* 

(anos) 

 
TEMPO DE 

TRABALHO NA 
INSTITUIÇÃO* 

(anos) 

 
CONTRATO 

DE 
TRABALHO 

 
PÓS-GRADUAÇÃO** 
Área, Nível e ano de 

conclusão 

 
Enfermagem 

 
40 

 
9 

 
13 

 
Efetivo 

 
Especialização na área – 
1995 
 

 
Psicologia 

 
42 

 
8 

 
3 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 
 

 
Serviço 
Social 
 

 
38 

 
14 

 
14 

 
Efetivo 

 
Especialização em outra área 
– 1989 
 

* Considerou-se o tempo de trabalho na instituição e o tempo de formado do profissional tendo-se por data 
base, o mês de Dezembro de 2001.  
** Considerou-se pós-graduação “na área”, as realizadas na área de psiquiatria ou saúde mental e “em 
outra área” as realizadas em qualquer outra especialidade.  
 

Observa-se pelos dados da tabela 10 que não havia médico na equipe desse 

serviço e que todos os profissionais tinham contrato efetivo de trabalho com a 

instituição. 

Em relação a dois profissionais, os dados da tabela apontam que o tempo de 

trabalho na instituição é maior do que o tempo de funcionamento do serviço (que é de 4 

anos), uma vez que ambos já possuíam, anteriormente, vínculo empregatício com o 

CIAPS, atuando em outro setor. 

Na equipe desse serviço, somente um profissional (enfermeiro) é especialista na 

área de saúde mental, o assistente social é especialista em outra área e o psicólogo 

não tem qualquer especialização. 
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Tabela 11 - Caracterização das equipes de atendimento de saúde mental na rede 
municipal de serviços de saúde de Cuiabá, 2001.   
 

 
INSTITUIÇÃO 

 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO-

NAL 

 
IDADE 

 

 
TEMPO DE 
FORMADO* 

(anos) 

 
TEMPO DE 
TRABALHO 

NA 
INSTITUIÇÃO* 

(anos) 

 
CONTRATO 

DE 
TRABALHO 

 
PÓS-GRADUAÇÃO** 
Área, Nível e ano de 

conclusão 

 
Ambulatório do 

CEM 

 
Enfermagem 

 

 
38 

 
11 

 
5 

 
Efetivo 

 
Nenhuma 

  
Medicina 

 
42 

 
17 

 
5 

 
Efetivo 

 
Especialização na área - 
1987 
Mestrado na área – 1991 
 

  
Psicologia 

 
31 

 
8 

 
0,3 

 
Temporário 

 
Especialização em outra 
área – 1997 
 

  
Serviço 
Social 

 
40 

 
10 

 
2 

 
Temporário 

 
Especialização na área – 
1995 
 

 
Enfermagem 

 
44 

 
22 

 
22 

 
Efetivo 

 
Especialização em outra 
área – 1992 
 

 
Medicina 

 
36 

 
11 

 
1,2 

 
Temporário 

 
Especialização na área – 
1993 
 

 
POLICLÍNICA 

COXIPÓ 
 

 

 
Psicologia 

 
47 

 
3 

 
2 

 
Efetivo 

 
Especialização em outra 
área – 2000 
 

 
POLICLÍNICA 
PLANALTO 

 
Medicin
a

 
53 

 
28 

 
1,5 

 
Temporário 

 
Especialização na área (2) 
– 1985 e 1986 
   

* Considerou-se o tempo de trabalho na instituição e o tempo de formado do profissional tendo-se por data 
base, o mês de Dezembro de 2001.  
** Considerou-se pós-graduação “na área”, as realizadas na área de psiquiatria ou saúde mental e “em 
outra área” as realizadas em qualquer outra especialidade.  
 

Os dados da tabela 11 apontam que num dos serviços a “equipe” de saúde mental 

reduzia-se ao médico psiquiatra e, nos demais serviços municipais que prestam 

assistência de saúde mental, havia uma redução numericamente significativa do 

número de profissionais - um total de oito profissionais trabalhando em três serviços. 

Considerando que para a composição mínima de uma equipe de saúde mental é 

necessária a presença de um médico, um enfermeiro, um psicólogo e um assistente 

social, somente o ambulatório do CEM, na rede municipal, atendia a essa condição. 
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Observa-se que 37,5% dos profissionais das equipes eram médicos. Havia 

somente um profissional de serviço social (12,5%) nas “equipes de saúde mental” da 

rede municipal.    

Em relação à forma de contrato na instituição, quatro profissionais (50%) tinham 

contratos por tempo determinado (temporário), como prestadores de serviço junto à 

SMS/FUSC e somente os outros 50% eram efetivos. Dos três médicos psiquiatras das 

equipes, somente um tinha contrato de trabalho efetivo. Os dois profissionais de 

enfermagem eram efetivos e o único assistente social era contratado por serviços 

prestados.  

Os dados apontam que 50% dos profissionais da rede municipal eram 

especialistas na área de saúde mental e/ou psiquiatria, entretanto, esse índice 

concentrava-se nos profissionais médicos que contavam, inclusive, com um profissional 

com título de mestre na área. Dos profissionais não médicos, apenas um (12% do total) 

possuía título de especialista na área. Um profissional de enfermagem era somente 

graduado e três profissionais (37,5% - dois psicólogos e um enfermeiro) possuíam 

especialização em outra área.   

Com o objetivo de analisar algumas características dos trabalhadores das equipes 

estudadas para além de sua vinculação institucional, ou seja, situando-os num quadro 

geral de composição da “força de trabalho em saúde mental” de Cuiabá, apresento as 

tabelas 12, 13, 14 e 15.  

  

Tabela 12 - Distribuição dos trabalhadores, por categoria profissional, nos serviços 
de saúde mental de Cuiabá/MT, 2001  

 
 

FORMAÇÃO 
 

Nº 
 

% 
 

Medicina 

 
8 

 
30 

Psicologia 7 26 
Enfermagem 6 22 
Serviço Social 4 15 
Outros*  2 7 
 
TOTAL 

 
27 

 
100 

           * Fisioterapia; Educação Física. 
 

  

Observa-se, a partir dos dados da tabela 12 um predomínio de profissionais 

médicos nas equipes (30%), seguido de profissionais de psicologia (26%), enfermagem 

(22%) e serviço social (15%). Não havia terapeuta ocupacional nas equipes estudadas 
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e a presença de outros profissionais (fisioterapeuta e professor de educação física) 

representava 7% do total.  

 
Tabela 13- Distribuição dos trabalhadores por categoria profissional e idade, nos serviços de 

saúde mental de Cuiabá/MT, 2001.  
 
          Formação 
 
Idade 

Enfermagem 
 

Nº           % 

Medicina 
 

Nº             % 

Psicologia 
 

Nº              % 

Serviço 
Social 

Nº             % 

Outros* 
 

Nº             % 

Total 
 

Nº          % 
≤  30 anos -               - -              - 1             3,7 -              - 1             3,7 2          7,5 
31 – 40 anos 5           18,5 2          7,5 4            15,0 4          15,0 -                - 15       55,5 
41 – 50 anos   1             3,7 4         15,0 2             7,5     -             - 1             3,7 8         29,5 
> 50 anos    -               -    2          7,5     -               - -            - -               - 2          7,5 
 
TOTAL 

 
  6             22 

 
8           30 

 
7             26 

 
4              15 

 
2               7 

 
27       100,0 

* Fisioterapia; Educação Física. 
 
 

Os dados da tabela 13 apontam que a maioria dos trabalhadores das equipes de 

saúde mental tinha, no máximo, 40 anos de idade (63%), sendo também expressivo o 

número de profissionais entre 41 e 50 anos (29,5%) e pequeno o percentual de 

trabalhadores com mais de 50 anos (7,5%). 

Entre os médicos, 75% possuíam mais de 41 anos e somente 25% tinham menos de 

40 anos de idade. 

Observa-se pelos dados da tabela 13 que a maioria dos profissionais mais jovens 

não são médicos; 79% dos profissionais de enfermagem, psicologia, serviço social e 

outros, possuem, no máximo 40 anos de idade e, somente 21% deles têm entre 41 e 50 

anos de idade. 

  

Tabela 14- Distribuição dos trabalhadores por categoria profissional e tempo de formado, nos 
serviços de saúde mental de Cuiabá/MT, 2001.  

 
          Formação 
 
Tempo de 
formado 

Enfermagem 
 
 

Nº           % 

Medicina 
 
 

Nº             % 

Psicologia 
 
 

Nº              % 

Serviço 
Social 

 
Nº             % 

Outros* 
 
 

Nº             % 

Total 
 
 

Nº          % 
≤  10 anos 3             11,0 -              - 7             26,0 -              - 1             3,5 11         40,5 
11 – 20 anos  3             11,0 4         15,0    -               - 4          15,0   1             3,5 12         44,5 
> 20 anos    -               -    4          15,0     -               - -            - -               -  4         15,0 
 
TOTAL 

 
  6             22 

 
8           30 

 
7             26 

 
4              15 

 
2               7 

 
27       100,0 

* Fisioterapia; Educação Física. 
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Observa-se pelos dados da tabela 14 que 44,5% dos profissionais tinham entre 11 

e 20 anos de formado, enquanto 40,5% tinham concluído a graduação há, no máximo, 

10 anos. Portanto, 85% dos profissionais das equipes de saúde mental haviam 

concluído a graduação há, no máximo, 20 anos.  

Ao analisarmos as categorias profissionais, observa-se que todos os médicos 

tinham, no mínimo, 11 anos de formado, sendo que 50% deles tinham mais de 21 anos 

de formado; entre os psicólogos, 100% tinham até 10 anos de formado; 100% dos 

assistentes sociais tinham de 11 a 20 anos de formado e, entre os enfermeiros, 50% 

tinham até 10 anos de formado e os outros 50%, no máximo, 20 anos de formado.  

No que se refere à capacitação profissional, a tabela 15 apresenta a seguinte 

distribuição dos profissionais: 

 
 
Tabela 15 - Distribuição dos profissionais, por categoria e curso de pós-graduação realizado, nos 

serviços de saúde mental de Cuiabá/MT, 2001. 
  

        Pós-   
                 graduação 

Formação 

Somente 
Graduação 
Nº          % 

Especialização 
na Área  

Nº            % 

Especialização 
em outras áreas 

Nº           %  

Mestrado na 
Área 

 Nº            % 

 
TOTAL 

Nº 
Enfermagem 3 11,0 1 4,0 2 7,0 - - 6 
Medicina - - 8(1) 30,0 - - 1(1) 4,0 8 
Psicologia 2 7,0 3 11,0 2 7,0 - - 7 
Serviço Social 1 4,0 2(2) 7,0 2(2) 7,0 - - 4 
Outros*  1 4,0 - - 1 4,0 - - 2 
TOTAL 7 26,0 14 52,0 7 26,0 1 4,0 27 
* Fisioterapeuta; Professor de Educação Física 
(1) Um médico possui título de especialista e mestre na área sendo, por isso computado tanto como 

especialista tanto como mestre.  
 (2) Um assistente social possui título de especialista na área e em outra área sendo, por isso computado 

tanto como especialista na área tanto como especialista em outra área.  
 

 

Observa-se pelos dados da tabela 15 que, aproximadamente, 52% dos profissionais 

eram especialistas na área, enquanto cerca de 26% eram somente graduados, também 

outros 26% eram especialistas em outras áreas e um profissional (4%) era mestre na área.   

Relacionando os dados de pós-graduação com as categorias profissionais, observa-

se que todos os médicos possuíam título de especialista na área, sendo que um possuía 

também a titulação de Mestre na área; enquanto que aproximadamente 26% dos 

profissionais das equipes eram somente graduados e, entre os não médicos, esse 

percentual de somente graduados sobe para 37%. Somente três psicólogos (de sete), um 

enfermeiro (de seis) e dois assistentes sociais (de quatro) possuíam especialização na área 

de saúde mental.  
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Entre os especialistas na área, mais da metade (57%) são médicos e os demais 43% 

são psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais.  

Um número expressivo (26%) de profissionais não-médicos possuía especialização 

em outras áreas, o que aponta para o fato de que, muitas vezes, para as profissões da área 

da saúde, à exceção dos médicos, a realização de uma especialização não tem relação 

direta com a prática profissional ou não está relacionada a um investimento em 

capacitação para aprimoramento do trabalho realizado ou não se constitui em exigência 

legal e/ou formal para o exercício profissional.  

 

Como se depreende dos dados apresentados nas tabelas de números 6 a 15, os 

dados sobre a composição das equipes estudadas – número, formação profissional, 

pós-graduação, vínculo empregatício, idade e tempo de formado – podem ser 

analisados considerando dois aspectos: na sua distribuição geral, traçando um 

panorama ou um quadro geral de profissionais que atuam em saúde mental em Cuiabá; 

ou, na sua vinculação com as instituições que prestam assistência à saúde mental em 

Cuiabá. 

Abordarei inicialmente esses dados na sua vinculação com as instituições 

prestadoras de assistência à saúde mental (tabelas número 6, 7, 8, 9, 10 e 11). 

Observa-se que a rede estadual apresentava-se mais consolidada, no que se refere à 

forma de contrato de trabalho, uma vez que 83% dos profissionais que ocupavam 

cargos de coordenação, direção ou gerência de serviços nesta rede, eram efetivos na 

SES/MT, enquanto que somente 50% dos coordenadores de serviços da SMS/FUSC 

eram servidores do quadro regular da instituição.  

Ao se analisar esse mesmo dado – tipo de contrato de trabalho – nas equipes dos 

serviços, observa-se que a rede estadual apresentava um único servidor não efetivo no 

seu quadro de pessoal (5,2%), enquanto na rede municipal, 50% dos profissionais que 

prestavam assistência em saúde mental eram contratados temporariamente, por 

serviços prestados.  

As transformações contemporâneas no mundo do trabalho vêm sendo analisadas 

por vários estudiosos em todo o mundo, tanto no sentido de considerarem a sua 

inevitabilidade e “avanço” numa sociedade pós-moderna, “das organizações”, pautada 

não mais pelo trabalho, mas pelo conhecimento como quer, dentre outros, Drucker 

(1993), até os que argumentam a centralidade do trabalho, embora metamorfoseado, 

na sociedade atual. Destes, destaco os estudos realizados por Antunes (1999 e 2000). 

Este autor, ao analisar a crise atual da “classe que vive do trabalho” e reafirmar a 

centralidade da categoria “trabalho” para a compreensão da sociedade afirma, 
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entretanto, que não há uniformidade ou generalização que dê conta da análise do 

trabalho na sociedade atual. Ao contrário, afirma a existência de uma “processualidade 

contraditória e multiforme” na classe que vive do trabalho, uma vez que ela 

complexificou-se, fragmentou-se e heterogeneizou-se de maneira crescente, nas 

últimas décadas (Antunes, 1999). 

Analisando a constituição atual da classe trabalhadora, Antunes (2000) afirma que 

ela se compõe de todos aqueles que vendem a sua força de trabalho – o proletariado 

que participa diretamente do processo de valorização do capital (trabalho produtivo), 

mas também aqueles trabalhadores do setor de serviços (improdutivo), além do 

proletariado precarizado, o subproletariado moderno, os trabalhadores terceirizados, os 

assalariados da economia informal e os desempregados, expulsos do processo 

produtivo e do mercado de trabalho pela reestruturação do capital. A presença da 

“flexibilidade” do trabalho, característica do “toyotismo” – terceira revolução industrial do 

capitalismo – é característica onipresente em todos os setores da sociedade. É também 

fonte de grande parte da precarização presente nas relações de trabalho do mundo 

atual.  

As conseqüências dessas transformações do mundo do trabalho – 

empobrecimento generalizado da população trabalhadora e incorporação de novos 

grupos sociais à condição de pobreza ou de extrema pobreza - na América Latina, são 

analisadas, dentre outros autores, por Salama (1999) e Laurell (1997). Essa condição 

de aprofundamento da pobreza, num contexto de reestruturação do Estado pautado 

pelo paradigma liberal, desencadeia, nessa região específica, uma situação de 

“capitalismo selvagem” que distancia a população do universalismo dos direitos sociais 

e “nos faz avançar em direção ao passado. Estamos saindo do século XX, mas para 

entrar no século XIX, ressuscitando o Estado assistencialista”, afirma Laurell (1997, p. 

175).  

Situando-me nesse contexto geográfico e teórico, é que analiso os dados dos 

processos de trabalho das equipes de saúde mental de Cuiabá, que apontavam a 

presença de 50% dos coordenadores de serviços da rede municipal e 50% dos 

profissionais que prestavam assistência em saúde mental da SMS/FUSC, contratados 

temporariamente, por serviços prestados.  

A precarização do trabalho evidenciada nessa forma de contrato, onde os 

servidores não têm garantia sequer quanto à continuidade do vínculo de trabalho, 

quanto mais de construção de uma carreira, e a população não tem garantias sobre a 

continuidade da assistência, implica em altíssimos custos à saúde (mental) de todos os 

envolvidos. A centralização do poder administrativo do gestor que contrata e demite 
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sem critério técnico transparente e sem nenhuma garantia trabalhista ao servidor 

também se impõe de maneira contraditória aos princípios mais elementares da 

legislação do Estado democrático e dos direitos trabalhistas. Nesse contexto 

centralizador organizam-se práticas assistenciais (Reforma Psiquiátrica) que visam 

restabelecer os direitos de cidadania dos “doentes mentais”. Essa contradição estrutura 

e determina, em grande parte, os processos de trabalho observados nesta tese.   

