
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

O PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE 

SAÚDE MENTAL  



  

A análise do processo de trabalho das equipes de saúde mental, nos serviços da 

Reforma Psiquiátrica de Cuiabá, será realizada considerando-se os seus elementos 

constitutivos diretos – instituições, trabalhadores – e sua articulação com os processos 

internos e externos ao trabalho realizado. Neste sentido, inicialmente apresento a 

constituição da rede de serviços de saúde em geral de Cuiabá para, em seguida, situar, 

nessa rede, as instituições de assistência à saúde mental.  

Na seqüência, apresento a caracterização dos trabalhadores – formação, lotação, 

vínculos empregatício, tempo de formado, idade – para analisar o processo de trabalho 

que desenvolvem internamente nas equipes, resgatando sempre, ao discorrer sobre essa 

dinâmica interna e externa, o caráter indissociável desses aspectos, ou seja, apresenta-

se, para efeito da compreensão da realidade, alguns elementos e alguns aspectos desse 

processo, distinguindo-os em suas características individuais não se perdendo, 

entretanto, a perspectiva de análise que pressupõe a totalidade e integralidade do 

processo, além de sua dinamicidade e historicidade.   
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3.1 - A rede de serviços de saúde e a inserção dos 
serviços de atenção à saúde mental 

 

Em Cuiabá, no ano de 2001, na rede primária de assistência, existiam 36 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), sendo 34 localizadas na área urbana e 2 na área rural e 15 

Unidades do Programa de Saúde da Família (PSF). Na assistência secundária, existiam 

5 Policlínicas, 1 Centro de Especialidades Médicas (CEM), um Serviço Ambulatorial 

Especializado (SAE-DST/AIDS) e um Laboratório Central (LACEC). A referência 

terciária era o Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá (160 leitos). Além desses 

serviços, compunham a rede pública, o Hospital Universitário Julio Muller/HUJM 

(federal), o CIAPS Adauto Botelho, o Instituto de Especialidades e o Hemocentro, da 

rede estadual, e serviços privados e filantrópicos de apoio diagnóstico e hospitalar 

contratados (Cuiabá, 2002a; Cuiabá, 2002b).    

Para localizar os serviços de saúde mental na rede municipal, apresento o Mapa Nº 

1 (Anexo 8) e a relação dos serviços públicos de saúde que existiam em cada região 

municipal no ano de 2001. Embora os Distritos Sanitários tenham sido extintos 

enquanto unidades administrativas e gerenciais, conforme analisado anteriormente, 

manteve-se essa denominação para a localização geográfica das regiões e dos serviços 

de saúde nas respectivas áreas/regiões, que passo a apresentar18:   

REGIÃO NORTE – População: 107.550 habitantes 
- 04 Centros de Saúde  

CPA III  
Novo Horizonte  
Novo Mato Grosso  
Três Barras  
 

- 07 Equipes de PSF 
- 01 Policlínica19 (CPA) 
- 01 Hospital Universitário (HUJM)  
  

                                                 
18 O número e a descrição dos serviços de Atenção Básica foram informados pessoalmente pelo Diretor de 

Atenção Básica da SMS/FUSC e os dados relacionados à atenção secundária e terciária foram obtidos 
através das informações constantes do Relatório de Gestão 2001 (Cuiabá, 2002a) e Plano Municipal de 
Saúde 2002-2005 (Cuiabá, 2002b).  

19 Denomina-se Policlínica, um serviço de atenção secundária que consta de Ambulatório e Pronto 
Atendimento com leitos de repouso e que atende as seguintes especialidades: Pediatria, 
Ginecologia/Obstetrícia, Gastroenterologia, Cardiologia e, em duas delas (Planalto e Coxipó) 
Psiquiatria. A estrutura e funcionamento desse equipamento será descrita ao se analisar os serviços de 
saúde mental estudados.  
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REGIÃO LESTE – População: 144.227 habitantes 
- 12 Centros de Saúde  

Areão  
Bela Vista  
Campo Velho  
Canjica  
Dom Aquino  
Grande Terceiro  
Jardim Leblon  
Lixeira  
Pico do Amor  
Planalto  
Praeiro  
Ana Poupina  
  

- 01 Ambulatório Médico do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais 
(IPEMUC) 

- 01 Centro de Convivência de Idosos 
- 01 SAE – DST - AIDS 
- 01 Policlínica (Planalto) 
- 01 Hospital Municipal (hospital geral com 160 leitos) 
- 01 Pronto-Socorro Municipal 
 
REGIÃO OESTE – População: 115.480 habitantes 
- 09 Centros de Saúde  

Alvorada  
Cidade Alta  
Cidade Verde  
Jardim Independência  
Novo Terceiro  
Paiaguás  
Quilombo  
Ribeirão do Lipa  
Sucuri  
 

- 05 Equipes de PSF 
- 01 Centro de Oftalmologia (ambulatório de referência municipal para esta 

especialidade) 
- 01 CEM (ambulatório de referência municipal para atenção secundária em diversas 

especialidades) 
- 01 Policlínica (Verdão) 
- 01 Centro de Reabilitação (Dom Aquino Correa) 
 
REGIÃO SUL – População: 121.427 habitantes  
- 07 Centros de Saúde  

Cohab são Gonçalo  
Jardim Imperial  
Osmar Cabral  
Parque Cuiabá  
Tijucal  
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Pedra 90 I  
Pedra 90 II  
 

- 03 Equipes de PSF 
- 02 Policlínicas (Coxipó e Pascoal Ramos) 
- 01 CIAPS Adauto Botelho 
- 01 Hospital Psiquiátrico (Instituto Neuropsiquiátrico de Cuiabá) 
 

Os dados relacionados à rede de serviços de saúde, constantes na base de dados do 

Ministério da Saúde/DATASUS, são os apresentados na Tabela 3:  

 

Tabela 3. Capacidade instalada ambulatorial segundo cadastro no SIA/SUS – Cuiabá - 
2001  
 

Tipos de Unidades Privados Públicos Outros Total 

Posto de Saúde - 3 - 3 

Centro de Saúde  - 33 1 34 

Policlínica - 6 - 6 

Pronto Socorro Geral - 1 - 1 

Centro/Núcleo de Atenção 
Psicossocial - 

1 - 
1 

Farmácias para dispensação de  
medicamentos  - 1 - 1 

Unidade de Saúde da Família - 16 - 16 
Fonte: SAI/SES-MT/ DATASUS 

 
Há, como se observa nos dados acima apresentados, uma discordância sobre 

alguns dados, entre as fontes de informação pesquisadas: Enquanto no final de 2001, o 

número de Unidades Básicas de Saúde (Postos e Centros de Saúde) em Cuiabá, 

conforme cadastro no DATASUS era de 37, no Relatório de Gestão 2001 e no Plano 

Municipal de Saúde 2002-2005 (Cuiabá, 2002a; Cuiabá, 2002b), esse número era de 36 

(sendo 2 em área rural) e, conforme informação prestada pela Diretoria de Atenção 

Primária, esse número era de 32. Do mesmo modo, o número de Policlínicas informado 

variou de 5 para 6, conforme demonstrado acima. Isso aponta para a precariedade do 

sistema de informação da SMS/FUSC. Em várias situações foi observada a existência 

de dados e informações contraditórias e divergentes a respeito de serviços de saúde e de 

sua produção. Ressalto a dificuldade que isso acarreta, muito além da relacionada à 

coleta de dados, para a confiabilidade das informações como instrumento de 

 123



planejamento e avaliação desses serviços pelo gestor (municipal, estadual e federal) e 

para o exercício do controle social. 

Na rede pública de serviços de saúde de Cuiabá, em 2001, existiam 3 serviços de 

atendimento à saúde mental na região do Distrito Sul (Instituto Neuropsiquiátrico de 

Cuiabá, CIAPS Adauto Botelho e Atendimento médico psiquiátrico na Policlínica do 

Coxipó), 1 Ambulatório de Saúde Mental na região do Distrito Oeste (funcionando no 

CEM) e 1 na região do Distrito Leste (Atendimento médico psiquiátrico funcionando na 

Policlínica do Planalto), como se pode observar no Mapa Nº 1 (Anexo 8) e na Tabela 4. 

Não havia nenhum serviço de atenção à saúde mental na região do Distrito Norte.   

 

Tabela 4. Distribuição dos serviços de atenção à saúde mental por regiões 
administrativas, Cuiabá; 2001  

 
Divisão 
Administrativa*

 
   População*

 
               Serviços de saúde mental 

 
REGIÃO 
NORTE 

 
107.550 

 
Nenhum 

 
REGIÃO SUL 

 
121.427 

 
 CIAPS Adauto Botelho 
 Atendimento médico psiquiátrico no 

Ambulatório da Policlínica do Coxipó 
 Hospital Instituto Neuropsiquiátrico de  

Cuiabá 
 

REGIÃO LESTE  144.227  Atendimento médico psiquiátrico no 
Ambulatório da Policlínica do Planalto(1)

 
REGIÃO OESTE 
 

115.480  Ambulatório de Saúde Mental do Centro 
de Especialidades Médicas de Cuiabá 

 
RURAL   6.938 Nenhum 

 
*Fonte: SMS/FUSC 
  (1)  Serviço extinto em Outubro de 2002 

 

A rede pública de serviços de saúde mental existente no município de Cuiabá, no 

ano de 2001, era assim composta: CIAPS Adauto Botelho (complexo assistencial 

integrado por ambulatório, Hospital-Dia, CAPS para dependentes químicos e 

Internação); Atendimento médico psiquiátrico ambulatorial na Policlínica do Coxipó;  

Hospital Instituto Neuropsiquiátrico de Cuiabá; Ambulatório de Saúde Mental do 
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Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá; e, Atendimento médico psiquiátrico 

ambulatorial na Policlínica do Planalto. Observa-se, além do número reduzido de 

serviços, uma distribuição não eqüitativa ou bastante desigual destes serviços, em 

relação à Divisão Administrativa e à população. Havia uma concentração de serviços de 

atenção à saúde mental na Região Sul. 

O Instituto Neuropsiquiátrico de Cuiabá compunha a rede de serviços públicos 

através de convênio junto ao SUS/SMS, que contrata 250 leitos para internação 

psiquiátrica. Não havia contratação, pelo sistema público, de nenhuma outra modalidade 

de assistência desta instituição.  

Ressalto que o CIAPS Adauto Botelho era a referência estadual para saúde mental. 

Mato Grosso possuía 906.806,9 Km2 de extensão territorial e 134 municípios. Além dos 

serviços de saúde mental existentes em Cuiabá (anteriormente apresentados), em todo o 

Estado de Mato Grosso, existiam os seguintes serviços de saúde mental: no Município 

de Barra do Garças um Hospital-dia, no Município de Rondonópolis, dois CAPS e um 

Hospital psiquiátrico filantrópico conveniado (70 leitos) e, em Juara, um CAPS. Em 96 

municípios do interior do Estado existiam medicamentos psicotrópicos padronizados no 

Centro de Saúde e um médico generalista responsável20 por dar continuidade ao 

tratamento medicamentoso, após uma internação psiquiátrica. Não se pretende analisar a 

rede estadual de saúde e de saúde mental, entretanto, há necessidade de destacar a 

precariedade dessa rede, que repercute na possibilidade ou não de atuação do CIAPS 

Adauto Botelho como referência estadual. 

Como já definido anteriormente, as instituições, campo empírico da presente tese, 

foram o Ambulatório, o Hospital-Dia e o CAPS, componentes do CIAPS Adauto 

Botelho, o Ambulatório de Saúde Mental do Centro de Especialidades Médicas de 

Cuiabá, o atendimento médico psiquiátrico ambulatorial na Policlínica do Planalto e na 

do Coxipó. Essas instituições são descritas no Quadro 1 (página 128), quanto à sua 

localização, tipo de serviço, área de abrangência, vinculação à rede estadual ou 

municipal de serviços de saúde, tempo, horário e capacidade de atendimento.  