Ressalto a presença de alguns movimentos que tentaram instituir 

mecanismos de regulação da força de trabalho na área da saúde, nesse 

processo de Reforma do Estado Brasileiro. Como exemplo, em 1999, o 

CONASEMS e o CONASS promoveram um Seminário para Capacitação de 

Dirigentes do SUS em Gestão e Gerência de Recursos Humanos, patrocinado 

pela OPAS/MS, tendo como foco principal as relações de trabalho e sua 

regulação. A partir da realidade na qual se evidenciava: a) políticas de 

estabilização do governo federal que implicavam em medidas de controle das 

contas públicas; b) reformas previdenciária e administrativa e suas 

conseqüências a respeito de vínculos, remuneração e direitos dos trabalhadores 

do setor público; c) redistribuição de encargos e recursos entre os três níveis de 

governo; d) características da autonomia administrativo-financeira da “gestão 

plena” do SUS; e, e) globalização e conseqüente flexibilização das relações de 

trabalho; foram propostas algumas recomendações no sentido de se garantir um 

critério mínimo de qualidade nos serviços e nas relações trabalhistas. Os 

gestores, participantes do referido Seminário, consideraram que algumas 

tendências de flexibilização do trabalho eram irreversíveis, entretanto, algumas 

situações eram “abusivas”, sendo recomendado que “os gestores façam entre si 

um consenso sobre quais são as flexibilidades realmente desejáveis e legítimas” 

(OPAS, 1999, p.16). Dentre as recomendações do Seminário, friso as 

relacionadas a “Assimilar o saber jurídico e as considerações de justiça social e 

trabalhista no exame de todas as mencionadas alternativas de vinculação de 

pessoal e terceirização no SUS” (p.24) e a de “Que seja desaconselhado o uso 

de contratos informais, cargos comissionados e contratos temporários para 

vincular pessoal de programas de prestação de serviços de saúde” (p.25). A 

realidade dos processos de trabalho em saúde mental em Cuiabá apresentada 

nesta tese, evidencia a ineficácia dessas propostas com intuitos normatizadores. 
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Vários autores brasileiros estudaram as precárias condições de trabalho 

em saúde no Brasil. Destaco Girardi (1996) que, analisando a dinâmica do 

mercado de trabalho em saúde no Brasil, nos anos 90, constata a crise no 

segmento formal dos mercados de trabalho e a conseqüente precarização dos 

mercados de trabalho dos profissionais de saúde, verificada através de 

indicadores como a queda generalizada dos salários de contratação e o 

aumento dos contratos temporários (terceirização); e Médici (1994, p. 47) que, 

visando diagnosticar os principais problemas e soluções pertinentes à regulação 

do trabalho no setor saúde brasileiro, afirma que a descentralização do setor 

ocorrida ainda em fase anterior ao SUS, não se acompanhou de um modelo 

gerencial capaz de organizar o trabalho no âmbito local e que “a multiplicidade 

de formas públicas e superpostas de trabalho em saúde não propiciaram o 

controle dos serviços o que, na ausência de formas articuladas de controle 

social, acarretaram menor eficiência e qualidade, em que pese a expansão de 

cobertura”. 

Portanto, é a partir de um amplo processo de transformação do setor saúde 

brasileiro, a partir do decênio 1980 e de seus conseqüentes desdobramentos na 

área de assistência à saúde mental, quando se apresentam simultaneamente a 

necessidade de compreensão do processo saúde-doença (mental) numa 

abordagem que incorpora o social como determinante desse processo e, de 

uma profunda crise – política e financeira - do Estado brasileiro, e seus 

desdobramentos sociais, como o aprofundamento da pobreza da maioria da 

população, que se instalam os novos dispositivos de assistência à saúde 

mental. É numa realidade determinada pelas macro-transformações do “mundo 

do trabalho”, pela incorporação de grandes demandas sociais pelo setor saúde 

e na premência cotidiana operada entre uma pessoa portadora de transtorno 

mental que se apresenta perante um “profissional de saúde” solicitando ajuda, 

que se conformam os peculiares processos de trabalho das equipes de saúde 

mental. À precariedade do contrato de trabalho (e às conseqüentes 

insuficiências de capacitação técnica e pouca disponibilidade para o 

atendimento) irão corresponder vínculos terapêuticos também precários e, 

conseqüentemente, assistência precária. Pode-se compreender assim, um dos 

aspectos das articulações todo-partes, que se relacionam dialeticamente numa 
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determinada realidade social. Muitos outros estão presentes simultaneamente e 

merecem ser desvendados. 

   
Em relação à pós-graduação em saúde mental e/ou psiquiatria, enquanto na rede 

estadual, 83% dos coordenadores, diretores ou gerentes de serviços possuíam no 

mínimo o título de especialistas (sendo 66% na área  e 16% possuía o título de mestre), 

na rede municipal somente um profissional (25%) era especialista na área. Considera-

se, entretanto, o fato de que, na rede municipal, os serviços não eram especializados 

em saúde mental, mas, instituições de atendimento à saúde em geral, que dispunham, 

entre outros, de serviços ambulatoriais de atenção à saúde mental.  

Analisando essa mesma característica – pós-graduação – nas equipes dos 

serviços, observa-se que na rede estadual, 53% dos profissionais eram especialistas na 

área e apenas 16% eram especialistas em outras áreas, enquanto na rede municipal, 

50% dos profissionais era especialista em saúde mental e 37,5% era especialista em 

outras áreas, o que denota maior presença de profissionais não especializados que 

atuam na assistência de saúde mental municipal. Portanto, observa-se maior 

capacitação geral e especializada na rede estadual, entre os profissionais que 

assumiam cargos de coordenação, direção e gerência e também entre os profissionais 

componentes das equipes de assistência.  

Os coordenadores, diretores e gerentes da rede estadual tinham, em média, 19,6 

anos de formados, enquanto na rede municipal, os coordenadores dos serviços tinham, 

em média, 13 anos de formados. No exercício da função, os servidores da rede 

estadual tinham, em média, 5,3 anos (embora houvesse uma variação muito grande, de 

1 até 14 anos), enquanto que na rede municipal, tinham em média 1,3 anos. Esses 

dados corroboram a análise que identifica características de maior sedimentação, 

organização e estabilidade nos vínculos empregatícios e no exercício de cargos de 

confiança, na rede estadual de assistência à saúde. Também no sentido de demonstrar 

a precariedade da organização da rede municipal, no que se refere às relações entre 

formação e capacitação de pessoal, vínculo empregatício e exercício de cargo e/ou 

função de direção, destaca-se a presença de um coordenador de instituição de saúde 

sem formação técnica profissional de nível universitário na área da saúde (ou em outra 

área) e a presença de um “coordenador de saúde mental” contratado temporariamente, 

por serviços prestados, para todo o município de Cuiabá.  

Observa-se, assim, na rede de assistência à saúde mental de Cuiabá, que os 

serviços tradicionalmente instalados na comunidade (os que se mantêm desde o antigo 

Hospital Adauto Botelho) possuem quadros de pessoal relativamente mais completos, 
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capacitados e efetivados no quadro regular de pessoal. Disso decorre que práticas 

relativamente mais tradicionais sejam reproduzidas com maior facilidade, uma vez que 

essas instituições se mantêm como pólos de assistência e de capacitação prática para 

todo o Estado de Mato Grosso, inclusive para a capital, Cuiabá.  

Processos de trabalho criativos e mais adequados ao paradigma da Reforma 

Psiquiátrica ou ao modo psicossocial de assistência em saúde mental têm dificuldade 

de se constituir e de se manter em um contexto que mantém, como pólo agregador das 

práticas, uma instituição organizada a partir do modelo asilar-manicomial do antigo 

hospital psiquiátrico Adauto Botelho (“transformada” em CIAPS Adauto Botelho), 

juntamente com tão pouco investimento na constituição efetiva de equipes de trabalho 

estáveis na rede municipal de Cuiabá, conforme observado nos dados anteriores e com 

pouco investimento em capacitação técnica especializada, como se verá a seguir.     

    

Ao analisar os dados sobre a composição das equipes, considerando a sua 

distribuição geral num quadro amplo de profissionais que atuam em saúde mental em 

Cuiabá (tabelas 12, 13, 14 e 15), tenho por objetivo apontar, no panorama geral da 

composição da força de trabalho em saúde mental de Cuiabá, algumas características 

significativas e determinantes para a realização do trabalho no processo de Reforma 

Psiquiátrica.  

Observa-se na composição das equipes dos serviços, uma distribuição dos 

profissionais que corresponde aos padrões tradicionais de atendimento psiquiátrico, ou 

seja, havia um predomínio de médicos psiquiatras (30%), seguido de psicólogos (26%), 

enfermeiros (22%), assistentes sociais (15%) e, apenas 7% de outros profissionais, não 

tendo sido observada a presença de terapeuta ocupacional em nenhuma equipe dos 

serviços estudados. Essa já era a composição mínima de equipes “psiquiátricas”, 

preconizada desde o decênio 1970, pelo então Ministério da Previdência e Assistência 

Social, para a assistência psiquiátrica na previdência social brasileira28. Portanto, sob o 

ponto de vista da diversificação de profissionais, os dados observados apontam para 

uma manutenção do modelo de atenção médico-psiquiátrica, com ausência de 

terapeuta ocupacional e apenas a inclusão de técnicos em educação física e 

fisioterapia, em número bastante reduzido.  

Constata-se também que existiam quatro assistentes sociais em seis serviços, o 

que significa que não havia nem mesmo a presença de um profissional desta categoria 

em cada um dos serviços estudados. Sendo serviços extra-hospitalares, que têm por 

                                                 
28 Conforme o que consta no Manual de Assistência Psiquiátrica na Previdência Social. Ministério da Previdência e 
Assistência Social. Brasília/DF, 1975. 
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objetivo a reintegração social dos usuários, conforme preconizado pela Reforma 

Psiquiátrica, é de se supor alguma dificuldade na implementação deste objetivo, dada à 

escassez de profissionais da área específica, o que denota uma percepção de equipe 

“paramédica”, num modelo assistencial médico-psiquiátrico, apesar da característica 

extra-hospitalar do atendimento.    

A constatação apontada de que a especialização era predominantemente uma 

característica da profissão médica, aliada à observação de que um número significativo 

de profissionais não-médicos eram somente graduados, permite uma indagação sobre a 

possibilidade de atuação específica desses profissionais junto aos usuários de serviços de 

saúde mental, haja vista a formação generalista da maioria das profissões e a insuficiente 

ou ausente parcela de conhecimento específico de saúde mental na formação acadêmica 

de enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas e professores de educação física.  

Tomando-se especificamente a situação dos enfermeiros, onde apenas um (16%) 

tinha formação especializada na área, e três (50%) eram somente graduados, destaco 

que Agudelo (1995) aponta essa dificuldade como característica da profissão, uma vez 

que, segundo essa autora, a especialização dos enfermeiros geralmente se dá de 

maneira informal, na própria experiência cotidiana de trabalho nos diferentes serviços 

de saúde, por diversas razões, entre as quais, principalmente, a pouca oferta de cursos 

de especialização e a ausência de projetos institucionais dos serviços de saúde neste 

sentido.  

A fala de um enfermeiro aponta para isto, como se pode observar abaixo:  
Olha, eu quando entrei na psiquiatria, eu procurei ler muito sobre as doenças, 
eu procurei conversar com os funcionários [técnicos e auxiliares de 
enfermagem], que são muito antigos aqui, pra ficar a par do serviço do 
enfermeiro numa ... instituição desta, que é completamente diferente de um 
hospital clínico, né? Então eu busquei informações assim .... procurar saber 
sobre as doenças, sobre as medicações e você aprende muito com esses 
funcionários, porque eles tem muito tempo aqui, desde o hospital antigo, 
então você aprende muito com eles, pra ver, qual é o papel da enfermagem 
aqui, principalmente do enfermeiro, que é meio incerto. (...) Foi com eles que 
eu aprendi (profissional nº 16 – 8 anos de formado). 

 
Essa precariedade observada na formação/ especialização implica em dificuldade 

de atuação, expressada na fala de um membro da equipe: 

 
Eu percebo em alguns enfermeiros, uma necessidade de um maior 

embasamento teórico, de uma reciclagem, eu acho que às vezes eles não tem 
um preparo pra trabalhar na especialidade. As vezes eles vem porque não tem 
outras opções de trabalho. Chegam sem saber o que é uma psicose, uma 
esquizofrenia, e vão aprendendo na medida em que vão trabalhando, não 
fazem idéia do que é também uma equipe de saúde mental, vão conhecendo os 
profissionais no trabalho, as diversificações que se tem no atendimento. Eu 
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percebo que a maioria dos enfermeiros não tem especialização em psiquiatria, 
tem muitas dificuldades para atuar junto ao doente, não busca essa 
informação concomitante ao trabalho e restringe o seu trabalho na parte 
burocrática, administrativa do serviço, escalas de auxiliares, essas coisas e a 
parte de assistência ao doente, que o doente iria lucrar muito, eles não fazem. 
Você tem uma evolução no prontuário, de um psicólogo, ele fala do estado 
mental do paciente, da assistente social, ela fala do estado mental, da TO, ela 
também fala do estado mental, do enfermeiro você observa coisas do tipo 
aceita a dieta, sono, higiene, essas coisas. Você só observa algo da conduta 
do paciente no relato dele se for “paciente agitado”. Eu não sei exatamente 
qual seria a função do enfermeiro numa equipe. Aqui eu acho que  enfermeiro 
colhe a história dos pacientes, eu acho que ele faz bem a história, mas ela tem 
uma atitude de desesperança. Muitas vezes o paciente vem com a família, mas 
ele não faz uma intervenção, não só o serviço social e a psicologia podem 
fazer isso, mas também o enfermeiro! Isso não acontece, eles não têm essa 
vontade, esse espaço, eu não sei o que é (Profissional nº 4 – mais de 20 anos 
de formado).  
 
 
As equipes estudadas apresentavam uma composição coerente com o trabalho 

realizado nos serviços, apontado anteriormente, ou seja, o processo de trabalho, apesar de 

se desenvolver em instituições administrativamente organizadas segundo o paradigma da 

Reforma Psiquiátrica, apresentava em sua realização elementos, recortes de objeto, 

práticas e finalidades, identificados com o modelo médico de atenção. A precariedade de 

composição das equipes, conforme apresentada aqui, seja no aspecto quantitativo e na 

diversificação dos profissionais, como a fragilidade no que se refere à capacitação 

especializada para trabalhar na área, corroborava para que os profissionais não-médicos 

apresentassem, em geral, dificuldades na sua prática cotidiana e se limitassem, muitas 

vezes, a desenvolver trabalhos complementares ao trabalho médico que centralizava a 

assistência, conforme já apresentado nos locais estudados.  

No Brasil, a partir do decênio de 1970, o trabalho em equipes multiprofissionais, 

na área da saúde, tem sido enfatizado. As estratégias de racionalização dos serviços, 

adotadas desde àquela época, incorporaram o trabalho em equipe como a sua 

fundamentação básica. Trata-se de alterações no modo de organização dos serviços, 

que desencadearam alterações nos processos de trabalho. O trabalho em equipes 

“multiprofissionais” na assistência de saúde mental insere-se nesse processo histórico, 

conforme já abordado. Nessa concepção racionalizadora, entretanto, as equipes 

multiprofissionais constituídas como um conjunto de diferentes agentes, operando 

distintos processos de trabalho parcelares e especializados (com objetos, saberes e 

instrumentos próprios e distintos), sob a normatividade do saber e da prática do médico, 

são arenas de conflitos decorrentes da intersecção desses variados objetos e 
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instrumentos. A resultante desse conjunto conflituoso é, comumente, uma “justaposição 

alienada de trabalhos” (Peduzzi, 1998).  

A divisão do trabalho operada nas equipes estudadas será abordada mais à frente 

nesta tese. O objetivo aqui é analisar os aspectos estruturais da composição das 

equipes, dados quantitativos e qualitativos que possibilitavam ou não a sua atuação 

como equipe. Faço nesse primeiro momento de análise, por exigência da apresentação 

didática dos dados, uma vez que a realidade em si não poderia ser assim recortada, 

uma abordagem das equipes sob o ponto de vista técnico de número, diversificação 

profissional e especialização para, à frente, ao apresentar a realização do trabalho em 

si, analisar a dinâmica da divisão do trabalho efetivada, nas suas relações sociais 

concretas e a partir da estrutura quantitativa e qualitativa aqui apresentada.   

A realidade observada em Cuiabá permite a afirmação de que a justaposição 

alienada de trabalhos, conforme afirma Peduzzi (1998) tem aqui uma frágil 

correspondência, uma vez que os trabalhadores componentes das equipes inseriam-se 

nas mesmas como “paramédicos” para compor uma equipe “médica”. Os serviços se 

organizavam para oferecer atendimento médico-psiquiátrico; os demais profissionais 

atuavam no sentido de viabilizar esse atendimento, de maneira complementar e 

instrumental. Nesse sentido, observou-se a ênfase da presença desse profissional e 

dos enfermeiros nas equipes, em detrimento, por exemplo, de profissionais do serviço 

social, mais identificados com a prática de inserção social dos usuários/doentes 

mentais, e também a centralidade da formação técnica-especializada do médico nas 

equipes.        

Considero, portanto, que três características estruturais presentes nas equipes 

dos serviços de saúde mental estudados – distribuição numericamente desigual dos 

profissionais, predomínio de capacitação/especialização médica e contratos 

temporários de trabalho – eram determinantes para que o processo de trabalho 

desenvolvido por essas equipes se organizasse pautado pelo modelo médico em 

detrimento da atenção psicossocial. Em relação às duas primeiras, a ausência ou 

presença frágil de profissionais, em grande parte despreparados  para desenvolver uma 

assistência tecnicamente fundamentada, favorecia para que o profissional médico, 

detentor de capacitação técnica, determinasse a hegemonia das práticas organizadas 

segundo o paradigma médico-biológico que, em sua maioria, determina a formação 

médica. Em relação ao terceiro, os atendimentos de saúde mental vinculados à rede 

municipal, portanto, os que estão administrativamente mais alinhados com o processo 

de hierarquização e regionalização dos serviços, de acordo com o SUS, se 

estruturassem, em grande medida, a partir de trabalhadores sem vínculo efetivo de 
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trabalho, resultava em atendimentos descontinuados, realizados em horários marginais 

e com pouca acreditação junto à população. Assim, os serviços acreditados junto à 

população, por oferecerem assistência de saúde mental em horários regulares e de 

forma continuada, eram aqueles incorporados ao redor da internação psiquiátrica, os 

que se organizavam de modo mais tradicional quanto à localização e porque eram 

embasados em atuação técnica-profissional especializada e tradicionalmente 

reconhecida.    
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3.4 - O trabalho realizado: a materialização do processo 
terapêutico de assistência  

 

 

O processo de trabalho no contexto da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, objeto 

desta tese, foi analisado numa concepção dialética-marxista, concebido na sua 

historicidade e tendo como elementos básicos o próprio trabalho, ou a atividade orientada 

a um fim, o objeto e os instrumentos ou meios de trabalho. Esses três elementos 

constituem um processo, um continuum interdependente (Marx, 1998). 