Segundo o Relatório de Gestão 2001 (Cuiabá, 2002a, p.8), “o Centro de 

Especialidades Médicas é referência para consultas médicas em diversas especialidades 

– urologia, neurologia adulto e infantil, oftalmologia, nefrologia, endocrinologia, 

                                                 
20 A maioria desses profissionais recebeu um treinamento realizado uma única vez, por cerca de 3 dias, 
sobre doenças mentais, tratamento medicamentoso em psiquiatria e sistema de referência estadual em 
saúde mental.    
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cardiologia adulto e infantil, alergista, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, mastologia, 

otorrinolaringologia e oncologia adulto e infantil – e para alguns exames de média 

complexidade [...]”. O atendimento de saúde mental, realizado neste CEM, desde 1996, 

por um médico psiquiatra, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo, não 

consta do Relatório de Gestão 2001. Essa ausência nos textos formais é interpretada por 

mim como uma “inexistência institucional” da saúde mental no nível municipal de 

atenção à saúde e aponta para a posição marginalizada da atenção à saúde mental no 

contexto municipal das práticas de assistência à saúde. Quanto às Policlínicas, o mesmo 

relatório afirma que “o quadro de especialidades varia muito entre estas unidades” e 

aponta que não há uma “padronização do atendimento realizado neste nível”; o 

atendimento de saúde mental iniciado nas Policlínicas do Planalto e Coxipó, no ano de 

2000, também não é mencionado, como não o é nenhuma outra especialidade das 

Policlínicas.   

Ao analisar a assistência à saúde mental em Cuiabá, adotando-se por base o 

Relatório de Gestão 2001, conclui-se (equivocadamente) que existiam àquela época, 

somente ações de nível terciário/ hospitalar. Segundo este Relatório, “a psiquiatria é a 

área que detém o maior número de leitos contratados, com 28,8% do total, seguida pelas 

clínicas médica (18,9%), cirúrgica (14,8%), ginecologia-obstetrícia (13,2%) e pediatria 

(12,6%)”. Ainda apresentando os índices de assistência hospitalar, o mesmo relatório 

afirma que, “enquanto há um déficit do número de leitos obstétricos no município, dá-se 

o contrário com os leitos psiquiátricos: o número de leitos psiquiátricos em Cuiabá é de 

0,71 leitos/1000 habitantes, quando o SUS adota como parâmetro nacional 0,13 

leitos/1000 habitantes” (Cuiabá, 2002a, p.9-10).  

Apesar da consideração, neste Relatório de Gestão, da “necessidade de se rever a 

contratação de leitos, tendo-se em vista a proposta de saúde mental projetada pelo 

próprio Ministério da Saúde e incorporada pelos municípios, de redução gradativa de 

hospitalização do paciente portador de transtornos mentais” (Cuiabá, 2002a, p.9), o que 

de fato se efetivou foi o aumento de 22,4% (de 250 para 306) no número de leitos 

contratados do hospital privado, a partir de Agosto de 2002.  

Ao mesmo tempo em que era tão “invisível” nos dados de produção dos serviços 

extra-hospitalares – não consta como especialidade na descrição do CEM e das 

Policlínicas – a saúde mental, ou melhor, os dados relacionados aos agravos à saúde 

mental são evidenciados de forma gritante na produção de serviços hospitalares, ao lado 

de dados de condições gerais de saúde da população. Em relação a estas, “o homicídio é 
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a principal causa de morte nos residentes de Cuiabá, com uma taxa de mortalidade de 

66,7 óbitos por 100.000 habitantes”; quando relacionado ao sexo, atingia o índice, no 

sexo masculino de 120,7 óbitos por 100.000 (Cuiabá, 2002b, p.14). Isso aponta para 

condições sociais extremamente desfavoráveis e para a necessidade de que condições 

normalmente associadas, como alcoolismo, drogadição, violência doméstica, entre 

outras, sejam assumidas como componentes do processo de viver-adoecer-morrer da 

população. E essas condições apontadas estão fortemente vinculadas à saúde mental, ou 

seja, mereceriam que fossem priorizadas as ações de saúde mental no planejamento de 

ações de saúde para o Município, o que, entretanto, não se observava. 

O número e o valor de AIHs destinadas à internação psiquiátrica, no panorama 

geral de internações em Cuiabá, é outro dado que aponta a presença marcante da 

importância da saúde mental, conforme mostra a tabela 5 abaixo:  

 
Tabela 5 - Número de AIHs e Valor total de AIHs gastos em 2001, relacionados aos 

principais grupos de causas de morbidade hospitalar em Cuiabá  
 
Grupos de causas de morbidade Nº de AIH Valor total AIH 

(em R$) 
Gravidez, parto e puerpério 9.741 (1º) 2.765.735,75 (3º) 

Transtornos mentais e comportamentais 5.355 (2º) 3.113.098,08 (2º) 

Doenças do aparelho respiratório 3.958 (3º) 1.984.806,32 (4º) 

Doenças do aparelho digestivo 3.721 (4º) 1.473.773,42 (9º) 

Doenças do aparelho circulatório  3.537 (5º) 5.389.182,88 (1º) 

Fonte: SMS/FUSC - Plano Municipal de Saúde 2002-2005.    

 

Observa-se que o grupo de transtornos mentais é o segundo maior volume, tanto 

no número de AIHs, como também no valor total de AIHs gasto em 2001. Isto 

evidencia o grande volume de recursos investido em assistência hospitalar psiquiátrica 

centralizada na capital do Estado, embora cerca de 50% das internações eram de 

pacientes oriundos do interior do Estado de Mato Grosso; o agravamento da situação 

com o aumento do número de leitos psiquiátricos contratados a partir de junho de 2002, 

o que decorre, em última instância, da importância do Capital na determinação da 

política para o setor, em detrimento da necessidade de se implementar políticas e 

práticas assistenciais  descentralizadas e organizadas em todos os níveis de assistência, 

em benefício da população. 