Como já abordado anteriormente, considero na análise do processo de trabalho as 

vertentes técnica e social. Ou seja, o processo de trabalho nas instituições que se 

denominam orientadas pela Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, desenvolve-se numa 

dinâmica interna relacionada às técnicas profissionais/terapêuticas aí operadas, à divisão 

e organização do trabalho nos aspectos teórico e prático, além de constituírem uma 

realidade exterior complexa, e que reproduz, em alguma medida, as relações sociais 

hegemônicas subordinadas ao contexto social no qual se insere e do qual é constituinte. É 

componente de uma totalidade que não pode ser analisada isoladamente, não pode ser 

abstraída das demais relações sociais que lhes permitem a existência e que lhes dão o 

sentido social, ideológico, científico e técnico.    

O trabalho com o objetivo de atenção à saúde foi desenvolvido de diferentes 

maneiras ao longo da história, com predomínio de práticas diferentes em cada período. A 

presente tese situa-se no início do século XXI, num estágio de desenvolvimento 

globalizado do modo de produção capitalista, com transformações em escala planetária 

na economia, na forma de organização da produção, do trabalho e das relações sociais, 

entre outras. Entretanto, o contexto é um País situado perifericamente no modelo de 

desenvolvimento capitalista mundial e, especificamente, num Estado – Mato Grosso – e 

cidade – Cuiabá, que se situa perifericamente à política, economia e desenvolvimento 

científico-tecnológico deste País.  

O trabalho aqui analisado é aquele voltado para a atenção à saúde mental da 

população de Cuiabá que se orienta pelas políticas oficiais – federal, estadual e municipal 

– de Reforma Psiquiátrica e que está sendo desenvolvido em instituições públicas de 

atenção à saúde mental (Ambulatório, CAPS para Dependentes Químicos e Hospital-Dia 

do CIAPS Adauto Botelho) ou em setores de instituições públicas de atenção à saúde 

geral com o objetivo específico de atenção à saúde mental (Ambulatório de Saúde Mental 
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do Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá; Ambulatório da Policlínica do Planalto; 

Ambulatório da Policlínica do Coxipó).    

Como característica geral, o trabalho em saúde integra o setor de serviços, essencial 

para a vida humana e não produz um resultado material, ao contrário, se completa no 

próprio ato de sua realização. O ato assistencial, realização e resultado do trabalho 

coletivo que se efetiva em uma instituição que socialmente tem a função de realizar 

serviços de atenção à saúde, envolve o diagnóstico ou identificação dos problemas; a 

decisão sobre o tratamento; a realização dos cuidados ou procedimentos; a avaliação dos 

resultados e a decisão da alta hospitalar ou de conclusão da assistência (Pires, 1998).  

A atenção à saúde envolve atualmente várias profissões e profissionais, atuando em 

instituições mais ou menos especializadas, desenvolvendo um trabalho coletivo. Mesmo 

em situações onde predomina o atendimento médico individual da clientela, ou onde esta 

é a única modalidade de atenção à saúde ofertada à população, há necessidade de um 

aparato técnico-profissional que mantém a estrutura institucional e que possibilita esse 

atendimento (recepção, farmácia, serviços de apoio diagnóstico, etc). O trabalho em 

saúde é aquele desenvolvido em instituições de saúde, portanto, um trabalho coletivo.  

Analisando as características gerais e contemporâneas do processo de trabalho em 

saúde no Brasil, Pires (1998) considera que a assistência à saúde é fragmentada, 

compartimentalizada entre os diferentes grupos profissionais, havendo quase nenhum 

instrumento ou espaço de integração entre eles e que o modelo hegemônico de produção 

de conhecimentos e de organização do trabalho é o de especialidades, fundamentado no 

modelo biológico positivista. Neste espaço de especialidades, o médico é o profissional 

que detém a autoridade legal de controle do processo de trabalho e delega aos outros 

profissionais atividades sobre as quais estes mantêm um espaço regulado de decisão e 

domínio de conhecimento. 

Segundo a mesma autora, o espaço de delegação de atividades é ocupado: a) pela 

enfermagem que se compõe de uma equipe (enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

auxiliares de enfermagem e atendentes de enfermagem) com diferentes graus de 

formação, que dividem o trabalho entre si, cabendo aos enfermeiros o controle deste 

processo de trabalho; b) nutricionistas e fisioterapeutas, principalmente em instituições 

hospitalares; c) assistentes sociais que, não sendo especificamente profissionais de saúde, 

atuam principalmente em instituições públicas; d) psicólogos, atuando na assistência 
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clínica ou em trabalho organizacional; e) farmacêuticos, bioquímicos e outros técnicos de 

laboratório, que não têm contato direto, assistencial com a clientela.  

Ao analisar a conformação da atenção à saúde mental em instituições características 

da Reforma Psiquiátrica, abordei a composição das equipes, conforme apresentado 

anteriormente, a sua dinâmica de trabalho, conforme analisada na descrição da rede de 

serviços de saúde mental, além do modo de ser do trabalho em si ou a realização do 

processo de assistência aos usuários dos serviços. A concepção de objeto e de objetivos 

implícita ou explicitamente delimitados pelas equipes e os instrumentos – metodologia, 

recursos terapêuticos e outros – utilizados nesse processo de assistência serão analisados 

a seguir.          
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3.4.1 – A concepção de “objeto” do trabalho  

 

Ao longo da história de construção do conhecimento médico, pretendeu-se um 

saber e uma prática médicas capazes de elaborar leis explicativas e generalizantes do 

objeto (corpo anátomo-fisiológico). Mendes Gonçalves (1994), analisando a 

complexidade do objeto do trabalho médico, afirma que ao situá-lo no corpo anátomo-

fisiológico do doente, a medicina não busca essencialmente as suas regularidades 

biológicas, porque ele, enquanto corpo, já contém previamente elementos de ordem não-

biológica, ou seja, não existe em estado de pureza biológica que precede à 

“contaminação” por outros fatores (sociais, psicológicos). O autor enfatiza a 

historicidade, afirmando que no processo de construção do conhecimento médico-

científico moderno esta foi anulada.  

Ao analisar historicamente a delimitação do objeto de trabalho médico, Mendes-

Gonçalves (1994) afirma que este pode ser identificado, genericamente, como o corpo 

humano, seja numa apreensão individual que situa o normal e o patológico numa 

dimensão individual, biológica, que produz a ruptura das conexões deste indivíduo 

consigo mesmo e com a sociedade – a Clínica – ou, na apreensão dos corpos anátomo-

patológicos coletivamente, na sua relação com o meio ambiente – a Epidemiologia.  Este 

mesmo autor destaca os processos complexos e conflitivos que permeiam esses dois 

modos de apreensão do objeto do trabalho médico na sua constituição histórica e, ao 

mesmo tempo, a sua complementaridade, pois a Epidemiologia, assim como a Clínica, 

define o seu objeto de conhecimento – o fenômeno da doença – em seus limites 

individuais e biológicos. A organização social concreta que define e determina o 

processo saúde-doença é, em ambas, negligenciada.  

O projeto de intervenção da medicina na sociedade, ou seja, o processo de 

medicalização da sociedade ou de instauração de uma “medicina social”, iniciou-se, no 

Brasil, a partir do século XIX. À esse processo, iniciado na Europa no século anterior, 

esteve ligado desde o início, nas suas bases, “o projeto de transformação do desviante – 

sejam quais forem as especificidades que ele apresente – em um ser normalizado” 

(Machado et al, 1978, p. 156).  

Nesse projeto de medicina social que incorporou a sociedade como seu objeto e que 

se propunha a “normalizar o desviante” o saber médico psiquiátrico que se constituía 

 211



desde o final do século XVIII na Europa, foi determinante para o detalhamento e eficácia 

de suas intervenções.     

Tentando resgatar a historicidade desse saber médico disciplinar que visava ao 

desviante “louco”, discutirei a constituição da Psiquiatria a partir de uma breve revisão 

bibliográfica, situando a dificuldade de apreensão do “objeto” desta especialidade, ao 

longo da história, apenas para pontuar algumas situações dos dados empíricos desta 

pesquisa, uma vez que não tive a pretensão de reescrever a História da Psiquiatria.  

 

 

O objeto de trabalho no alienismo do século XVIII 

 

A psiquiatria, tendo surgido no final do século XVIII na França, principalmente 

identificada com a prática reformista desenvolvida por Philippe Pinel nos asilos de 

Bicêtre e Salpêtrière e com a publicação de sua obra Traité médico-phylosophique sur 

l’aliénation mentale (1792), compunha esse projeto de ciência médica moderna (Castel, 

1978; Serpa Jr., 1993). 

Castel (1978), ao apresentar a “tecnologia alienista”, da qual Pinel se apresentou 

como expoente, afirma que houve uma articulação nessa tecnologia de três dimensões 

que, até àquela época, se apresentavam de modo autônomo: uma primeira que se 

constituía numa teoria classificatória das doenças; outra representada pelo trabalho 

relacionado às instituições totalitárias como os asilos, “depósitos de mendigos”, hospitais 

gerais; e, uma terceira, que se relacionava ao emprego de técnicas terapêuticas e 

tratamentos como sangrias, purgações, banhos e uso da farmacopéia que funcionavam em 

medicina geral.    

Opondo-se ao “obscurantismo metafísico”, Pinel apresenta um grande sistema 

classificatório fundado na observação minuciosa de sinais da “doença”/alienação, sua 

ordem de aparição e no desenvolvimento de seu curso natural. Compatível com a 

medicina do século XVIII e herdada da ciência natural, ordena e classifica o que pode ser 

observado pela experiência. Apresenta uma racionalidade que se pretendeu científica, 

entretanto, divergindo do momento histórico da medicina que já buscava um novo modelo 

de cientificidade - a busca da identificação corporal (anátomo-patológica) da doença - 

limitava-se a ser classificatória. Surgiu e se desenvolveu a partir de um paradoxo: à 

medida em que se desenvolvia, distanciava-se da medicina geral que lhe deveria servir de 

fundamento (Castel, 1978).       
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Nessa tecnologia de assistência aos alienados, Pinel constituía um objeto de trabalho 

complexo e não claramente definido. A ordenação proposta incluía observação e análise 

dos sinais e sintomas para o estabelecimento de um raciocínio clínico individual e, 

simultaneamente, intervenção em alguns espaços de ordenamento social, como os asilos e 

hospitais gerais.  Segundo Castel (1978, p. 101), não se evidencia no corpo teórico-prático 

do alienismo, nenhum “corte epistemológico”, entretanto, “a força da síntese alienista se 

deveu à sua aptidão para instrumentalizar as preocupações práticas dos higienistas e dos 

filantropos”.   

Se na Epidemiologia o objeto de trabalho é a necessidade coletiva de reduzir as 

doenças na população e na Clínica, este objeto é a recuperação individual dos corpos para 

torná-los aptos e disponíveis para o trabalho (Mendes Gonçalves, 1994), como 

compreender a inserção da medicina psiquiátrica nesta conformação? Admitindo essa 

delimitação de objeto e relacionando-a à construção teórico-prática da psiquiatria, pode-se 

indagar sobre o objeto de trabalho na ótica do alienismo.  Este objeto estaria afeto, assim 

como na medicina geral, a um ou outro modelo  médico – Clínico ou Epidemiológico? 

Como compreender o objeto de uma medicina especializada que surgia propondo o 

isolamento, a classificação, o reenquadramento individual do louco e da loucura e, 

simultaneamente, a construção de uma sociedade organizada e higiênica?  

Castel (1978, p. 85) ao descrever a “Tecnologia pineliana” observa que o próprio 

Philippe Pinel referiu-se à sua obra como “reforma administrativa” e esta, destacando a 

imposição da ordem como a temática principal no trato com os alienados, apresenta-se 

com as seguintes características: a) o isolamento do mundo exterior – o afastamento 

familiar e a hospitalização passaram a ser a condição básica, necessária e indispensável 

para o tratamento; b) a constituição da ordem asilar - “construir a partir do zero, um novo 

laboratório social no qual toda a experiência humana poderia ser reprogramada”; c) a 

relação de autoridade. Se a loucura é desordem, des-razão, o retorno à razão será uma 

luta, todo o tempo, pela imposição da força da razão, cabendo ao médico a centralização 

dessa figura de autoridade que impõe a ordem. Através da incorporação da autoridade 

soberana do médico, o louco aprenderá a se reprimir por si próprio e a controlar o seu 

comportamento. Através da incorporação do princípio da autoridade materializada no 

médico haverá, portanto, o restabelecimento da razão.   

A esse conjunto denominou-se Tratamento Moral, que reproduzia, ao nível da 

relação médico-cliente, uma das principais características herdadas do regime absolutista: 
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o totalitarismo e a soberania (relação de submissão governante/governado, 

médico/cliente). Entretanto, o mesmo conjunto incorporava os princípios do novo regime, 

uma vez que se calcava nos valores racionais da nova sociedade contratual (Castel, 1978). 

Sobre a conformação do objeto de intervenção do Alienismo (a primeira 

denominação da medicina mental), nas suas dificuldades de adequação a uma moderna 

ciência médica, Castel (1978, p.101) afirma que, apesar de o Alienismo ter se constituído 

como a primeira especialidade médica e na primeira medicina social, mantinha-se em 

descompasso com a medicina e, “somente através de um modelo médico muito particular 

- e, infelizmente para a ‘ciência’, já ultrapassado - é que a medicina mental poderia 

realizar seu mandato, pois esse mandato não era essencialmente médico”. 

Ainda, segundo este autor, foi apontada por Broussais e Bichat, entre outros 

contemporâneos de Pinel, a incompatibilidade entre  o alienismo e a medicina 

“científica”. A respeito da discussão sobre a cientificidade da psiquiatria, Castel (1978, 

p.117) afirma que esta não provocou nenhuma mudança na organização do saber médico 

que se constituía, entretanto, “soube marcar com o selo médico, práticas que dizem mais 

respeito às técnicas disciplinares do que às operações de exploração clínica da medicina 

moderna”.  

A Clínica, tendo surgido na mesma época, incorporou no seu fazer o saber da 

Fisiologia, Anatomia, Patologia e Terapêutica, que davam sustentação ao trabalho médico 

e que foram bastante desenvolvidas, principalmente nos séculos XIX e XX. Entretanto, 

esses instrumentos de trabalho da Clínica não se ajustavam (e continuam não se ajustando 

atualmente) às necessidades da Psiquiatria. Situando-se na contra-corrente do 

desenvolvimento do saber médico moderno, Pinel e seus seguidores desenvolveram, 

segundo Castel (1978), uma “fenomenologia descritiva” que nada possui em comum com 

a observação clínica, característica da medicina moderna.   

Após uma primeira fase classificatória, taxonômica, no século XVIII, a medicina se 

desvencilhou dessa característica, assumindo nos séculos seguintes um caráter anátomo-

patológico em função da incorporação progressiva  de conhecimentos da Biologia.  

Em contraste com esse processo, a Psiquiatria se mantém, ao longo do 
mesmo período, como que praticamente aderida ao modelo médico do século 
XVIII [...]  Processo este que se prolonga até nossos dias, hoje na forma das 
também intermináveis revisões e revisões do capítulo sobre “Transtornos 
Mentais” da Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização 
Mundial de Saúde (Oliveira, 1996, p.57). 
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A Fisiologia, a Patologia, e os demais ramos da Biologia não instrumentalizam a 

Psiquiatria para o diagnóstico e a terapêutica. Isto pode ser pensado em termos de uma 

inadequação dos instrumentos da clínica aos objetivos da psiquiatria, ou seja, visando ao 

alcance de fins sobre o “social”, utilizou-se instrumentos de um saber sobre o “natural”.  

    

O hospício foi o local concebido medicamente para se exercer a pedagogia da ordem 

necessária à recuperação do louco. O isolamento, a vigilância, a organização 

classificatória, a hierarquia e a repressão nele contidos, eram os instrumentos necessários 

para a normalização do louco. “A existência da doença mental pede um tratamento moral. 

Daí a intervenção terapêutica da Psiquiatria ser menos uma medicação que uma 

educação” (Machado, 1978, p.448).    

Tendo o saber psiquiátrico constituído-se na “confluência” da clínica com a moral 

ou dos saberes sobre a natureza e os da sociedade, ele incorporou no seu fazer a 

intervenção no campo social. A Teoria da Degenerescência, proposta por Morel no final 

do século XIX e que influenciou fortemente a Psiquiatria no Brasil, nas primeiras décadas 

do século XX, é um dos exemplos de como essa relação social-moral-médica se manteve 

ao longo da história. Segundo Cunha (1986, p.166), a Teoria da Degenerescência 

 

apontava para formas de intervenção médica que ultrapassavam em muito a 
preocupação imediata com o indivíduo, lançando-se a tarefas de 
normalização social e indicando mesmo com precisão crescente os lugares  
em que esta intervenção se tornava necessária: no meio dos trabalhadores e 
da pobreza urbana. 