 127



 3.2 – Os serviços de saúde mental  
 
 
Quadro 1: Caracterização das instituições estudadas 
 

 
Institui-

ção  

 
Locali-
zação 

 
Tipo de 
Serviço  

 
Área de 

abrangência/ 
referência 

 
Rede  

 
Tempo 

funciona-
mento 
(dez 
2001) 

 
Horário 

funcionamento 

 
Capacidade 

de 
atendimento 

 
AMBULATÓRIO 

 
Estado de MT 

 
Esta-
dual 

 
8 anos 

 
2ª a 6ª feira 
7:00 às 17:00 h 

 
15 pacientes/ 
médico/ dia(1)

 
HOSPITAL-DIA 

 

 
Município de 
Cuiabá e 
Várzea Grande  

 
Esta-
dual 

 
7 anos 

 
2ª a 6ª feira 
7:30 às 16:00 h 

 
30 vagas 

 
 
 

CIAPS 
ADAUTO 
BOTELH

O 

 
 
 
 

Distrito  
Sul 

 
CAPS 

DEPENDENTES 
QUÍMICOS 

 

 
Município de 
Cuiabá e 
Várzea Grande 

 
Esta-
dual 

 
4 anos 

 
2ª a 6ª feira  
8:00 às 11:00 e de 
14:00 às 17:00 h 
 

 
30 vagas 

 
POLICLÍ-
NICA DO 
COXIPÓ 

 

 
 

Distrito 
Sul 

 
AMBULATÓRIO 

 
Distrito Sul do 
Município de 
Cuiabá  

 
Munici-

pal 

 
1 ano 

 
2ª a 6ª feira 
13:00 às 17:00 h 

 
12 pacientes/ 
médico/dia 

 
POLICLÍ-
NICA DO 
PLANAL

TO 

 
Distrito 
Leste 

 
AMBULATÓRIO 

 
Distrito Leste 
do Município 
de Cuiabá 

 
Munici-

pal 

 
1 ano 

 
2ª, 4ª e 6ª feira 
13:00 às 17:00 h 

 
12 pacientes/ 
médico/dia 

 
CEM DE 
CUIABÁ 

 
Distrito 
Oeste 

 
AMBULATÓRIO  

 
Município de 
Cuiabá 

 
Munici-

pal 

 
6 anos 

 
2ª 4ª e 5ª feira 
13:00 às 17:00 h 

 
12 pacientes/ 
médico/dia 

(1) Havia, em média, 3 médicos por dia, perfazendo um total de 45 pacientes/dia, em média. 
 

Analisando a descrição e localização dos serviços de saúde mental de Cuiabá 

destaco, inicialmente, três aspectos.  

O primeiro relacionado à trajetória histórica de localização e descentralização 

desses serviços. O processo de implementação do SUS em todo o Brasil ocorreu depois 

do movimento conhecido como Reforma Sanitária, priorizando a estratégia de 

municipalização das ações de saúde, como estratégia para descentralizar e unificar as 

ações que, anteriormente, se distribuíam nos níveis federal, estadual e municipal 

visando, além de uma maior racionalidade do sistema, inclusive em termos de recursos, 
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situá-lo mais próximo do usuário. O que se observa na composição da rede de serviços 

de saúde mental em Cuiabá é que a municipalização pretendida não ocorreu, pelo menos 

não de forma predominante. O CIAPS Adauto Botelho, referência tradicional de 

assistência à saúde mental em Cuiabá, continuava sendo uma instância da rede estadual 

de serviços, mesmo considerando-se que foi inaugurado, a partir da reforma do antigo 

Hospital Adauto Botelho, em 1992, quando o município de Cuiabá já se encontrava em 

processo de implantação do SUDS, que se constituía num "Plano Nacional" para a 

implantação da política de saúde com base nos objetivos da Reforma Sanitária e que deu 

origem ao SUS.   

Até 1995, a rede municipal de serviços de saúde não oferecia nenhum serviço ou 

ação de saúde mental estando, toda a assistência oferecida no setor público, situada no 

“Adauto Botelho” (inicialmente Hospital e depois de 1992, CIAPS) e, a partir de 1990, 

também no Instituto Neuropsiquiátrico de Cuiabá (hospital privado conveniado). Em 

decorrência, o “Adauto Botelho” mantinha-se ainda como a referência histórica e 

tradicional, reconhecida pela comunidade cuiabana, como o local de tratamento de 

pessoas portadoras de transtornos mentais. Portanto, a marginalidade histórica do 

atendimento de saúde mental em relação ao sistema de saúde, característica marcante do 

sistema de saúde brasileiro, fazia-se presente ainda no contexto cuiabano.  

O segundo aspecto, implicado no primeiro, é o tempo de funcionamento. Observa-

se que, dos serviços que compunham a rede municipal, somente o Ambulatório do 

Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá funcionava há mais de um ano (6 anos) e, 

apesar disto, apresentava tão pouca visibilidade nos dados indicativos da produção 

municipal de serviços de saúde, conforme apontado anteriormente.  

Quanto ao terceiro aspecto, o horário de funcionamento e a capacidade de 

atendimento dos serviços, indicativos de sua capacidade resolutiva, destaca-se que a 

única modalidade de assistência que oferecia atendimento ininterrupto, nas 24 horas do 

dia, era a internação psiquiátrica. Essa modalidade não foi estudada nesta pesquisa, 

como já afirmado na delimitação do objeto de estudo. Os serviços estudados, orientados 

pelos princípios da Reforma Psiquiátrica, funcionavam somente no período diurno, 

durante dias úteis. Portanto, as pessoas que apresentavam algum problema de saúde 

mental em horário noturno ou em finais de semana, seriam necessariamente 

encaminhadas para o setor de Internação do CIAPS Adauto Botelho, porta de entrada do 

sistema público hospitalar psiquiátrico.  
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A capacidade de atendimento desses serviços estudados era de, em média, 81 

vagas/dia para atendimentos ambulatoriais, 30 vagas para Hospital-Dia e 30 vagas para 

o CAPS. Considerando-se que nas 81 vagas para consultas ambulatoriais estavam 

incluídas as destinadas ao atendimento de pessoas encaminhadas/referenciadas do 

interior de todo o Estado de Mato Grosso e ainda, que os tratamentos ambulatoriais 

psiquiátricos caracterizam-se por serem de longa duração, com retornos necessários 

durante muitos meses, pode-se inferir sobre a sua insuficiência numérica. Também ao 

considerar a existência de um total de 30 vagas para o único CAPS existente no 

município de Cuiabá até 2001 e, ainda assim, exclusivamente para pacientes 

dependentes de substâncias químicas, torna-se bastante evidente a sua insuficiência, 

haja vista a importância atribuída a esse equipamento na rede de serviços de saúde 

mental atualmente, pois ele compõe a instância intermediária de atendimento – entre a 

internação e a residência/ambulatório.   

Ao se considerar a rede de assistência à saúde mental conforme proposta pelo 

documento intitulado Orientações para organização da atenção aos portadores de 

transtornos mentais nos Estados e Municípios, de acordo com as diretrizes NOAS-SUS 

01/2001 (Brasil, 2001c), com o objetivo de reorientar a assistência de saúde mental, 

ampliando a rede de atenção extra-hospitalar, observa-se que está recomendada a 

seguinte hierarquização de serviços: 1- Atenção Básica: Articulação com PSF (com 

previsão de um profissional de nível superior com treinamento em saúde mental para 

cada 25.000 - 60.000 habitantes); Atendimento de Saúde Mental em UBS, Centro de 

Saúde e Ambulatório Especializado.  2- Média Complexidade: CAPS simplificado (com 

abrangência populacional de 25.000 a 60.000 pessoas, constitui-se de unidade extra-

hospitalar de responsabilidade do gestor local, responsável pelo atendimento e pela 

porta de entrada para leito psiquiátrico, funcionando 8 horas por dia); NAPS ou CAPS 

(unidade extra-hospitalar, para atendimento de, no mínimo 60.000 pessoas, prestando 

cuidados intensivos por meio de equipe multiprofissional em regime de um ou dois 

turnos); Oficinas Terapêuticas (funcionando em um ou dois turnos); Serviços 

Residenciais Terapêuticos (moradias na comunidade para egressos de internação 

psiquiátrica de longa permanência); Hospital-Dia (recurso intermediário entre a 

internação psiquiátrica e os serviços extra-hospitalares que tem por objetivo a 

substituição da internação psiquiátrica, funcionando em dois turnos). 3- Leitos 

Psiquiátricos em hospital geral: Serviço de Urgência Psiquiátrica em hospital geral 

(atendimento 24 horas, com previsão de 1 leito psiquiátrico para cada 200.000 
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habitantes); Leitos psiquiátricos em hospital geral (1 leito psiquiátrico para cada 60.000 

habitantes); e, por último, o Hospital Psiquiátrico.  

Observa-se, nestas diretrizes, a tentativa de priorizar serviços de média 

complexidade do tipo CAPS/NAPS e a internação em hospital geral. Entretanto, 

analisando-se a rede de atenção instalada em Cuiabá em 2001, estavam claramente 

destacados: a internação psiquiátrica em Hospital Psiquiátrico exclusivamente, uma vez 

que não há leitos para internação psiquiátrica em hospitais gerais de Cuiabá; a 

precariedade da atenção no nível de média complexidade (apenas 1 CAPS 

exclusivamente para dependentes químicos e 1 Hospital-Dia, ambos com capacidade 

para 30 vagas cada um); e, a insuficiência numérica dos atendimentos na rede básica - 

três ambulatórios inseridos em unidades gerais de atenção à saúde (Policlínica e Centro 

de Especialidade), além de um ambulatório localizado junto à internação psiquiátrica 

(CIAPS Adauto Botelho).  

Ao analisar o funcionamento de cada serviço/instituição, na sua dinâmica própria 

de processo de trabalho, voltar-se-á a essas questões de capacidade e horário de 

atendimento, assim como à composição das equipes de cada um. Apresento a seguir a 

descrição de cada uma dessas instituições, a partir da observação realizada.  

 

 

3.2.1 - O CIAPS Adauto Botelho  

 

O CIAPS Adauto Botelho era um complexo de atendimento na área de saúde 

mental, componente da rede estadual de saúde. Compunha-se de Ambulatório, 

Hospital-Dia, Internação psiquiátrica (50 leitos) e CAPS para Dependentes Químicos. 

Situava-se no Bairro Cophema, Distrito Sanitário Sul (próximo à Policlínica do 

Coxipó), em terreno amplo e arborizado, porém os serviços funcionavam em 

construções de tamanho reduzido e aglutinadas. Os serviços eram contíguos, exceto o 

CAPS para Dependentes Químicos que se situava a cerca de 100m do prédio central. A 

construção atual é resultado de uma reforma do prédio do antigo Hospital Adauto 

Botelho. Nesta tese, como já descrito anteriormente, analiso o processo de trabalho no 

Ambulatório, Hospital-Dia e CAPS para dependentes químicos desta instituição, não 

constando do estudo a análise do setor de Internação.  
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Ambulatório 

 

O ambulatório do CIAPS Adauto Botelho foi reinaugurado em 1993 (funcionava, 

portanto, há oito anos quando da coleta dos dados desta tese). Anteriormente, 

funcionava como Ambulatório do Hospital Adauto Botelho e permaneceu fechado de 

1991 a 1993, quando o antigo hospital também permaneceu fechado. Oferece 

atendimento médico-psiquiátrico, psicológico, de enfermagem e de serviço social. 

Havia, em setembro de 2001, aproximadamente 24.200 prontuários no arquivo deste 

serviço.  

O ambulatório apresentava-se, fisicamente, como a porta de entrada do complexo 

CIAPS Adauto Botelho. O prédio era antigo, reformado, apresentava umidades e mofo 

em algumas paredes. Compunha-se de seis salas de atendimento - médico (2), 

psicológico (1), de enfermagem (1), de serviço social (1), de procedimentos de 

enfermagem (1) e 1 sala de arquivo, todas dispostas num corredor que terminava na 

porta de entrada do setor de internação, além de uma cobertura do tipo “varanda” na 

entrada. Nesta varanda e no corredor estavam dispostos bancos de madeira e esses 

ambientes eram utilizados como local de espera pelos usuários. O mobiliário de todas as 

salas de atendimento era extremamente reduzido (escrivaninhas, cadeiras e bancos), 

alguns móveis danificados e todos dispostos de forma não harmoniosa nos ambientes. 