 

Decorrentes da Teoria da Degenerescência, a teoria e a prática eugênica ocuparam 

um lugar privilegiado na tecnologia psiquiátrica brasileira entre os anos 1920-40. Os 

alienistas, inspirados pelas idéias totalitárias da época, acreditavam que esta era a 

proposta científica que possibilitava à sociedade, gerida pela ciência moderna “neutra”, o 

controle da população. (Costa, 1980) 

Machado et al (1978 p.376), analisando o surgimento da Psiquiatria e as relações da 

medicina na sociedade brasileira do século XIX, afirmam que “só é possível compreender 

o nascimento da psiquiatria brasileira  a partir da medicina que incorpora a sociedade 

como um novo objeto e se  impõe como  instância  de controle   social    dos    indivíduos    

e   das   populações”.   
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A imprecisão do objeto da Psiquiatria  

    

Reconhecendo que a Psiquiatria debate-se entre a definição de um objeto pouco 

palpável e indefinidamente situado, recorro a Rotelli et al (1990, p. 26) que afirmam que o 

“objeto da competência psiquiátrica: a doença mental” é, desde as suas origens, “não 

conhecível e freqüentemente incurável”.  Apesar de todos os esforços no sentido de 

buscar uma definição racional e explicativa deste objeto, com a complexificação da 

cadeia causal oferecida pela Psiquiatria Social, Epidemiologia, Biologia, Imunologia, 

entre outras, ainda assim, essa “doença” permanece indeterminada e indefinida. Portanto, 

ao adotar a perspectiva racionalista de identificação e delimitação de um problema/objeto 

– a doença mental – e  buscar, com base na mesma lógica racional, a solução, a 

Psiquiatria torna-se uma “prática desconfirmadora deste paradigma racionalista”, haja 

vista a sua impossibilidade de definir o objeto e de curar – na perspectiva de reconduzir à 

normalidade.   

Portanto, “a impossibilidade de conhecer o problema e de construir uma solução 

aparece como uma falta constitutiva da Psiquiatria” (Rotelli et all, 1990, p.27).  Estes 

mesmos autores, adotando a perspectiva crítica da desinstitucionalização, afirmam que tal 

falta constitutiva deve-se ao fato de que, na perspectiva racionalista, busca-se abstrair a 

doença das condições complexas e concretas da existência das pessoas, o que acarreta a 

perda do sentido dessa “doença”/sofrimento e a sua impossibilidade conceitual. Assim, a 

partir dessa impossibilidade, e para emoldurá-la e encobri-la, surge o aparato 

administrativo, organizacional, relações de poder e acúmulo de códigos diagnósticos e 

especializações terapêuticas. A desinstitucionalização, ao desmontar esse aparato, essa 

moldura, lança luz sobre o obscurecimento dessa falta constitutiva originária e redefine o 

objeto de intervenção, as práticas terapêuticas e o objetivo da assistência em saúde 

mental, pois trata-se de 

  

um trabalho prático de transformação que, a começar pelo manicômio, 
desmonta a solução institucional existente para desmontar (e remontar) o 
problema. Concretamente se transformam os modos nos quais as pessoas são 
tratadas (ou não tratadas) para transformar o seu sofrimento, porque a terapia 
não é mais entendida como a perseguição da solução-cura, mas como um 
conjunto complexo, e também cotidiano e elementar, de estratégias indiretas e 
mediatas que enfrentam o problema em questão através de um percurso crítico 
sobre os modos de ser do próprio tratamento. O que é, portanto, nesse sentido, 
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"a instituição" nesta nova acepção? É o conjunto de aparatos científicos, 
legislativos, administrativos, de códigos de referência e de relações de poder 
que se estruturam em torno do objeto "doença". Mas se o objeto ao invés de ser 
"a doença" torna-se a "existência-sofrimento dos pacientes" e a sua relação 
com o corpo social, então desinstitucionalização será o processo crítico-
prático para a reorientação de todos os elementos constitutivos da instituição 
para este objeto bastante diferente do anterior (Rotelli et al,1990, p. 29).     

 
Parece destino da Psiquiatria, ser uma especialidade dentro do campo da medicina, 

buscando para isto a definição de “doença mental” em referência a modelos diversos de 

doença. Entretanto, é no campo da prática, no exercício da clínica psiquiátrica que esse 

ideal da Psiquiatria de ser uma especialidade médica tal como as demais “experimenta 

toda a sua glória e precariedade” (Serpa Jr, 1993, p. 104), como nos afirmam com toda 

ênfase e radicalidade, Rotelli (1990) e Basaglia (1985), com base na experiência de 

desinstitucionalização italiana.     
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A concepção de objeto nos processos de trabalho estudados 
 
 

Costa-Rosa (2000), analisando o movimento de Reforma Psiquiátrica, apresenta 

uma análise do que denomina os dois modos básicos da prática de saúde mental: modo 

asilar e modo psicossocial. Caracteriza o paradigma da psiquiatria reformada (ou modo 

psicossocial) ao mesmo tempo em que analisa paralelamente a este o paradigma asilar. 

Ressaltando a necessidade de que, para se constituírem dessa forma, esses dois 

paradigmas têm que ser radicalmente diferentes, têm que ser contraditórios, apresenta o 

que seria, em cada um deles a concepção de objeto e em que bases dá-se essa definição.  

Segundo a análise deste autor, no paradigma asilar o objeto é determinado 

organicamente, não é sequer o corpo, mas sim o organismo o destinatário principal das 

ações, haja vista a ênfase no tratamento medicamentoso, químico; não existe sujeito (que 

participa do tratamento), no máximo, existe o indivíduo e esse indivíduo é o doente (na 

família e na sociedade), é o centro do problema; as intervenções são centradas nele. A 

base das formulações é a Biologia, a Medicina Orgânica. Enquanto no paradigma 

psicossocial ou paradigma da psiquiatria reformada, segundo esse autor, o objeto é 

determinado por fatores políticos e biopsicosócioculturais; o sujeito é o participante 

principal e a sua mobilização para o tratamento é fundamental; este sujeito é componente 

de um grupo familiar e social que são também “trabalhados” para se conseguir as 

mudanças necessárias. Não se trata de “trabalhar a família” em relação a um indivíduo, 

numa perspectiva pedagógica, mas considerar que “a loucura não é um fenômeno 

individual, mas social e como tal deverá ser metabolizada”. Ainda no paradigma 

psicossocial, “a loucura e o sofrimento psíquico não tem que ser removidos a qualquer 

custo, são reintegrados como parte da existência, como elementos componentes do 

patrimônio inalienável do sujeito” . Observa-se as contribuições da Psicanálise e do 

Materialismo Histórico nas suas formulações relacionadas à constituição do sujeito 

humano e da subjetividade humana, daí essa oposta delimitação de objeto em relação ao 

modo asilar (Costa-Rosa, 2000, p. 154 e 155). 

Ao analisar a concepção de objeto que permeava o processo de trabalho 

desenvolvido nas instituições de saúde mental, me pautei principalmente pela crítica 

apontada por Rotelli et al (1990) e Basaglia (1985), no que se refere ao esgotamento do 

paradigma racionalista de compreensão da “doença mental”, e em outros estudos que 

contextualizam essa crítica no Brasil, como Saraceno et al (1994 e 2001), Bezerra Jr. & 
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Amarante (1992), Amarante (1995), Costa-Rosa (2000), Valentini (2001) e Daud Jr. 

(2000).  

 

Um corpo indiferenciado/ um objeto indistintamente  medicalizável  
  

Compreendo que, decorrente do fato de que todas as instituições estudadas 

compunham formal e legalmente o arcabouço prático da Reforma Psiquiátrica em Cuiabá, 

o paradigma fundante de suas ações corresponderia ao psicossocial, conforme 

demonstrado por Costa-Rosa (2000). O paradigma asilar, conforme demonstra esse 

mesmo autor, tem como lócus privilegiado o hospital psiquiátrico, embora possa também 

ser reproduzido em contextos institucionais da Reforma Psiquiátrica.  

Na perspectiva do modo psicossocial apresenta-se para as equipes de saúde mental, 

uma necessidade de re-significação e uma complexificação do objeto de intervenção, 

comparada ao modo asilar predominante nas instituições psiquiátricas tradicionais. 

Entretanto, essa mudança apresentava-se ainda distante da prática de muitos profissionais 

das equipes, que pareciam demonstrar dificuldades em compreender essa perspectiva 

revolucionária que “desconstrói” uma instituição – saber, práticas – para “inventar” novas 

práticas. Observou-se que o objeto estava remetido mais incisivamente ao modo asilar do 

que ao modo psicossocial, como se pode observar na fala:  

 
Eu acho assim muito difícil ... a cura é difícil. A gente explica pra família, 
olha ... a doença dele, cura não tem ... ele vai ter que ta tomando os remédios 
sempre, vai ter que ta vindo ao médico sempre, pra ver a medicação ... ele vai 
... num determinado tempo ele diminui a medicação, às vezes aumenta a 
medicação, então é assim que a gente vai trabalhando com eles e com os 
pacientes também,  porque eles sabem bem da vida deles, eles estão bem 
cientes da doença deles.  (...) Eles sabem que eles ... têm um problema, que 
esse problema, que  eles assim ... eles não vão ser perfeitos, como nós somos, 
eles sempre têm alguma deficiência, e eles têm noção da deficiência deles.  
(...) A alta é uma grande dificuldade, é uma coisa que você trabalha, trabalha, 
trabalha pra aquilo, pra ver o resultado e aí, de repente, ta o paciente de 
volta... você vê que tudo aquilo que você trabalhou com ele ali, ... foi tudo por 
água abaixo, vai ter que começar do zero novamente... é muito bom trabalhar 
num lugar desses, é bom e é ruim ...é bom porque você ta ajudando as 
pessoas, e é ruim porque você não vê perspectivas de ... de sanar esse 
problema, entendeu? É assim, você ta com o paciente aqui, o paciente ta bom 
enquanto ta aqui, o paciente foi pra casa, não demora muito, ta de volta ... por 
um motivo ou por outro ta de volta. É diferente do hospital clínico, que você 
cuida, cuida, cuida do paciente, ele vai embora, sarou, acabou, se Deus quiser 
você nunca mais vai ver o paciente, aqui não, aqui você ta sempre revendo 
esse paciente...  (profissional nº 16). 
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Constata-se uma compreensão do “doente mental” como alguém que precisa de 

medicamentos, portanto, alguém organicamente doente. Entretanto, além dessa 

perspectiva organicista, há também uma perspectiva desqualificadora no sentido moral-

social, pois, como foi expressado nesta fala, “eles sabem que eles (...) não vão ser 

perfeitos, como nós somos, eles sempre têm alguma deficiência, e eles têm noção da 

deficiência deles”.  

Portanto, à idéia de que o “doente não tem cura “ e de que “vai ter que tomar o 

remédio sempre”, além de que o tratamento consiste em “vir ao médico pra ver a 

medicação”, todas referenciadas a um modelo orgânico de determinação da “doença”, 

junta-se uma outra, de que “eles nunca vão ser perfeitos como nós”. Inicialmente 

evidencia-se a relação são/doente, normal/anormal característica do “teorema 

racionalista” de que nos falam Rotelli et al (1990) para, em seguida, afirmar a 

impossibilidade deste teorema em solucionar o problema por ele definido – a doença, a 

anormalidade – com vistas à sua cura ou normalização. A cronicidade, “sinal mais 

evidente da Psiquiatria em alcançar a solução-cura” (Rotelli et al, 1990, p. 26) é assim 

expressada pela idéia de que “eles nunca vão ser perfeitos como nós”, apesar de todos os 

esforços desta prática médico-científica e na avaliação de que “o paciente foi pra casa, 

não demora muito, ta de volta, por um motivo ou por outro ta de volta”, situação tão 

diferente da atuação profissional em outras especialidades médicas, onde “você cuida do 

paciente, ele vai embora, sarou, acabou, se Deus quiser você nunca mais vai ver o 

paciente”.  

Está claramente expressada aqui a objetivação da pessoa-objeto da intervenção. Ela 

é doente, resta-lhe como alternativa tomar medicamentos e conformar-se com sua 

deficiência, uma vez que, conforme revelado, “eles têm noção da deficiência deles” em 

relação a “nós” – sãos, normais. Não existe sujeito nesta perspectiva de tratamento. 

Observa-se a mesma perspectiva nos relatos: 

Eu compreendi, nesse um ano que a gente ta trabalhando aqui, que tem 
pacientes que conseguem conviver, não digo assim, conviver normalmente... 
como uma pessoa normal, mas assim... no seu meio de convívio ele consegue 
(dirigente nº 8).   

  

Eu só atendo paciente e vou embora... A gente acaba fazendo coisa que não 
devia fazer... aqui a gente deveria fazer consulta e pronto, mas aqui a gente 
assina receita, a gente faz atestado sem... sem ver direito o paciente... até 
porque a filosofia do serviço ultimamente é de resolutilidade (ironia).  Aqui a 
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gente deveria atender 16 por dia, por horário, mas, com os atestados, 
receitas... eu atendo pelo menos uns 30... e é só prescrever medicação...  
(profissional nº 2). 
 
Pode-se afirmar que, apesar de esboçada uma insatisfação ou um constrangimento 

em relação ao fato de “fazer coisa que não devia fazer”, como “assinar receita e fazer 

atestado sem ver direito o paciente”, há a constatação de que, uma vez que o que se faz “é 

só prescrever medicação”, isto fica adequado. Se o objeto de intervenção pode ser 

abstraído das relações sociais, pode ser definido principalmente  pela sua caracterização 

num código de identificação de doenças e necessita somente de medicamentos para o seu 

tratamento, pode-se atender 30 ao invés de 16, pode-se também “assinar receita e fazer 

atestado sem ver direito o paciente”.  

Algumas anotações de observação, descritas abaixo, reafirmam o objeto do 

processo terapêutico assistencial – pessoa portadora de transtorno mental ou de 

sofrimento psíquico -  reduzido a um indivíduo que necessita de medicamentos  

Relato de Observação - Serviço Nº 1 – Ao abrir a porta, um auxiliar 
administrativo chama os números que foram distribuídos a partir das 5h, pelo 
guarda noturno. Concomitante ao andamento desta fila, um auxiliar de 
enfermagem chama, do lado de fora do balcão, quem veio "pegar receita" e 
"atestado" (de sanidade mental); pega dos primeiros uma cópia da receita 
anterior, ou o número do prontuário, ou o nome do paciente. A localização do 
prontuário se dá da mesma maneira que para as consultas. Muitos vêm "pegar a 
receita" para outra pessoa - familiar, vizinho - todos são orientados a aguardar 
na varanda ou debaixo das mangueiras que serão chamados pelo nome. Durante 
todo o período da manhã muitas pessoas chegam até o balcão para "pegar a 
receita"; todos são orientados a aguardar, exceto quando o(s) médico(s) do 
período já foi(ram) embora. Neste caso, ou são orientados a vir no período da 
tarde ou, quando o médico deixa receituário assinado, o auxiliar de enfermagem 
preenche e entrega ao paciente/familiar.   

Um dos auxiliares de enfermagem, em esquema de rodízio, se encarrega de 
"fazer as receitas" diariamente. Isso consiste em: uma vez identificados os 
solicitantes de "receita", são localizados os prontuários no arquivo, ele então 
pega o bloco de receituário, branco e o azul e copia, de cada prontuário, a última 
prescrição médica no receituário branco, em duas vias. Para as medicações que 
sabe-se não existir na farmácia do serviço, ele preenche também o receituário 
azul. Sobre isto, afirmam saber que está errado mas que é ordem do Diretor. 
Copiam a receita na sala de procedimentos de enfermagem; evitam fazer na 
frente de qualquer pessoa e também na minha presença, embora admitam sem 
reservas que o fazem. Dizem que um enfermeiro que trabalhou há alguns meses 
neste serviço não permitia que eles se ocupassem disso mas que, atualmente, "o 
diretor manda... a gente sabe que tá errado, mas... o paciente tá aí, precisando do 
remédio... não tem vaga prá consultar... a gente tem que dar um jeito... a gente 
tenta resolver o problema dos pacientes... de qualquer jeito...".  
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Inicialmente, os auxiliares de enfermagem informaram que "fazem a receita", 
depois de conversar com o paciente, "ver se ele tá bem", até duas vezes depois da 
consulta com o médico. Ou seja, eles informaram que o médico prescreve o 
remédio para 30 dias, eles repetem mais duas vezes de 30 dias e então, o paciente 
retornaria para nova consulta médica. Mas, de fato, o que se observou é que se 
"faz receita" para qualquer situação e prazo. Por exemplo, pacientes que se 
consultaram a última vez há mais de 1 ano, e que relatavam àquela época não 
estar sentindo-se bem com a medicação prescrita (relato do prontuário à época), 
retornaram somente agora para "pegar a receita" e conseguiram. Pacientes que 
estão há 8 meses consecutivos "pegando receita" também conseguiram. Paciente 
com receita médica de outro hospital, mas que tem prontuário também aqui, 
conseguiu. Enfim, constata-se que só não se "dá a receita" para quem nunca 
consultou neste serviço; esta foi de fato a única condição observada na qual os 
auxiliares de enfermagem não providenciaram “a receita".    

Prescrita a receita, em duas vias e, anotado no prontuário "conduta mantida", 
tudo isto pelo auxiliar de enfermagem, as receitas e os prontuários são levados 
ao médico que, no seu consultório, sem ver os pacientes (ou seus familiares, 
vizinhos) que se encontram debaixo das árvores, assina e carimba as receitas e os 
prontuários. O auxiliar de enfermagem então, de posse das receitas devidamente 
assinadas e carimbadas, chama, no lado externo da porta de entrada, os nomes 
que constam nas receitas e as entrega para que os medicamentos sejam retirados 
na Farmácia. Observou-se pessoas que traziam e “renovavam” 2 e até 3 receitas 
(prá mim e prá meu vizinho).  

Em um dia de observação (período da manhã), foram 32 "receitas", num outro 
à tarde, 4, nos demais, foi impossível contar pois as fichas eram rapidamente 
misturadas às de consulta e tudo é contabilizado no ROA (...)  como consulta. Em 
geral eram mais de 10 por período, sendo que o número é sempre maior no 
período da manhã. As consultas muitas vezes também duram o tempo de assinar a 
receita, assim, ficava difícil contar e separar.    

 

Relato de Observação - Serviço Nº 1 - Não havia mais médico na instituição, nem 
ninguém para consultar. O Dr. B chega cedo, mais ou menos 7h e 20min, atende a 
todos rapidamente e à essa hora (9h) já saiu. Alguns usuários e familiares 
chegaram pedindo "receita" e não havia mais como providenciar. O auxiliar 
administrativo orientou-os sobre a necessidade de virem mais cedo, enquanto o 
médico estivesse no serviço. Num momento, perguntou para o auxiliar de 
enfermagem: - O Dr. B não deixou receita assinada?  Ele (afastando-se de mim) 
disse baixo: - Só receita azul ... (algo mais inaudível)... O auxiliar de enfermagem 
pegou a cópia da receita que um dos familiares trazia e, alguns minutos depois 
este familiar saiu com uma receita de medicamentos igual à cópia da anterior que 
havia trazido, assinada e carimbada pelo Dr. B. Isso se repetiu mais algumas vezes 
nesta manhã. Perguntei ao auxiliar de enfermagem se os médicos deixavam receita 
assinada em branco, para o caso dos pacientes que chegavam após a saída deles, e 
ele respondeu que "o Dr. B e C, de vez em quando deixam..." 

 

A idéia que embasa o atendimento aqui apresentado é novamente a de que existe 

um problema, trazido por usuários ou familiares destes, que pode ser e que efetivamente é 

reduzido à necessidade de uma medicação. E, em não havendo a presença do profissional 
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legalmente habilitado para prescrever a medicação  - o médico – há uma disposição 

institucional que proporciona que o usuário/familiar tenha o seu problema resolvido, ou 

seja, adquira a receita de medicamentos. Há que se ressaltar que, na maioria dos casos, a 

“receita” ou a prescrição é repetida igual à cópia da prescrição anterior, mesmo quando 

há a presença do médico.  

A medicação era o tema central no atendimento, conforme pode ser observado nas 

falas dos profissionais:  

O tratamento realizado aqui é mais medicamentoso porque a maior parte da 
nossa demanda é só mesmo medicamentoso, por conta de receita e a maior 
parte dos atendimentos é só consulta, é medicamentoso (profissional nº 15). 
 
Os pacientes vêm aqui pra buscar medicamentos (profissional nº 20). 
 
O doente precisa de medicamentos! Aqui está difícil porque cada dia falta 
mais um remédio. Atualmente não tem Fenergam, Carbolitium, Neozine, .... Se 
o paciente ta delirando tem que ter pelo menos haloperidol pra ele tomar! 
Não adianta o psicólogo ficar fazendo elocubrações na cabeça dele que ele 
vai continuar delirando!. (profissional nº 4).  
 
Eu atendo, as pessoas vêm, sentam, conversam, mas olha, os pacientes vêm 
aqui pra consultar com o médico! Se fica só com você não vira não. (...) 
porque tem o momento que ele precisa ser medicado! (...) O objetivo nosso 
aqui é que o paciente fique bem, mas está longe, porque a maioria aqui fica 
viciado, não consegue mais ficar sem o medicamento (profissional nº 18). 
 
A maioria de nossos pacientes são egressos de internação, (...) eu acho que 
precisa de melhoria do atendimento (...) precisa que a farmácia básica seja 
melhor abastecida. (...) Porque se ele não tomar a medicação ele vai surtar, 
ele vai se internar e vai perder o emprego, e ele não quer isto (profissional nº 
19). 
 
O meu cliente, ele entra no meu consultório (...) eu trabalho muito com escuta, 
às vezes eu passo uma hora (...) aí ele sai do meu consultório e chega lá no 
consultório do médico, só que lá ele não é visto, ele não é avaliado, ele é 
simplesmente medicado e aí perde tudo o que eu falei aqui (...) o grande 
entrave é que eu não consigo estar acompanhando o cliente, eu consigo 
atender ele a primeira e no máximo uma segunda vez (...) ele precisaria estar 
voltando, pra gente ta avaliando, vendo se o remédio fez efeito e tal (...) ele 
vai pra casa, toma o remédio, passa mal e não toma mais o remédio, pára de 
tomar e quando você menos espera, ele vem pra internar (profissional nº 14). 
 
A situação conflituosa trazida até a instituição pelo usuário ou familiar era mecânica 

e automaticamente reduzida a um problema cuja solução encontrava-se numa receita de 

medicamentos ou internação. Essa concepção organicista predominava, direcionava e 

embasava a quase totalidade de condutas e ações terapêuticas nesses processos de 
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trabalho. Essa situação era percebida, muitas vezes, pelos profissionais e dirigentes 

envolvidos, como uma questão humanitária. Consideravam, como se observa nas falas 

abaixo, que seria uma desumanidade não atender a essa “necessidade” do paciente:  

[fazer receita copiando-se a anterior e sem ver o paciente] é um mal 
necessário, porque, como é que nós poderíamos atender tanta gente? Não 
teria como, nós não teríamos psiquiatras pra tudo isso, tem muito paciente 
pra pouco médico, então se dá isso, ele vem de dois em dois meses pra 
consulta e no resto apenas repete a medicação. É ruim? É, mas sem isso seria 
pior... (profissional nº 27). 
 
De três em três meses é que consulta, os outros casos só se não tiver passando 
bem, faz essa triagem e fala: você vai receber só a receita que você ta bem (...) 
Muitas vezes vem e fala mas eu não consegui a vaga e tal, e o paciente não 
pode mesmo ficar sem o medicamento, então... Não é só o enfermeiro e o 
auxiliar de enfermagem que tem que fazer essa avaliação, se o paciente ta 
bem, se precisa da consulta ou se pode ser só a receita, eu acho que qualquer 
profissional ta capacitado pra avaliar. De qualquer forma, o paciente é 
sempre atendido! Por mais precariamente que seja, aqui ele sempre é 
atendido! (dirigente nº 6). 
 
Eu acho erradíssimo, porque o paciente teria que passar pelo médico (...) e 
termina fazendo receita, eu acho que isso não deveria acontecer mas, (...) 
acaba que tem que continuar e não tem outra saída (...) esse paciente, saindo 
sem medicação ele acaba tendo uma crise epiléptica ali, ou ele acaba 
surtando e matando alguém, aí tem o outro lado também, humano, que não 
tem médico psiquiatra pra atender o paciente, mas se ele ficar com a falta 
dessa medicação, o que vai acontecer é pior ainda, aí então, quando você vê 
que é o caso de uma medicação, você faz o que pode, além do que você pode! 
(dirigente nº 1).    

 

A desumanidade do atendimento que não respeita o usuário, o seu problema, a sua 

necessidade, fica assim totalmente obscurecida. A moldura, de que nos falam Rotelli et al 

(1990), construída para obscurecer a falta constitutiva – a indefinição do que seja de fato 

essa “doença” – é aqui tão evidente e se impõe de tal forma na organização institucional 

que se perde a referência fundante da instituição –  a atenção à saúde mental, o 

tratamento de pessoas com problemas mentais/psíquicos ou, numa perspectiva 

organicista, a identificação diagnóstica e o tratamento da doença. A redução operada 

neste serviço parece não corresponder nem à nosografia classificatória de Pinel, que 

necessitava da observação rigorosa e sistemática, nem à perspectiva anátomo-fisiológica 

da medicina orgânica, que implica em análise criteriosa das dimensões orgânicas e 

clínicas da “doença mental”, e menos ainda a abordagem psicossocial prevista na 
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Reforma Psiquiátrica. Aqui, parece que o aparato de poder construído para emoldurar a 

falta constitutiva apresenta-se em toda a sua crueza e visibilidade.  

A relação de adequação e submissão dos usuários a esse processo terapêutico 

institucionalmente reduzido ao consumo de medicamentos pode ser observada nos relatos 

de usuários e familiares:  

Vim pra pegar o remédio pra ele [marido], porque quando acaba o remédio 
ele fica muito agressivo dentro de casa... o remédio ele toma. Nem que for à 
noite, na hora de deitar ele toma. Quando ele não tem o remédio ele fica 
muito agressivo... muito agressivo mesmo... não aceita falar nada... briga, 
xinga, quebra as coisas... e aí... quando acaba o remédio dele eu tenho que vir 
aqui. (...) em casa ele não faz como tem que ser, ele toma os remédios e toma 
a bebida.  
Pra eu conhecer (os enfermeiros, psicólogos) eu tinha que freqüentar mais,  e 
eu venho só assim com ele mesmo... pra fazer consulta, pra pegar o remédio... 
Vim aqui umas seis ou sete vezes, ou até mais. Quando eu venho sozinha, aí eu 
deixo a receita com eles e espero o médico chegar,  aí chama o nome dele, e é 
eu que vou, aí eles vão renovar a consulta pra eu pegar o remédio de novo. 
Renovar a receita. (...) Às vezes a assistente social pega direto. Às vezes acho 
que é ela que conversa com o médico, já teve umas 2 ou 3 vezes... que eu já 
pego na sala da assistente social. (...) e o remédio dele, sempre é o mesmo, ele 
toma o Tegretol, que é o carbamazepina, e o dizepam. Que o diazepam deixa 
ele mais calmo (familiar de usuário nº 1).  
 
Não, eu não conheço [enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais], porque a 
gente chega aqui e entrega a receita e fica lá fora esperando... não tem 
contato com ninguém. (...) A gente vem aqui uma vez por mês, faz tempo, faz 
uns dez anos. (...)  [pai] Ele diz que sente umas vozes. (...) [usuário] essas 
vozes permanecem aí, mesmo tomando os remédios. Elas sempre estiveram... 
E fazem coisas ruins, né, agora por exemplo, hoje eu dormi... a hora que eu 
acordei de manhã... eu tava... eu tava... não conseguia levantar... uma 
preguiça, uma preguiça, uma coisa ruim assim... parece que tem um cisco nos 
olhos da gente... o cabelo parece que cresce muito... dá essas impressões (...) 
Nenhum tratamento me tirou as vozes. (...) Aqui é bom, eu conheço o X 
[auxiliar de enfermagem], ele atende ali na porta, que nem aquela senhora 
que fica ali pegando as receita, né, que a gente chega é só entregar a receita 
e depois pra pegar, eles chamam pelo nome lá fora e a gente pega. (...) Eu 
tomo Haldol, Akineton e Ziprex. [pai] tem uma injeção que ele toma... Piportil  
(familiar e usuário Nº 6)  
          
Como se observa nesses relatos, quer seja o alcoolismo que a esposa apresentava 

como um problema de seu marido, quer sejam as vozes que incomodavam o usuário, 

ambos só recebiam medicamentos. Medicamentos esses que se mantinham, mesmo que 

“não retirassem” as vozes, ou que fossem tomados junto com a bebida alcoólica pelo 

marido. Os usuários e seus familiares desconheciam qualquer outro profissional, exceto o 
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“assistente social” que também providenciava a “receita”, e qualquer outra possibilidade 

de abordagem do problema.  

Não se observou sequer uma preocupação dos profissionais com a identificação e 

descrição objetiva do problema, nem sob o ponto de vista médico-orgânico, quiçá sob a 

perspectiva psicossocial, subjetiva, do indivíduo e do contexto. Havia uma massificação 

e uma indiferenciação do “problema” – apenas a compreensão de que qualquer que fosse 

a sua natureza, poderia ter sua solução remetida à dispensação de medicamentos. 

Portanto, não havia um sujeito nesse processo e nem sequer um indivíduo objetivamente 

identificado, apenas uma situação (individual e coletiva) que necessitava ser contida, 

calada. Continha-se tanto o sofrimento individual – as vozes, o alcoolismo – que não 

encontrava nenhum espaço de expressão e acolhimento, mas que recebia uma contenção 

química, quanto uma situação coletiva onde se encobria o fato de que não havia atenção à 

saúde mental da população, uma vez que ao se oferecer uma “receita” de medicamentos 

aos usuários, computava-se isso como “atendimento” nos mecanismos formais do 

sistema de atenção (estão registrados nas estatísticas da instituição e de produtividade dos 

profissionais como um atendimento/consulta).  

A Clínica, compreendida como as práticas realizadas por todos os profissionais que 

lidam cotidianamente com diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção em serviços 

de saúde, é analisada por Campos (2001), que afirma a necessidade de que essas práticas 

sejam incorporadas no planejamento de saúde. Visando problematizar a Clínica 

desenvolvida atualmente nos serviços substitutivos de saúde mental, a autora cita a 

classificação apresentada por Gastão W. Campos que propôs as seguintes categorias: 

Clínica Degradada; Clínica Tradicional e Clínica Ampliada. Na primeira, a ênfase é na 

abordagem do sintoma e predomina nos serviços de atenção à demanda; é a “clínica da 

eficiência: produz muitos procedimentos (consultas), porém com muito pouco 

questionamento sobre a eficácia (de fato, que grau de produção de saúde acontece nessas 

consultas?)”. Paradoxalmente, essa clínica “degradada” encontrou estímulo após a 

implantação do SUS: uma vez que se compreende o acesso à assistência à saúde como 

princípio de cidadania, prioriza-se esse acesso em detrimento da reflexão sobre a 

qualidade (Campos, 2001, p.101). A “degradação” apontada pela autora parece ser levada 

às últimas conseqüências no caso da dispensação de medicamentos operada como 

“atendimento”, apresentada nos dados acima. 
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A “Clínica Tradicional”, focada em “curar a doença” é fortemente calcada nos 

aspectos biológicos e caracteriza-se por ser a clínica das especialidades, reforça os limites 

técnicos de atuação e restringe as possibilidades de ampliação e de avaliação da eficácia 

de sua produção. Na “Clínica Ampliada”, o enfoque é no sujeito – biológico, social, 

subjetivo e histórico. Nesta as especialidades são insuficientes, sendo reforçada a 

necessidade do trabalho em equipe, e a prática cotidiana é avaliada, não com vistas ao 

alcance de uma idealização impossível, mas da construção de um novo modo de trabalhar 

e assistir. Em todas as áreas de atuação em saúde, “a clínica deveria ser sempre 

interrogada à luz de sua produção, da sua eficácia” (Campos, 2001, p. 102).  

Observa-se nesta categorização proposta, que o novo paradigma de assistência em 

saúde mental, característico da Reforma Psiquiátrica, está referido à Clínica Ampliada. 

Entretanto, não se trata de uma técnica a ser ensinada/aprendida, mas de um 

reposicionamento do profissional frente ao sujeito/cliente, à profissão, ao saber 

constituído, enfim, à vida em sociedade. Nos serviços analisados nesta tese, a referência 

mais imediata era à “clínica degradada” e, em algumas situações, era apontada a 

necessidade ou visualizadas algumas ações relacionadas à “clínica tradicional”. A 

“clínica ampliada” era praticamente ausente do trabalho realizado/processo terapêutico e 

apenas esboçada em alguns discursos dos trabalhadores, sendo praticamente ausente nos 

discursos dos usuários/doentes.  

A característica mais central da “degradação” do atendimento – a redução do 

sofrimento do sujeito a um sintoma que necessitava de medicamentos para ser contido – 

embora na realidade estudada apresentasse implicações éticas e legais (relacionadas à 

forma de prescrição), não é um fato isolado no contexto assistencial brasileiro de saúde 

mental. Bezerra Jr.(1997, p. 148), analisando as terapêuticas ambulatoriais em saúde 

mental e considerando as precárias condições de trabalho da maioria dos serviços, afirma 

que  

na verdade, a maioria dos psiquiatras não atende, despacha. Não medica, 
repete receitas. A falta de tempo impede que se chegue a um diagnóstico de 
confiança, as marcações de 30 em 30 dias ou mais impossibilita uma evolução 
do caso, e o círculo vicioso vai cronificando médico e paciente nesse 
simulacro de tratamento. Nomes sem rosto, pacientes sem história sucedendo-
se um a um na cadeira do paciente, saindo da consulta com nada mais que um 
saco de remédios e uma marcação de retorno longínqua.     

  

Além desses aspectos institucionais que pressionam para uma terapêutica 

medicamentosa que não atende aos preceitos mínimos – técnicos, legais e éticos – no 
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processo terapêutico, outros constrangimentos incidem sobre o profissional e os serviços, 

determinando que a prescrição de medicamentos ocupe um lugar privilegiado nas 

práticas de assistência à saúde mental, como apontam  Bezerra Jr.(1997) e Saraceno 

(1993): A indústria farmacêutica desenvolve novos fármacos constantemente e se utiliza 

de variados métodos para a sua divulgação e consumo, seja pela via direta – propaganda 

direta feita por representantes da indústria farmacêutica, distribuição de amostras grátis – 

seja indiretamente, pelo patrocínio de encontros, congressos, revistas e jornais 

especializados e, pelo financiamento de pesquisas. Essa “cumplicidade intelectual” entre 

produção de conhecimento e consumo de medicamentos determinada pelo poder 

econômico da indústria farmacêutica, efetiva-se desde a formação médica e se impõe 

entre os “receitantes” de medicamentos e também para o público leigo que é 

cotidianamente bombardeado por “informações” mais corretamente identificadas como 

propaganda, que simplificam e reduzem a doença a aspectos biológicos e apresentam de 

forma segura e apetitosa o “novo” fármaco (Saraceno, 1993). Assim, afirma Bezerra 

Jr.(1997), a estratégia das empresas é a de lançar inovações terapêuticas continuamente, 

visando à manutenção da imagem de “novidade” e suposto “avanço tecnológico” junto 

aos médicos e usuários quando, na realidade, muitas vezes não existe vantagem 

significativa sobre produtos já existentes. Dessa forma, promove-se e dissemina-se a 

idéia, entre clientes e profissionais, de que “o bom médico é aquele sempre em dia com 

as novidades terapêuticas e que é capaz de com eles atender seus pacientes do modo mais 

moderno e científico” (Bezerra Jr., 1997, p. 150).  