Todos os ambientes eram limpos e não havia, em nenhuma das dependências do 

ambulatório, adorno ou enfeite, plantas ou quadros decorativos. Existia um quadro 

mural de avisos e alguns cartazes fixados nas paredes, de conteúdo relacionado a 

campanhas e programas do MS (AIDS, Dengue, entre outros). As paredes eram de cor 

branca com barrado azul claro. Embaixo do quadro mural havia um "aparador", 

dividido em 4 "escaninhos"; um deles sem identificação e em três havia uma plaqueta 

de "Consulta" "Atestado" e "Receita", respectivamente. Eram depositados aí os 

prontuários/ fichas dos pacientes que aguardam cada procedimento, respectivamente. 

No corredor, junto à porta de entrada, havia um balcão de madeira da altura de uma 

mesa, que tomava toda a largura do corredor, com uma portinhola que se erguia para as 

pessoas passarem. Na área circundante existiam várias árvores, um jardim bem cuidado 

e alguns bancos. Existia um bebedouro e banheiros – masculino e feminino – na área 

externa, para usuários do serviço.   

Este ambulatório funcionava nos períodos matutino e vespertino, de segunda a 

sexta-feira, era referência estadual de saúde mental e contava com uma equipe 
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composta por: 4 médicos psiquiatras (este número apresentava variações a cada mês, 

uma vez que dependia da escala de cobertura médica de todo o CIAPS; mantinha-se 

diariamente, pelo menos 1 médico no período matutino e 1 no vespertino), 2 

enfermeiros (1 de manhã e 1 à tarde), 2 psicólogos (1 de manhã e 1 à tarde), 1 assistente 

social (somente no período da tarde), além de 3 auxiliares e 1 técnico de enfermagem, 3 

técnicos administrativos de nível médio e 1 Coordenador21. Atendia tanto a demanda 

encaminhada pela rede estadual como a demanda espontânea; as consultas médicas 

diárias eram em torno de 40 a 50. Não havia agendamento de retorno, portanto, para dar 

continuidade ao tratamento o cliente deveria submeter-se à mesma rotina de marcação 

de consulta.  

O fluxo de atendimento iniciava-se pela distribuição de senhas pelo segurança aos 

usuários, por ordem de chegada (no período matutino chegavam a partir das 5:00 

horas). Às 7:00 horas abria-se a porta do Ambulatório, o técnico administrativo 

chamava os números pela ordem. Fazia-se uma fila na porta. Ele anotava os nomes pela 

ordem na folha de uma prancheta; perguntava a cada um se era a primeira vez que 

procurava o serviço ou se era retorno. Se fosse retorno, indagava se era para consulta 

médica ou para “pegar receita” e solicitava o número do prontuário/ficha para 

localização. Se fosse primeira vez, solicitava que aguardasse próximo à porta, pois 

chamaria em seguida para "colher a história". Aos demais, já cadastrados no serviço, 

orientava esperar o médico chegar.  

Os usuários “de primeira vez” eram em seguida chamados para uma entrevista 

individual com o enfermeiro, ou com o psicólogo ou com o assistente social, 

dependendo da disponibilidade de cada um, previamente à consulta médica. O 

enfermeiro relatou que não fazia uma consulta de enfermagem nesse atendimento, mas 

uma espécie de triagem e, se não desse tempo de atender a todos, o "paciente vai direto 

para o médico mesmo". Os usuários de retorno e os “de primeira vez”, que vinham para 

consulta médica, eram chamados assim que o médico chegava no consultório. O 

segurança e a equipe de nível médio se encarregavam de colocar os pacientes em fila, na 

porta do consultório médico, que permanecia o tempo todo aberta. A ordem de chegada 

do cartão nem sempre era respeitada, na tentativa de agilizar o atendimento médico, 

apressava-se e, quem estava com a ficha/prontuário na mão entrava. O médico nunca 
                                                 
21 As funções de Coordenação de todos os serviços do CIAPS Adauto Botelho eram exercidas por 
profissionais de diversas formações - psicólogo, assistente social, pedagogo, ou outros. A atividade de 
Coordenação do Ambulatório era exercida em caráter informal, por delegação do Diretor do CIAPS, sem 
correspondente Função Gratificada, uma vez que não estava prevista no Organograma da SES/MT.   
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saía do consultório para chamar os pacientes, permanecia sentado e o próximo cliente, 

que esperava do lado de fora da porta aberta, entrava assim que o que estava sendo 

atendido saía. 

Os enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos atendiam os pacientes de 

“primeira vez” individualmente e de porta fechada, chamando-os um a um. Entretanto, 

no período de observação, a porta de uma dessas salas apresentava um problema na 

fechadura que impedia o seu fechamento. Embora esses profissionais, à entrada de 

usuários, se dirigissem a ela para fechá-la, esta permanecia sempre entreaberta 

(aproximadamente 30 cm) durante todos os atendimentos. A sala localizava-se à 

esquerda da porta de entrada do ambulatório, em local de grande circulação de pessoas 

e, durante o período de observação, não houve informação sobre  nenhuma solicitação 

de conserto ou reclamação por parte dos profissionais, no sentido desse fato ser 

percebido como prejudicial ao atendimento. Ao realizar o procedimento de “coletar a 

história” de pacientes de “primeira vez”, os profissionais demonstravam escuta atenta, 

comportamento cortês e distanciamento afetivo. Os enfermeiros nunca eram 

reconhecidos pelos usuários, nem pelo nome nem pela profissão, era freqüente serem 

confundidos com psicólogos ou assistentes sociais e, se identificavam somente quando 

confundidos. Os profissionais registravam basicamente a história ouvida dos clientes; a 

análise da situação clínica, pessoal e social era fragmentada, a avaliação técnica ou 

conduta profissional relatada no prontuário era ausente no caso dos enfermeiros e, 

ocasionalmente, observada nos relatos dos psicólogos e assistentes sociais. Não foi 

observado agendamento de consultas de retorno; havia somente uma orientação 

informal nos atendimentos de praticamente todos os profissionais, quanto à necessidade 

de continuidade do tratamento medicamentoso, entretanto, com a necessidade de que os 

usuários se submetessem a nova marcação de consulta.   

A observação desse atendimento de “primeira vez” leva à conclusão de que o 

mesmo tinha como característica uma pré-consulta médica que evidenciava, muitas 

vezes, despreparo técnico para atuar na área (dificuldade em avaliar e relatar o estado 

mental/ emocional dos usuários); negligência com os aspectos gerais do atendimento 

(Sinais Vitais nunca eram observados e anotados, mesmo na presença de queixas 

somáticas dos usuários); e, relação de submissão ao trabalho médico, pois essa 

"história" colhida pelos profissionais não médicos parecia ter como finalidade a 

facilitação ou agilização da consulta médica que, dessa forma, ficava restrita à 

prescrição de medicamentos. O processo de trabalho estava orientado para a produção 
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de receitas/prescrições médicas, atestados médicos e AIHs (no caso de internações) e 

assim, a função terapêutica do trabalho de enfermagem, de psicologia e de serviço 

social era quase inexistente.  

Os usuários que vinham “pegar receita” seguiam outro fluxo de atendimento: Um 

dos auxiliares ou técnicos de enfermagem, em esquema de rodízio, se encarregava de 

"fazer as receitas" diariamente. Identificados os solicitantes de "receita", em seguida 

eram localizados os prontuários no arquivo, o servidor então pegava o bloco de 

receituário médico (branco e azul) e copiava, de cada prontuário, a última prescrição 

médica no receituário branco, em duas vias. Para as medicações que se sabia estar em 

falta na farmácia do CIAPS, ele preenchia também o receituário azul. Todos os 

servidores afirmavam saber que estava errado esse procedimento de copiar a receita, 

mas “é ordem do Diretor e o paciente está aí, precisando do remédio... não tem vaga pra 

consultar... a gente tem que dar um jeito... a gente tenta resolver o problema dos 

pacientes... de qualquer jeito", foi a fala de um deles que expressava a atitude de todos. 

Copiavam a receita na sala de procedimentos de enfermagem; evitavam fazê-lo na 

frente de pessoas estranhas, embora admitissem sem reservas que o faziam. Os 

servidores informaram que "faziam a receita", depois de conversar com o paciente, "ver 

se ele está bem", e por até duas vezes depois da última consulta com o médico. Ou seja, 

o médico prescrevia o remédio para 30 dias, repetia-se mais duas vezes de 30 dias e 

então, o paciente retornaria para nova consulta médica. Mas, de fato, o que se observou 

era que se "fazia receita" para qualquer situação e prazo. Por exemplo, pacientes que 

consultaram a última vez há mais de um ano e relataram desde aquela época (registrado 

no prontuário) não estar se sentindo bem com a medicação prescrita, retornaram mais 

de um ano depois para "pegar a receita" e pegaram; também foi observado pacientes 

que estavam há oito meses consecutivos "pegando receita". Portanto, somente não se 

"dava a receita" para quem nunca tivesse se consultado no Ambulatório do CIAPS. 

Escrita a receita, em duas vias e, anotado no prontuário "conduta mantida", tudo isto 

pelo auxiliar/técnico de enfermagem, as receitas e os prontuários eram levados ao 

médico que, no seu consultório, sem ver os pacientes (ou seus familiares, vizinhos), 

assinava e carimbava ambos. O servidor de posse das receitas devidamente assinadas e 

carimbadas, chamava, na varanda, os nomes que constavam nas receitas e as entregava 

para que os medicamentos fossem retirados na farmácia. Algumas pessoas traziam até 

duas receitas (“essa é minha, essa é do meu vizinho”) para serem repetidas. Aqui 

também a função de agilização do atendimento médico ficava claramente explicitada: 
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copiava-se a “receita” para que o médico só dispensasse o seu tempo para assinar (sem 

ver o cliente).  

Foi observado que o número de “receitas” era maior do que o de consultas 

médicas efetivamente realizadas (numa relação de aproximadamente dois para um), 

entretanto, todos os prontuários eram utilizados para o cômputo da produção como 

“consultas médicas”. Dos quatro médicos que atendiam no serviço, apenas um “não 

fazia receita nem atestado”, somente consulta com a presença do cliente.   

Era freqüente acontecer que o número de pessoas que solicitavam consulta médica 

fosse maior que o número de vagas. Nessa situação, instalava-se uma grande 

preocupação, principalmente na equipe de trabalhadores de nível médio, que atuavam 

no atendimento primeiro da clientela. Eles tentavam "resolver o problema" de várias 

formas: negociando com o médico o "encaixe" de pacientes excedentes; verificando 

com o paciente se não podia ser só a "receita" e, em último caso, quando o tumulto 

ameaçava se instalar, ligavam para o Diretor do CIAPS que, freqüentemente, quando 

acionado e informado sobre a ameaça de tumulto, vinha e "atendia todo mundo". Para a 

solução dessas e outras situações, que fugiam à rotina, nunca acionavam a Coordenação 

do Ambulatório, que permanecia somente no período matutino.  

O horário de início do atendimento médico variava segundo o médico escalado 

para o dia, desde um que normalmente chegava pontualmente, atendia todos os 

pacientes num intervalo de tempo de, no máximo, uma hora e, em seguida, ia embora, 

até outro que normalmente se atrasava e começava o atendimento cerca de 3 ou 4 horas 

depois do previsto. Tanto num como no outro caso, a equipe de técnicos de nível médio 

se referia a ambos os casos como sendo “um atropelo", pois, no primeiro, quando o 

médico chegava para atender, os prontuários ainda não haviam sido separados no 

arquivo, ainda não tinha sido feita a “história de primeira consulta” e, no outro, os 

pacientes e acompanhantes cansavam de esperar, reclamavam, por vezes brigavam. O 

tempo de permanência dos profissionais médicos no ambulatório nunca alcançou as 

quatro horas previstas, assim como o dos demais profissionais que também, 

freqüentemente, não cumpriam as seis horas previstas.    