Esse processo mantém, reforça e dá credibilidade “científica” ao modelo 

reducionista de abordagem médica da “doença mental”, ao mesmo tempo em que 

assegura o processo de reprodução do capital (indústria farmacêutica) na medida em que 

aumenta o consumo de medicamentos que, por sua vez, influencia ainda mais fortemente 

a formação e as práticas médicas. Um exemplo dessa determinação, nos processos de 

trabalho analisados, pode ser evidenciada no relato abaixo: 

 

Eu não sei quem é que resolve o medicamento que é utilizado e a quantidade 
do medicamento que ta sendo dispensada [...] o que eu soube é que não vai 
mais ter o “lítio” para ser distribuído, o “akineton” eu também soube que 
não vai ter mais. Eu não entendo isso, porque o “carbolitium” é o 
medicamento de primeira escolha em mania e o mais barato estabilizador de 
humor no mercado, então, eu não entendo! Não tem “imipramina”, não tem 
nenhum antidepressivo, uma caixinha de “imipramina” custa seis reais na 
farmácia, quanto é que custa isto pro Estado!? Mas tem os lobbys, porque tem 
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medicamento de alto custo que ninguém aqui em Cuiabá tem experiência de 
uso, mas ta lá, na relação de medicamentos do programa de alto custo... eu 
acho que é uma questão de empenho do laboratório, ele consegue convencer 
as pessoas que é bom... mas eu não fui consultado e eu prefiro o lítio a esse 
novo! [...] nós teríamos que ser ouvidos nessas decisões, mas não é assim! 
(profissional nº 4)  

 

A redução dos problemas de saúde mental nos processos de trabalho analisados 

nesta tese, à necessidade de consumo de medicamentos relaciona-se a esses mecanismos 

estruturais e institucionais.   

Identifica-se, portanto, como primeira característica do objeto de intervenção nos 

processos de trabalho, a sua referência a uma determinação orgânica – doença que 

necessita de medicamentos – e que não necessita ser sistematicamente descrita, 

caracterizada e acompanhada a sua evolução. Conseqüentemente, se nem a própria 

“doença” – objeto – é descrita, caracterizada e acompanhada, mas, ao contrário, recebe 

um tratamento massificado e indiferenciado, o sujeito – ser bio-psico-social – é 

inexistente. Não há, nesse contexto, nenhuma possibilidade de que o sujeito seja 

considerado e mobilizado no sentido de ser o participante principal do tratamento, nem 

tampouco de considerar a “loucura” como um fenômeno social, tanto na sua 

determinação, quanto na sua abordagem, como pressupõe o paradigma psicossocial 

(Costa-Rosa, 2000).   

Essa ausência de descrição e caracterização dos aspectos clínicos denuncia tanto 

uma negligência com os aspectos convencionais de atenção médico-psiquiátrica, como 

uma negligência com o cuidado individual, subjetivo e psicossocial do indivíduo 

atendido. Ou seja, não atende sequer à concepção organicista do paradigma asilar, sendo 

inexistentes as condições do paradigma psicossocial. Isso pode ser observado nas 

descrições de observações abaixo: 

Dados de Observação – Serviço 2 – Após o almoço, quase todos se deitam. 
Provavelmente devido à medicação psicotrópica que utilizam, dormem 
profundamente. Uma usuária permaneceu pouco tempo deitada, disse que 
sentia dor intensa na perna que a impedia de dormir. Não procurou ninguém 
da equipe - que estava na Sala de Recepção - para resolver o problema, 
permanecia sentada sozinha na Sala de Estar com expressão de angústia. 
Conversei com ela sobre a sua dor, ela disse que tem "Lupus", doença 
orgânica sistêmica e grave, faz tratamento há vários anos no Hospital 
Universitário e que terá que esperar mais 35 dias para melhorar dessa dor, 
uma vez que tem consulta agendada só para essa data. Argumentei com ela 
que, normalmente as consultas de retorno prolongado são agendadas e devem 
ser cumpridas nos casos em que não há nenhum problema mais sério ou 
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sofrimento intenso; no caso dela, deveria ser tentado um retorno rápido, uma 
vez que ela tinha dor intensa e freqüente. Ela ouviu atentamente e disse que 
falaria hoje mesmo com o irmão (com o qual ela mora e que assume 
atualmente a responsabilidade pelo seu cuidado) para fazer isso. Ainda sobre 
isso, comentou na minha presença, mais tarde, com o enfermeiro, que havia 
gostado muito da minha idéia, pois vinha sentido dor intensa há vários dias. 
Sobre a minha sugestão de utilizar alguma medicação analgésica neste 
serviço de saúde mental, disse que tinha orientação do médico responsável 
pelo tratamento do “Lupus” para que não utilizasse nenhuma medicação 
extra. A partir dessa conversa, ela me contou que nunca havia tido nenhum 
problema mental até há 6 meses (tem 44 anos), quando apresentou uma 
"ruindade tão grande na cabeça" que não sabe explicar, que dava muito medo 
nela, e foi então internada em hospital psiquiátrico. Perguntada sobre a 
permanência nesta instituição atual (não hospitalar) disse que é melhor do 
que ficar em casa sozinha mas, que tem muito medo de sentir "aquelas coisas 
de novo... me apavoro quando penso que tudo aquilo pode voltar...".  
Perguntei a ela se ela conversava sobre esse medo com os profissionais desta 
instituição - enfermeiro, psicólogo, médico - ela disse que não; por que? "_ 
Porque ninguém nunca conversou comigo assim a fundo, como a senhora 
agora".   OBS. Todo esse contato durou aproximadamente 15 minutos. 
Orientei sobre ela conversar sobre isso com algum profissional da equipe e 
informei um dos profissionais sobre esse contato. Passada uma semana após 
esse acontecimento, nada relacionado à dor física referida pela paciente ou 
sobre a angústia também relatada por ela havia sido registrado por nenhum 
membro da equipe terapêutica no prontuário, embora houvesse relatos 
diários sobre a participação ou não dela nas atividades individuais e grupais 
programadas.   
 
Dados de Observação – Serviço 2 – As anotações dos profissionais da 
Psicologia e do Serviço Social são, de modo geral, claras, sintéticas e 
superficiais, e relacionadas ao estado mental e emocional dos usuários além 
de aspectos sociais. As anotações do Enfermeiro são raras; quando relata a 
participação em atividades de grupo, estas consistem basicamente em 
reproduzir o que foi falado ou manifestado pelo usuário, sem nenhuma 
avaliação ou análise (ex: relata ter ido na casa do irmão.../ diz que não 
consegue dormir...). Em apenas dois prontuários, entre todos os de pacientes 
admitidos, havia uma "consulta de enfermagem" na admissão. Esta descrevia 
detalhadamente toda a condição física do usuário, revisão dos sistemas e 
exame físico sem nenhuma menção ao estado emocional ou mental do mesmo. 
Nestes dois casos, a se dar crédito à avaliação feita pelo enfermeiro nesta 
consulta, os pacientes não apresentavam nenhum problema físico, mental ou 
emocional, entretanto, foram admitidos e permaneciam há bastante tempo na 
instituição, e apresentavam grandes dificuldades de interação social e de 
autonomia para o auto-cuidado, além de terem prescrição de medicamentos 
psicotrópicos para uso diário.   
 
Dados de Observação – Serviço 2 – Dois usuários apresentaram durante 
aproximadamente uma semana sinais muito acentuados de "impregnação" 
neuroléptica. Em nenhum dos casos havia qualquer registro nos prontuários 
ou no Livro de Registro de Ocorrências diárias desta situação ou de 
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providências tomadas na resolução deste problema por nenhum profissional, 
exceto o médico que, no dia da consulta semanal registrou os sinais e 
suspendeu uma medicação. Às 15:00h, um desses usuários apresentava e 
queixava-se de muitos tremores ao auxiliar de enfermagem e ao psicólogo, na 
Sala de Recepção, quando foi medicado pelo psicólogo, com 1 comprimido de 
Akineton. Havia uma prescrição médica diária desse medicamento, que o 
usuário deveria estar tomando em casa. Ele afirmava, de maneira confusa, 
estar tomando diariamente este medicamento à noite em casa. A 
administração do medicamento não foi anotada no prontuário, nem tampouco 
a observação e a queixa do paciente. O auxiliar de enfermagem, no dia 
seguinte, ponderou que, talvez, o usuário não estivesse tomando regularmente 
o Akineton prescrito pelo médico, pois estava em falta na Farmácia e 
necessitaria ser adquirido em farmácia comercial, ao que o enfermeiro 
aquiesceu, porém sem demonstrar interesse em investigar isso junto ao 
usuário/ familiares. Passada uma semana deste acontecimento, a situação 
permanecia exatamente igual, acrescida apenas do fato de que o usuário não 
mais compareceu à instituição.    
 
Dados de Observação – Serviço 3 – Os usuários são atendidos, na admissão, 
individualmente por um dos técnicos (nível médio ou universitário) que 
preenche a Ficha de Atendimento, observa e anota o interesse no tratamento e 
fornece informações sobre o tratamento oferecido nesta instituição. A partir 
desse contato inicial, agenda-se o atendimento para o Enfermeiro, o 
Assistente Social e o Psicólogo, que têm, cada um, um formulário próprio de 
avaliação do usuário. Dos 18 usuários admitidos, só existia 1 prontuário que 
constava avaliação de enfermagem, feita pelo Técnico de Enfermagem (nível 
médio), nenhum pelo enfermeiro; 5 tinham avaliação do Psicólogo, sendo 2 
sem assinatura e, 6 tinham avaliação do Assistente social, sendo 4 sem 
assinatura.  
Durante todo o tratamento, as atividades eram em grupo. Os atendimentos 
individuais eram feitos somente quando se sentia a necessidade - terapeuta ou 
usuário - sendo realizado raramente. Os registros de todas as atividades, nos 
prontuários, eram intermitentes, raros e aleatórios. Não existia a rotina dos 
profissionais avaliarem cada usuário na atividade e registrar. Há somente um 
registro diário, feito pelo auxiliar administrativo ou de enfermagem, quanto à 
presença do usuário e a freqüência dele na atividade. Não há nenhum registro 
sistemático, diário, ou mesmo semanal quanto à qualidade de sua 
participação nas atividades, ou uma análise do profissional que coordenou a 
atividade sobre a participação dele.  
 
O que se evidencia aqui é que a observação clínica, os dados da história da 

“doença” ou uma investigação anátomo-fisiológica, assim como uma avaliação mínima 

da terapêutica medicamentosa, elementos que embasariam uma abordagem do objeto na 

perspectiva de determinação orgânica deste objeto, não constam da rotina destas 

instituições ou destes processos de trabalho, como se pode depreender dos registros de 

observação apresentados. Parece haver apenas uma compreensão vaga e imprecisa da 

determinação orgânica da doença. O que se observa é a desassistência, o abandono de 
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pessoas à sua própria sorte, mesmo quando admitidos/inscritos em instituições de atenção 

à saúde mental. A prescrição de medicamentos, que centraliza o tratamento, parece 

esgotar-se em si mesma, uma vez que, prescrito o medicamento, não se busca 

acompanhar nem a sua ingestão diária pelo paciente, como se observa no terceiro registro 

de observação.     

Como se depreende desses dados, os profissionais envolvem-se na execução de 

procedimentos rotineiros, burocráticos, estritamente medicalizados, distanciados clínica e 

afetivamente, como consultas médicas mecanicamente executadas para evidenciar 

sintomas, atividades grupais e ocupacionais que não permitem nenhuma expressão da 

subjetividade individual e nas quais também não se avalia sob nenhum aspecto (clínico, 

psicossocial, médico, físico) o estado ou a participação dos pacientes, enfim, rotinas 

profissionais e institucionais onde não há participação efetiva do objeto primeiro da 

intervenção – o paciente. Parece paradoxal afirmar que o objeto de intervenção nesses 

processos de trabalho é quase ausente, a sua presença é meramente aleatória, entretanto, 

uma vez que as atividades não reconhecem a presença individual ou coletiva deste objeto 

– seja no caso de entregar uma “receita” de medicamentos para um indivíduo que não foi 

sequer identificado pelo profissional e que não teve uma descrição mínima de seu 

problema clínico; seja na ausência de avaliação dos usuários pelos profissionais, tanto no 

aspecto físico, psíquico/mental e social; seja na ausência de registro diário da 

participação dos usuários nas atividades ocupacionais e grupais – pode-se afirmar que há, 

senão uma ausência, uma possibilidade de existência indiferenciada e inespecífica, o que 

demonstra uma quase “invisibilidade” deste objeto sob alguns aspectos.  

Ao se buscar, nestas instituições, identificar o objeto de intervenção encontra-se, 

por um lado, a presença física de pessoas que necessitam de cuidados, entretanto, a se 

buscar nos registros formais – prontuários – observa-se que a história de vida e mesmo de 

“doença” dessas pessoas era esparsa, intermitente, enfim, não sistemática e não 

necessária para o atendimento cotidiano.  

A “invisibilidade” do objeto a que me refiro é dada também pelo afastamento deles 

no espaço físico das instituições, pela marcação diferenciada do espaço que cada um 

ocupa na instituição – espaço de pacientes e espaço de profissionais, como se pode 

observar nos registros de observação abaixo:  

Dados de Observação – Serviço 3 – O prédio é cercado por muro, portão de 
entrada de pedestre na frente, entrada lateral de carros. Na entrada, em 
frente, varanda, saguão Interno e salas/consultórios, à esquerda, sala de 
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recepção. Todas as dependências são limpas e o ambiente é impessoal. O 
horário de atendimento/grupos é: período matutino: 8h e 30min às 10h e 
30min; período vespertino: 14h e 30min às 16h e 30min. O ambiente é 
delimitado claramente: os usuários permanecem na varanda e só entram para 
ir ao banheiro ou participar das reuniões, nas salas designadas e no horário 
previsto. Os técnicos permanecem na parte interna, raramente saem até a 
varanda; quando querem falar com algum usuário fora do horário dos 
grupos, chamam-no até a recepção ou consultório. O lanche do período 
matutino e vespertino é servido aos usuários na varanda.  
 
Dados de Observação – Serviço 2 – O espaço físico é divido em áreas 
espaçosas próximas à entrada (pátio externo, auditório e sala de estar) e 
várias salas pequenas dispostas ao longo de um corredor. As salas pequenas 
dispostas à esquerda da entrada (recepção/ serviço social e gerente) são as 
mais utilizadas pela equipe. Os usuários permanecem no auditório, onde são 
realizadas todas as atividades de grupo, nos consultórios, quando estão sendo 
atendidos pelos profissionais ou, andam a esmo, vêm e voltam no corredor (os 
banheiros e a sala de repouso ficam no final do corredor), ou permanecem 
sentados e às vezes deitados no chão do Auditório e da Sala de Estar. O 
banheiro dos servidores é pequeno, limpo e tem espelho. Os banheiros dos 
usuários (masculino e feminino) são grandes, limpos e não têm espelho. Não 
há, em todas as dependências da instituição, espelho que os usuários possam 
utilizar.    
 
Dados de Observação – Serviço 1 - O prédio é antigo, reformado.Todos os 
ambientes são limpos; não há, em todas as dependências da instituição, 
nenhum adorno ou enfeite, nem plantas. As paredes são de cor branca com 
barrado azul claro. No corredor, junto à porta de entrada, há um balcão de 
madeira da altura de uma mesa, que toma toda a largura do corredor 
dividindo a área externa da interna, com uma portinhola que se ergue para as 
pessoas entrarem ou saírem. Os usuários são recepcionados nesse balcão e 
aguardam o atendimento em bancos de madeira (que são em número bem 
menor do que o número de usuários) na varanda externa ou no jardim, 
embaixo das árvores, onde faz menos calor. Há um bebedouro e banheiros 
(masculino e feminino) na área externa, para atender os usuários. Numa 
reunião de equipe, um auxiliar de enfermagem expressou uma preocupação 
no sentido de que haveria a necessidade de se fazer uma grade de proteção no 
balcão da recepção, que isolasse os usuários, e justificou: “a gente fica 
exposto, quando chega paciente agressivo”. O gerente então informou que 
estava prevista, na reforma da estrutura física, uma proteção de granito, que 
isolará completamente a área interna da externa, neste balcão. Haverá 
apenas "buracos", nesta placa de granito, através dos quais se fará o 
primeiro atendimento/recepção dos usuários.     

 

Esta marcação de espaços diferenciados nas instituições traz a marca da 

periculosidade, característica do objeto da psiquiatria de “modo asilar”. A periculosidade 

justifica a composição do aparato social-institucional que demarca espaços diferenciados, 

que define limites de autonomia, independência, liberdade e responsabilidade para os 
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usuários, como podemos observar dos trechos de registro de observação acima. 

Entretanto, um relato que expressa claramente isto pode ser observado abaixo:   

Por exemplo, quando não tem médico, o paciente chega com a polícia, 
agitado, agressivo, aí tem que ser colocado lá dentro, com contenção, aí até... 
ligar pro médico, até... (...) esses casos normalmente interna, porque quando 
já chega com a polícia é porque ta batendo na família... ta daquele jeito... a 
polícia pegou lá... ta pelado na rua... ta confuso, se vai conversar não ta 
falando coisa com coisa (profissional nº 15). 
 
O funcionamento de serviços de atenção à saúde mental na rede geral de serviços de 

saúde que, em tese, é um fator de integração, de redução da segregação, pode ser desta 

maneira utilizado ou não, como transparece abaixo:   

 
Dados de Observação – Serviço 6 – A ficha é preenchida na recepção, por 
ordem de chegada, pelo auxiliar administrativo, com os dados de 
identificação do usuário. A ordem de chegada é a que determinará a ordem 
de entrada no consultório médico psiquiátrico. O auxiliar de enfermagem 
responsável pela Pré-Consulta afirma que "esses pacientes" (“doentes 
mentais” que serão atendidos pelo psiquiatra), diferentemente dos demais 
usuários da instituição, não levam a sua ficha de identificação/prontuário, 
da recepção até a Sala de Pré-Consulta para que seja verificada e anotada 
sua PA e idade (assim como a todos os pacientes consultados nas diferentes 
especialidades desta instituição). No caso “desses pacientes”, o transporte 
da ficha é realizado pelo servidores, informa a auxiliar de enfermagem, 
porque “com eles, não pode”. Essa Pré-Consulta, que consta da verificação 
da PA e da anotação da idade do paciente na ficha, sem nenhuma outra 
observação, é feita para todos os pacientes consultados nas diferentes 
especialidades do Ambulatório.  

 

A periculosidade e o estatuto diferenciado do “louco”/doente mental pode continuar 

a marcar espaços diferenciados mesmo em serviços que teriam outra orientação e que, 

fisicamente estão inseridos em serviços de atenção à saúde em geral. Como afirmava 

Bezerra Jr. (1994), a segregação se apresenta socialmente através de mecanismos muito 

mais sutis e eficazes do que a separação física pura e simples.  

O objeto desses processos de trabalho/processos terapêuticos de assistência é 

organicamente determinado, não necessita ser descrito, explicado, avaliado ou 

“evoluído”, é mantido distante dos profissionais, pois pode ser perigoso e, é 

irrecuperável, uma vez que não se cura.  

 Valentini (2001, p. 12) na sua crítica à indigência relacional de hospitais 

psiquiátricos e outros contextos de assistência de saúde mental, afirma que, nesses casos, 

o foco explicativo é sempre dirigido ao doente que deve ter seu defeito corrigido ou que 
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tem um defeito incorrigível. Por conseguinte, esses profissionais não avaliam a qualidade 

do tratamento que oferecem. No caso do processo de trabalho em pauta, a restrição do 

arsenal terapêutico ao oferecimento de “receita médica” e contenção, a ausência física de 

profissionais (médicos) e a ausência de atuação terapêutica de enfermeiros, psicólogos e 

assistentes sociais, não são criticados pelos profissionais; ao contrário, ao considerar o 

seu objeto de trabalho, esses profissionais evidenciam apenas a condição de 

incurabilidade e de periculosidade do “doente mental”. Conseqüentemente, a relação 

ansiada pelo profissional nesse caso é objetal. Contrariamente ao estabelecimento de 

vínculos afetivos, terapêuticos, oferece-se aos usuários prescrição de medicamentos e o 

afastamento deles para um espaço de invisibilidade aos olhos dos profissionais. Os 

usuários, por sua vez, adequam-se a essa indigência terapêutica, por desconhecimento ou 

por inexistência de uma alternativa acolhedora do sofrimento e reabilitadora.  

A percepção do “outro” como estranho, diferente e desqualificado, aqui 

identificada, remete à noção de “direitos humanos” apresentada por Arendt (1989). O 

pertencimento a uma comunidade humana que se efetiva pela participação do sujeito com 

status político (que possibilita que o sujeito aja, opine e tenha responsabilidades) é o que 

garante a sua inserção na humanidade e a garantia de seus direitos humanos. Sem essa 

condição as pessoas perdem o seu lugar na comunidade e a condição política de seu 

tempo e as suas ações não são constituintes de sua vida e de seu destino; “restam apenas 

aquelas qualidades que geralmente só se podem expressar no âmbito da vida privada, e 

que necessariamente permanecerão ineptas, simples existência, em qualquer assunto de 

interesse público” (p.334). Ainda para essa mesma autora, a esfera pública da existência 

é baseada na “lei da igualdade” e a esfera privada, na “lei da diferenciação ou da 

distinção”. Afirma ainda que  

a igualdade, em contraste com tudo o que se relaciona com a mera existência, 
não nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada 
pelo princípio da justiça. Não nascemos iguais; tornamo-nos iguais como 
membros de um grupo por força da nossa decisão de nos garantirmos direitos 
reciprocamente iguais. [...] 
O grande perigo que advém da existência de pessoas forçadas a viver fora do 
mundo comum é que são devolvidas, em plena civilização, à sua 
elementaridade natural, à sua mera diferenciação. Falta-lhes aquela 
tremenda equalização de diferenças que advém do fato de serem cidadãos de 
alguma comunidade e, no entanto, como já não se lhes permite participar do 
artifício humano, passam a pertencer à raça humana da mesma forma como 
os animais pertencem a uma dada espécie de animais. O paradoxo da perda 
dos direitos humanos é que essa perda coincide com o instante em que a 
pessoa se torna um ser humano em geral – sem  uma profissão, sem uma 
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cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e se 
especifique – e diferente em geral, representando nada além de sua 
individualidade absoluta e singular, que, privada da expressão e da ação 
sobre um mundo comum, perde todo o seu significado (Arendt, 1989, 
p.335/336).  

 
Portanto, é como um ser humano “indiferenciado” ou “diferente em geral”, na 

esfera pública, que o doente mental – objeto das práticas assistenciais aqui analisadas – 

se inscreve. Mantém as suas características de simples existência – vive, é medicado, é 

levado ou representado pela família e círculo de vizinhança nas instituições de 

assistência, é controlado pela família ou pelos profissionais, compõe um quantitativo de 

atendimento dessas instituições. É objeto de uma prática assistencial desqualificadora que 

não considera suas opiniões, suas ações, enfim, sua auto-determinação. É “objeto” de 

uma determinada atuação profissional, no sentido literal do termo.  

Essa atitude de distanciamento e de alheamento do profissional em relação ao 

“outro”/doente mental está pautada pela desqualificação dele como “igual”. Trata-se de 

uma desqualificação moral, de não reconhecê-lo como parceiro de direitos (legais, 

normativos e subjetivos), como ser autônomo e participante de uma comunidade, com 

potencial para criar e respeitar normas éticas e que merece ser respeitado física e 

moralmente (Freire, 2000). É à violência operada por essa desqualificação, da 

“desumanização” do doente mental operada nesses processos de trabalho/assistência que 

me refiro aqui. Não mais a violência visível dos manicômios, as grades, as celas fortes e 

as camisas-de-força, mas a violência que opera silenciosamente pelo distanciamento e 

pela indiferença. Não mais os atos de violência que trazem em si mesmos a identificação 

do agente, mas a indiferenciação e até mesmo a inconsciência dos agentes sobre a 

natureza violenta de suas ações.  

Portanto, era a esse objeto, indiferenciado e indistinto na esfera pública da 

sociedade, a essa pessoa para a qual só correspondia uma identificação, “doente mental” 

e um local social, o da exclusão (da participação social, dos direitos, da participação no 

tratamento, das decisões sobre a sua própria vida) que se direcionavam as práticas dos 

serviços de saúde mental analisados nesta tese.  

 
Evidencia-se, nos dados analisados, alguns relatos que esboçam uma concepção de 

objeto, também relacionada ao “modo asilar” ou ao modelo médico-psiquiátrico de 

intervenção, embora adotando uma linguagem mais coerente com o discurso científico 

atual. Essa concepção estava relacionada à percepção do doente mental no processo de 
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assistência, como um objeto organicamente determinado ou um indivíduo que possuía 

um defeito. Essa referência pode ser observada na fala abaixo:  

A tendência hoje é você criar ambulatório de ansiedade, ambulatório de 
doenças afetivas, ambulatório de doenças esquizofrênicas, psicóticas, não é só 
no sentido de uma classificação diagnóstica, mas de você dar um atendimento 
mais adequado pra uma população que tem um problema específico. Então as 
pessoas envolvidas com esses grupos, as famílias, teriam uma informação 
mais precisa (profissional nº 5). 
 
Apresenta-se aqui uma compreensão do sofrimento mental que restringe ou elimina 

as suas dimensões sócio-históricas, que o apreende numa perspectiva médico-científica 

exclusiva. A classificação correta, adequada, assim como a nosografia classificatória 

Pineliana, garantiria, nessa perspectiva, o “atendimento mais adequado”. A subjetividade, 

a condição de vida psicossocial deste sujeito, o modo como ele participa ou não participa 

do contexto de relações familiares e sociais, a estrutura relacional do próprio serviço, a 

equipe de atendimento, a inserção do serviço na rede de serviços sociais e de saúde, tudo 

isto é reduzido ou submetido a uma classificação diagnóstica que, sozinha, determinaria 

um “atendimento mais adequado à população”.  

A localização corporal do “problema” também é expressada pelos usuários, como 

pode-se observar nas falas abaixo e a forma de resolução é sempre pela via da medicação, 

a única alternativa para não se agravar e internar é “tomar o remédio direitinho e para 

sempre”: 

Eu tinha malária. Ela foi pro cérebro e aí eu comecei a ter esse 
esgotamento... Depois que eu tive a malária, eu ficava atacado dos nervos e 
tratava aqui, só tinha esse hospital naquela época (usuário nº 4). 
 
Na consulta, o médico pergunta o que eu to sentindo, se eu to me sentindo 
bem, se eu to tomando o remédio direitinho... se eu to sentindo dor de 
cabeça... (...) Eu internava antes porque ficava fraca da cabeça. Agora não 
fico mais porque aqui eu tomo o remédio direitinho, eu tomo três tipos de 
remédio à noite, de comprimido, é Haldol, Fenergam e Amplictil. Três 
comprimidos que eu tomo, faz uns 2 anos (...) Eu tenho que tomar o remédio 
pra sempre. Porque eu tomava uma vez e parei, aí voltei pro hospital de novo 
pra ser internada (usuário nº 7). 

 

Uma compreensão do objeto da intervenção ainda pautado pelo “modo asilar” e 

baseado na determinação orgânica do fenômeno, porém afirmando uma ampliação em 

direção à subjetividade e ao contexto social, baseia-se na compreensão naturalizada do 

indivíduo e da sociedade: 
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A histérica, antigamente no serviço, era tratada como uma crise conversiva, 
hoje ela é vista como alguém que tem um transtorno de ansiedade, o 
profissional vê que, atrás daquela estrutura biológica tem um transtorno de 
ansiedade.(...) A maioria dos pacientes aqui são psicóticos, mas eles não são 
incapacitados, são inteligentes e, às vezes, talentosos. Pessoas que têm 
condições de estar inseridas nas comunidades, trabalhando, produzindo. (...) 
A condição de alta é quando o indivíduo ta integrado socialmente, amparado 
pela família,... isso é importante. A gente considera muito isso, se aquela 
família ta funcional, porque às vezes a família ta disfuncional... e você não 
consegue dar alta... às vezes ele ta bem mas o pai ta bebendo, então aquilo é 
um fator de piora pra ele, então você aguarda aquela estabilidade 
(profissional nº 3). 
 
A subjetividade é aqui compreendida pela ótica da Psicologia, pois, “atrás daquela 

estrutura biológica tem um transtorno de ansiedade”, fenômeno este descrito e 

compreendido pelo saber psicológico e, a sociedade, como um contexto que facilita ou 

dificulta a “adaptação” do indivíduo. A família – contexto social mais próximo - necessita 

estar num “nível adequado de estabilidade”.  Assim, não há a perspectiva de sociedade e, 

conseqüentemente, de família, como instâncias de relações afetivas, mas que também são 

conflitivas e desiguais, onde o indivíduo constitui-se como sujeito, “doente mental” ou 

não.  

Vários profissionais mencionaram a carência social-financeira dos usuários como 

um “fator associado” à problemática apresentada pelos mesmos em serviços de saúde 

mental, como pode-se observar nos relatos abaixo:  

A maioria de nossa clientela, talvez uns 70%, eu acho que as necessidades 
maiores são sociais, de falta de emprego, de moradia, eu acho que as maiores 
necessidades são essas (profissional nº 24). 
 
Se ele chegar e quiser consultar comigo, não precisa de encaminhamento, 
porque o paciente vem, ele quer consultar, ele é muito carente de atenção, 
então eu preciso ouvir, às vezes ele nem precisa de uma medicação, ele está 
querendo falar com alguém. (...) É uma população bastante carente, mal 
informada, tem paciente que diz que não veio à consulta agendada porque 
não tinha passe, se ele fosse informado, a gente já teria providenciado um 
atestado, uma declaração do Sistema Municipal de Transporte Urbano. (...) 
Às vezes o paciente diz que tomou o remédio e passou mal, aí eu pergunto se 
ele comeu nesse dia, e ele as vezes diz que, nesse dia, comeu só um pedaço de 
pão (...) outras vezes a família toda é analfabeta e não sabe como tomar o 
remédio (profissional nº 7). 
 
A nossa clientela é muito simples mesmo, pobre. Tem alguns que têm o passe 
pra vir e não têm como voltar, então é uma situação social e financeira muito 
difícil. Outros vêm, consultam, mas não levam o tratamento adiante porque 
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não têm como comprar o remédio, porque às vezes é uma medicação que não 
tem na farmácia, não é padronizada (profissional nº 13). 
 
A maioria dos problemas mentais aqui é de depressão, tem também muita 
ansiedade, angústia, problemas de relacionamento familiar (...). Às vezes eles 
chegam aqui querendo consultar com o médico e tomar o remédio, mas aí a 
gente conversa e vê que tem problema de menopausa, orienta uma avaliação 
com ginecologista, outro é com neurologista, ou senão pra psicologia 
(profissional nº 18). 

 

 Aqui, embora se reconheça que “às vezes, ele nem precisa de medicação” e, que, 

para “uns 70% da clientela”, o problema é social, falta de emprego e moradia, por 

exemplo, o medicamento continua a centralizar o tratamento, pois, nesses serviços é 

reconhecido que os usuários às vezes “não levam o tratamento adiante”, ou seja, não 

retornam às consultas médicas que produzem uma prescrição de medicamentos por falta 

de passes ou que ele se queixa de que o remédio fez mal porque “comeu só um pedaço de 

pão naquele dia”.  

A prescrição de medicamentos que centraliza o atendimento também é responsável 

pela “produção do problema”, como se observa no relato abaixo:   

Aqui a maior parte dos casos são de transtornos ansiosos, que talvez nem 
necessitasse do serviço, mas que muitas vezes vem encaminhados de outros 
serviços, por outros profissionais e que, muitos deles já estão em uso de 
medicação psiquiátrica, principalmente benzodiazepínicos e antidepressivos. 
É por exemplo o paciente que infartou, ou que vai ao ginecologista ou ao 
gastroenterologista e é caracterizado queixas somáticas vagas e esse clínico 
ou outro especialista introduz um benzodiazepínico. O paciente torna-se 
dependente daquela substância, aí vai causando um excesso de trabalho pra 
ele e aí ele encaminha pra mim. (...) O atendimento grupal não acontece 
primeiro pela própria dificuldade do paciente de entender. O paciente vai à 
procura de um remédio, de um médico, de um medicamento (profissional nº 
5). 

 
E, apesar de se reconhecer que a dependência de medicamentos seja um dos 

problemas da clientela, continua-se a fazer um atendimento centrado nesta conduta, pois 

“o paciente vai à procura de um remédio, de um médico, de um medicamento” e não se 

pode adotar outra conduta pela dificuldade “do paciente de entender”.  

O pressuposto de que “o paciente não entende” outra abordagem terapêutica, ou de 

que “não obedece” ao recomendado pela equipe ou de que é incapaz de gerenciar a sua 

própria vida e deve ser tratado como criança, está presente em alguns discursos e convive 

de forma aparentemente não conflituosa com a noção de que os pacientes “têm direitos” e 

“leis que os amparam”, como se pode observar no relato abaixo:  
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Às vezes eles entram em crise na pré-alta, outras vezes, eles estão enjoados de 
tomar o medicamento e, por mais que você pergunta e fala e manda a família 
sondar, muitas vezes ele não toma e aí, acontece que ele piora (...) Aqui a 
nossa dinâmica é toda voltada pra eles, pra eles perceberem que têm poder de 
voz, que eles têm direitos, que eles têm uma lei que os ampara. (...) Nós temos 
que trabalhar temas de educação em saúde com eles, mas assim, temas bem 
soft, bem light, nós tivemos um problema com uma palestra de sexualidade 
(...) e então nós passamos a tratar de temas que a gente fala com crianças, 
com crianças de 10 anos, 8 anos, como higiene, escovação de dentes, essas 
coisas (dirigente nº 4).  
 
Há que se analisar o paradigma constitutivo dessas práticas e desse saber que se 

mantém acima e inacessível ao “paciente” e a (im)possibilidade de que o mesmo possa 

estruturar processos terapêuticos de assistência orientados para o resgate da cidadania de 

doentes mentais ou para a reabilitação psicossocial de pessoas portadoras de sofrimento 

mental. A relação de autoridade e de autoritarismo do saber psiquiátrico em relação aos 

“doentes” foi analisada principalmente por Basaglia (1985) e Rotelli et al (1990). 

Analisando especificamente o hospital psiquiátrico (manicômio), como a instituição 

emblemática do exercício da violência psiquiátrica, Basaglia (1985, p. 105) afirma que a 

sua finalidade primeira é ser uma instituição controladora e que a “única possibilidade de 

aproximação e de relação terapêutica [...], se dá ao nível do doente mental livre, aquele 

[...] para o qual a relação com o psiquiatra conserva uma margem de reciprocidade, em 

estreita correlação com seu poder contratual”. Adotando essa perspectiva observa-se, nos 

processos terapêuticos analisados, uma impossibilidade de efetivação de práticas 

emancipadoras e reabilitadoras, ao se considerar o “doente mental’ como um ser 

desprovido de capacidade de compreensão e incapaz; um indivíduo que, embora não mais 

internado num manicômio, é percebido como alguém incapaz de se auto-gerir e de 

participar do tratamento, alguém que tem que ser espionado e controlado pela família ou 

pela equipe profissional, um não-sujeito de sua vida e de seu tratamento.   

Alguma crítica a esse modo de fazer e de cuidar que se utiliza da linguagem do 

sintoma, da periculosidade, da intervenção através da contenção química, do controle do 

comportamento, já está também esboçada por alguns profissionais:    

Não existe saúde mental nesse serviço, o que existe ainda é o tratamento 
para doentes mentais, é isso que existe, que é uma consulta, uma receita, 
uma internação, essa coisa paliativa, agora de chegar o indivíduo, reinserí-
lo na sociedade, restituí-lo de novo à sociedade, isso não existe (profissional 
nº 1). 
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Ele vem aqui consultar, receber um remédio e às vezes se internar. 
Atendendo direitinho a vontade da família que considera ele um problema. 
Os usuários aqui não são respeitados, são muito maltratados, desde a porta 
ali na frente (...) A finalidade do tratamento aqui é a cronificação, a 
dependência de medicamentos. Não deveria ser assim, num serviço de 
Reforma Psiquiátrica, o usuário teria que ter uma expectativa melhor de 
vida, de relações, de trabalho (profissional nº 10). 
 
A necessidade de se abordar os usuários enfocando a sua individualidade, 

subjetividade e contexto de relações, é expressada em algumas falas, como pode-se 

observar abaixo, embora ainda, algumas vezes, impregnada de condutas de controle, 

como se observa no primeiro relato apresentado:  

 
Eu acho que a doença mais grave é a doença mental, porque são muito 
carentes, é carência afetiva, carência financeira, falta de afeto, muitos 
familiares jogam eles aqui e rejeitam quando eles estão pra ter alta. (...) a 
gente tem sempre que levar em consideração o que ele fala, mesmo que você 
suspeite que seja um delírio, que ele queira chamar a atenção, você tem que 
checar aquelas informações, e a família não faz isso, já diz logo que não é 
assim, que ele não entende... (profissional nº 11). 
 
Os usuários normalmente chegam em surto, delirante, inquieto, sem 
possibilidade de convivência familiar e social. O objetivo do tratamento é que 
ele seja uma pessoa sem sintomas produtivos de doença, mais socializada, na 
família e fora da família. Cura não existe, ele pode voltar a ter os mesmos 
problemas que o trouxeram aqui. Ele está pronto pra alta quando ele pode ter 
alguma convivência, na família e na sociedade e quando ele pode desenvolver 
algum tipo de trabalho, lazer, alguma coisa assim (profissional nº 23). 
 
Eles chegam aqui totalmente frágeis, parece que ninguém ouve eles lá fora. 
(...) São pessoas frágeis, o lado afetivo assim, bem ruim mesmo. (...) O nosso 
tratamento é voltado pra que ele retorne para a sociedade, o nosso objetivo 
primordial é que eles sejam aceitos de volta na sociedade (profissional nº 17). 
 
Também nos relatos abaixo, observa-se que os usuários localizam o seu sofrimento 

ou a causa dele, na sua condição individual, física ou emocional, e ao contexto de 

relações imediatas – família.   

 
Eu venho me tratar aqui pra ver se melhoro, porque é um trauma em cima do 
outro (...) eu já tinha uns problemas, uma irritação, ficava ansiosa, aí morreu 
meu avô, depois minha avó, é trauma em cima de trauma, e só vai piorando. 
Eu tenho dificuldade pra dormir, dificuldade de concentração, às vezes eu me 
perco, eu sou fácil de me perder na cidade (usuário nº 8). 

 
Eu perdi a saúde [...] eu peguei malária, ela foi pro cérebro e aí eu comecei a 
ter esse esgotamento [...] depois que eu peguei a malária eu ficava atacado 
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dos nervos. [...] Às vezes eu ficava descontrolado e precisava ser internado 
(usuário nº 4).  
 
E, com relação ao tratamento, percebem-se também como portadores de um 

“defeito” ou doença crônica e incurável, que necessita de “manutenção” ou 

“reeducação”:  

É a segunda vez que eu venho, eu tive uma leve recaída, por falta de interesse 
da minha parte, porque eu não vim fazer a manutenção (...) eu queria deixar o 
mundo do vício, eu consegui naquele momento que eu estava aqui (...), a 
pessoa que começa a fazer esse tratamento nunca deve deixar de fazer, ela 
tem que seguir fazendo a manutenção. (...) O tratamento aqui tem excelentes 
resultados, só depende da gente (usuário nº 2). 
 
Eu tenho uma doença incurável, o alcoolismo, aqui eles fazem a gente 
entender que você é doente do álcool. (...) Aqui você aprende, o pessoal 
reeduca a gente a encarar a vida lá fora (usuário nº 12).  
      
Buscando ir além da crítica que constata a insuficiência e a desumanização do 

atendimento que se pauta pelo “modo asilar”, alguns profissionais verbalizavam uma 

auto-crítica, no que se refere à concepção do objeto de intervenção, das práticas 

terapêuticas e finalidade do tratamento dos serviços, tomando por referência a ampliação 

deste modelo, a incorporação da dinâmica histórico-social de vida do usuário:  

 
Eu acho que a gente tem que mudar. Pra alguns, está atendendo a 
necessidade dele, mas eu acho que o contexto de vida dele não ta sendo muito 
levado em consideração no atendimento. Nós fizemos um padrão de 
tratamento que as individualidades ficaram à margem. (...) Nós precisamos 
conhecer mais o nosso usuário, os aspectos individuais, a história de vida 
dele, da família dele (...) nós temos usuários muito comprometidos, outros 
menos, nós precisamos conhecer melhor pra atuar melhor. (...) Eles tem tão 
pouco, que eles acham que o que eles recebem aqui é muito, mas não é, eles 
chegam totalmente excluídos, de sua própria família (...) eles são 
discriminados pela sociedade, a maioria não estuda, não trabalha, não tem 
nada, não tem uma relação afetiva com alguém, então, perde todas as 
relações, vão perdendo tudo (profissional nº 12). 
 

 
Normalmente quando eles vêm pra cá eles estão em conflito com a família, 
que não sabe o que fazer, não agüenta mais, as famílias querem que eles 
fiquem aqui a vida inteira. O nosso trabalho também é voltado pra essa 
família, no sentido de perceber que ele vai voltar, e que esse é o objetivo. (...) 
O objetivo geral é que eles consigam recuperar uma forma mínima de 
conviver dentro de seu meio, do seu meio familiar, de seu meio comunitário 
(...)  que eles encontrem meios, onde eles possam, com os potenciais 
individuais, conviver no meio de onde eles vieram. Os objetivos mais 
específicos (...),é aquela coisa de conseguir se integrar, se expressar melhor, 
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de conseguir se expressar no seu meio, pra se fazer entender, pra obter o que 
ele precisa, não só no sentido da existência objetiva, mas o que ele precisa no 
sentido do relacionamento humano, (...)  tem a ver com a história individual, 
com as dificuldades de cada um deles (profissional nº 22). 

 
Alguns profissionais apontavam uma ampliação do objeto de intervenção que 

incorporava a Psicologia, entretanto, de uma forma preconceituosa, em relação à 

instituição pública/privada, como observa-se no primeiro relato a seguir, e de restringir a 

Psicologia a um “complemento” do trabalho médico. O psicólogo só se ocupa dos 

usuários se esses tiverem “neurose”:  

Eu não acho que os problemas são só orgânicos, no meu consultório 
particular, dependendo do caso, eu trabalho junto com psicólogos, eu 
encaminho pacientes... Aqui não dá, aqui é mais difícil (profissional nº 2). 
 
O que vem pra mim aqui é só neurose. Vem por demanda espontânea ou vem 
encaminhada (profissional nº 26). 

  

É de se esperar alguma dificuldade na incorporação, pelas equipes de saúde mental, 

de mudança de paradigma e suas práticas decorrentes, implícita na Reforma Psiquiátrica. 

Alguns aspectos relacionados a essa dificuldade podem ser referidos à distância 

geográfica dos centros tradicionalmente formadores de opinião (acadêmicos, políticos) 

da área de saúde mental. Aliado (ou decorrente) a isso, a precariedade na formação 

especializada dos profissionais também deve ser considerada. Conforme já apresentado 

anteriormente nesta tese, aproximadamente 52% dos profissionais das equipes de saúde 

mental eram especialistas na área, entretanto, essa especialização era presente entre todos 

os médicos (100%) enquanto que, entre os profissionais não-médicos, 37% eram somente 

graduados e apenas 35% eram especialistas na área. Portanto, a capacitação para atuar na 

área era uma característica predominante entre os médicos.   

Aliado a essa precariedade de formação especializada observada entre os 

profissionais, outro dado que se destaca é o tempo decorrido dessa formação. Entre os 

médicos, somente um havia concluído a especialização há menos de cinco anos e, 62%, 

haviam concluído a especialização há pelo menos 14 anos. Isso reporta a uma formação 

focada no modelo de atendimento médico-psiquiátrico, característico da formação 

acadêmica quando o movimento de Reforma Psiquiátrica era incipiente ou mesmo 

ausente do contexto brasileiro de assistência à saúde mental. Todos os profissionais não-

médicos, especialistas em saúde mental, haviam concluído a formação há seis anos, 

entretanto, como eram em número significativamente menor na composição das equipes, 
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essa formação mais atualizada para atuação no paradigma da Reforma Psiquiátrica não se 

sobressaía.   

Portanto, torna-se necessário o enfrentamento no cotidiano, pelos profissionais 

envolvidos, dessas diferentes concepções de objeto, procedimentos e finalidade do 

trabalho, que se apresentam simultaneamente no trabalho de equipe, sob risco de sua 

inviabilização como tal.  

Ao analisar o processo de trabalho nas instituições de saúde mental, todas balizadas 

pelos princípios da Reforma Psiquiátrica (tanto no que se refere a sua existência como 

componente de um planejamento estadual e federal de saúde e à sua inserção num 

sistema de remuneração correspondente; ou na sua característica extra-hospitalar ou na 

denominação), observa-se que predomina uma conformação do objeto de 

trabalho/intervenção que apresenta como características: a) o fato de ser determinado 

organicamente e, conseqüentemente, o meio (instrumento) básico eleito ser o 

medicamento; b) a objetivação do usuário: não existe um sujeito que participa do 

tratamento, existe um indivíduo imobilizado (espacial e temporalmente) na sua condição 

de receptor de medicamentos e/ou de “executante” de atividades grupais alienadas e 

alienantes. Não é sequer um organismo organicamente avaliado, é um ser indiferenciado 

em todas as dimensões (orgânica, social e psíquica); c) o “indivíduo doente” é abstraído 

de suas condições sociais, é o centro do problema ou o próprio problema. As 

intervenções são exclusivamente direcionadas a ele.  

Essas características são constitutivas do paradigma asilar, conforme analisado por 

Costa-Rosa (2000). Portanto, a definição de objeto que orienta as práticas das instituições 

estudadas, não corresponde à localização destas instituições, aos seus vínculos externos, 

à sua conformação social aparente no quadro da Reforma Psiquiátrica.  

A conformação de um novo paradigma na assistência à saúde mental implica 

necessariamente na emergência de conflitos, ambivalências e inseguranças (entre 

gestores, dirigentes, profissionais, usuários, familiares e comunidade), uma vez que não 

há um arsenal técnico pronto ou seguramente estabelecido a partir do qual se rompe com 

o modelo médico-psiquiátrico nessa área, nem há tampouco, a convergência harmônica 

de interesses políticos, entre os participantes diretos – profissionais e usuários 

principalmente – na construção desse “novo” modelo. Há que se admitir inclusive a 

posição paradoxal que se apresenta cotidianamente para os trabalhadores engajados na 

construção desse novo paradigma: são agentes das instituições que operam saberes e 
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práticas tradicionalmente segregacionistas e excludentes e, simultaneamente, necessitam 

romper e superar o papel que lhes foi delegado ao longo da história e produzir práticas 

reabilitadoras e que incluam socialmente o sujeito portador de transtorno mental. 

Essas contradições que emergem internamente nas relações intersubjetivas das 

equipes ao se buscar a construção do novo paradigma, necessitam ser explicitadas e 

enfrentadas no dia-a-dia do trabalho, pois a “conciliação” entre concepções antagônicas 

de objeto, métodos de trabalho e objetivos do tratamento, pode resultar em uma ilusória 

homogeneização das diferenças que, a partir de uma posição idealista e acrítica, 

pressupõe a eliminação das diferenças como um princípio. As práticas anti-manicomiais 

e a construção do paradigma da Reforma Psiquiátrica pressupõe, ao contrário, a 

explicitação das contradições, a convivência com o “diferente” – tanto o “doente mental” 

quanto as práticas que são antagônicas e contraditórias – de forma a situar, política e 

tecnicamente, esse “diferente” num contexto a partir do qual ele possa ser abordado 

(Scarcelli, 1999).  

Considerando-se os aspectos intersubjetivos da organização das práticas em saúde 

mental é necessário o reconhecimento de que a construção de práticas contra-

hegemônicas no trabalho assistencial de saúde mental é um empreendimento que requer 

investimento em vários níveis: número suficiente de profissionais com formação 

especializada, capacitação permanente para o exercício de práticas tecnicamente 

adequadas e ética e politicamente orientadas para a construção do novo paradigma; 

política institucional claramente explicitada no sentido de se romper e superar o modelo 

médico-psiquiátrico hegemônico no atendimento psiquiátrico e garantir o vínculo 

institucional (trabalhista) e terapêutico com os usuários; além de compromisso social e 

ético dos trabalhadores envolvidos (é necessário que esses se percebam como agentes de 

manutenção ou de transformação das práticas e não como meros executores de atividades 

e isso está referido à cidadania). Essas condições não se apresentam na realidade 

cuiabana.  

Entretanto, é necessário ir além dos aspectos internos/intersubjetivos que 

determinam as práticas de assistência. Reconhece-se, por exemplo, que o modelo médico 

é hegemônico na produção do conhecimento em saúde e na organização das práticas 

assistenciais, apesar de as suas limitações terem sido apontadas em vários setores. 

Também a Reforma Psiquiátrica, um movimento complexo de conformação de novas 

políticas, saberes e práticas, muitas vezes é apreendida pelo aparelho burocrático estatal 

 245



(federal, estadual e municipal) como uma racionalização necessária para o sistema de 

atenção à saúde mental. O modelo de financiamento que vem sendo implantado pelo 

governo federal, na última década, para o setor, determina a criação de novos 

dispositivos de assistência que, pressupõe-se, estão orientados por um novo arcabouço 

teórico-técnico (CAPS/NAPS). A esse respeito, Daúd Jr. (2000, p.58) afirma que  

nos Estados que adentraram tardiamente no debate da reforma psiquiátrica, 
profissionais de saúde mental na melhor das intenções, reproduzem fielmente 
a cartilha, incentivando junto aos municípios a criação de modelos 
‘espaçocêntricos’ em detrimento da utilização da rede de atenção integral à 
saúde, seduzidos pelo financiamento fácil e bem orquestrado.   
 

Na constituição da rede assistencial de saúde mental em Cuiabá, esse movimento 

nacional denominado por Daúd Jr. (2000) de “espaçocêntrico”, que institui novos 

espaços - CAPS/NAPS - não integrados ao SUS e que, apesar de se sustentar pela 

premissa de serem centros irradiadores de práticas substitutivas, se conformam e se 

efetivam, na maioria das vezes, como serviços especializados ambulatoriais, reprodutores 

de práticas cronificadoras e segregadas da rede geral de ações de saúde, não se constituía 

de maneira predominante (existia somente um CAPS).  

A organização política-institucional das práticas de assistência à saúde mental no 

Município de Cuiabá era fisicamente precária (número restrito de instituições e de 

profissionais, contratos temporários de trabalho), não sistematizada (constituiu-se e se 

mantinha carente de planejamento geral, territorialização e hierarquização) e não 

representativa de um modelo substitutivo de atenção (o que pode ser deduzido a partir de 

sua precariedade física e pelo aumento do número de internações psiquiátricas, inclusive 

no período mais recente – 2000/2001). Entretanto, a incipiente e fragmentária rede 

existente, proposta pelo setor público, efetivava práticas também identificadas com o 

atendimento pautado pelo modelo médico-psiquiátrico, segregador e cronificador e 

incorporava modificações aparentes, no sentido de produzir as mudanças superficiais 

necessárias para a manutenção da essência que não é negada ou superada; não se 

explicita as contradições constituintes dos dois modelos divergentes – modelo médico-

psiquiátrico e Reforma Psiquiátrica.   

Portanto, ao se analisar a macro-conformação das práticas de assistência à saúde 

mental em Cuiabá, conforme apresentadas nesta tese, observa-se que o sofrimento mental 

da população (objeto das políticas de saúde municipal) é precariamente reconhecido e 

alvo de atenção fragmentária e não sistematizada no conjunto das ações de saúde 
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(embora também se reconheça a precariedade das ações implementadas em outras áreas 

de assistência). Em relação à dinâmica das relações intersubjetivas das equipes de 

assistência (profissional x profissional, profissional x usuário, profissional x instituição), 

observa-se um objeto de intervenção identificado ao modelo médico-psiquiátrico, 

abordado a partir de uma  “clínica precária” (critérios da clínica: observação, diagnóstico 

e tratamento considerados de forma pouco criteriosa) e integrante de uma rede de atenção 

massificada que visa à eficiência (produção quantitativa de procedimentos) em 

detrimento da reabilitação psicossocial das pessoas portadoras de transtorno mental.  

Ambas as vertentes desse processo de trabalho – dinâmica interna de trabalho 

(aspectos técnico-assistenciais) e externa (social/políticos, organização institucional, 

formação/ capacitação profissional) – atuam de modo integrado; são constituintes das 

relações sociais ampliadas que lhe permitem a existência e que lhe dão sentido social, 

ideológico, científico e técnico. É, portanto, numa convivência conflituosa decorrente da 

necessidade de definição e implementação de um “novo” paradigma de atenção à saúde 

mental, necessário pela própria imposição do modelo de financiamento, com o “antigo”, 

que se imiscui no novo, que muda aparentemente para não mudar essencialmente, que 

identifico a conformação do objeto de trabalho nas instituições identificadas com o 

movimento de Reforma Psiquiátrica em Cuiabá. As forças antagônicas em movimento 

nesse processo determinam uma hegemonia atual do modelo médico-psiquiátrico, 

atuando nessas instituições. As fissuras, as “brechas” das macro-determinações, assim 

como as referidas à vertente técnica do trabalho, são muito escassamente percebidas  

pelos trabalhadores e usuários nessas instituições. Apenas se esboça um discurso 

rarefeito sobre a insuficiência deste modelo, entretanto, não se evidencia praticamente 

nenhuma intervenção teórico-prática ou política pautada por esta crítica.   
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