Os enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos cumpriam com mais regularidade 

que os médicos o horário de trabalho, entretanto, as faltas, atrasos e saídas antecipadas 

de alguns eram sistemáticas. Como a quase totalidade de atendimentos era efetuada em 

função da obtenção de uma consulta ou de uma “receita” médica, isso pouco 

influenciava o fluxo de atendimento.  
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O atendimento, quase sempre compreendido como a “consulta médica”, tanto 

pelos pacientes como pela equipe, resultava em uma “receita”/prescrição de 

medicamentos ou numa internação (preenchimento de uma AIH pelo médico). Alguns 

pacientes que, após a consulta médica eram internados, recebiam informações sobre 

essa conduta, outros, que apresentavam alguma resistência a essa conduta, eram 

"orientados" pelo médico a "tomar uma injeção" ou "medir a pressão" e levados pelo 

auxiliar ou técnico de enfermagem e o segurança até a porta do setor de Internação; 

entravam acompanhados pelo segurança até o Posto de Enfermagem do setor de 

Internação. Alguns apresentavam uma discreta resistência que, em vista da presença 

ostensiva do segurança, dos familiares e da promessa de que iriam só "tomar a injeção" 

ou "medir a pressão", se submetiam. Em todos os casos de internação, o enfermeiro, ou 

o assistente social, ou o psicólogo, dependendo de quem estivesse mais disponível, fazia 

a "anamnese" em formulário próprio que constava de dados de identificação, história da 

doença, história social/familiar e avaliação mental. Em quase todos os casos, tal 

procedimento foi feito na ausência do paciente que já havia sido "recolhido" ao setor de 

internação; as informações eram fornecidas pelo acompanhante que também assinava 

um Termo de Responsabilidade isentando o hospital de todas as responsabilidades por 

acidentes, agressões, etc., e autorizava qualquer procedimento terapêutico.  

 Das pessoas atendidas, havia as que vinham em busca de Atestado de Sanidade 

Mental. Para estas, encerrava-se o atendimento com a obtenção do mesmo. As que 

haviam procurado atendimento para transtorno mental e não tinham sido internadas, 

saiam do consultório médico, em todos os casos observados, com uma prescrição de 

medicamentos em duas vias e se dirigiam à Farmácia, situada em dependência externa 

ao Ambulatório. Para o fornecimento dos medicamentos prescritos, a Farmácia retinha a 

1ª via do receituário médico. De posse dos remédios (não existiam todos os 

medicamentos padronizados, no período observado faltava Akineton e amitriptilina - 

nesse caso, era fornecida também uma receita azul para o remédio ser adquirido em 

farmácia comercial) e da 2ª via da receita, os usuários iam embora sem retornar ao 

ambulatório, uma vez que não era dada nenhuma orientação nesse sentido, isto é, de 

retorno para “pós-consulta” ou esclarecimentos sobre o uso/administração dos 

medicamentos. A segunda via da prescrição, que ficava de posse dos usuários, quase 

sempre estava escrita em tom muito claro ou mesmo apagada devido ao carbono gasto, 

além de, com muita freqüência, a letra não ser legível.  
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Neste ambulatório, o prontuário/”ficha” do paciente era arquivado em uma única 

pasta, ou seja, todos os papéis de atendimento ambulatorial ou internação, a história do 

usuário ficavam arquivados numa pasta numerada do arquivo. Esta pasta/prontuário era 

desorganizada/o, resultando, ao final, às vezes de muitos anos de atendimento 

ambulatorial e várias internações, num amontoado repetido de papéis que dificultava 

muito o seu manuseio e a identificação das informações necessárias ao atendimento 

atual. 

Quanto à produção dos dados estatísticos, diariamente, todos os servidores 

deveriam entregar o ROA22 relativo à sua produção individual. No período matutino, 

um auxiliar administrativo fazia o ROA de todos os servidores de nível médio e, no 

período da tarde, um técnico de enfermagem fazia o mesmo para os profissionais do 

turno. Ambos registravam todos os atendimentos realizados no ambulatório - as 

consultas médicas, os atendimentos dos técnicos de nível médio (mesmo que se 

limitassem à localização de fichas no arquivo), as consultas agendadas do interior cujos 

pacientes algumas vezes não compareciam, mas, uma vez separadas as fichas, ao final 

eram arroladas junto com as de consulta; as "receitas" e os atestados de sanidade 

mental. Os profissionais de nível universitário preenchiam individualmente os seus 

respectivos ROA’s sendo freqüente a utilização do mesmo critério, ou seja, 

informavam, no seu respectivo ROA, todos os pacientes atendidos no ambulatório. 

Com o objetivo de implantar um sistema de informação computadorizado no 

Ambulatório, durante o período de observação havia um funcionário de uma firma 

“terceirizada” que digitava, ao final de todos os períodos, os atendimentos executados, a 

partir do ROA. Foi padronizado, para efeito desse cadastro, um código numérico 

correspondente ao motivo do atendimento no ambulatório, conforme o que se segue: 

1 - Abuso de drogas; 2 - Agitação psicomotora; 3 – Agressividade; 4 - Alcoolismo 
agudo e/ou crônico; 5 – Alucinações; 6 – Cefaléia; 7 - Confusão mental; 8 - Crises 
convulsivas; 9 - Estado crônico; 10 - Estado depressivo; 11 - Estado maníaco; 12 - 
Idéias delirantes; 13 - Idéias suicidas; 14 - Impregnação neuroléptica; 15 – Inquietação; 
16 – Insônia; 17 - Síndrome do pânico; 18 - Somatizações diversas.  
 

A atribuição desses códigos aos atendimentos era feita no momento do 

preenchimento do ROA. Muitas vezes, o técnico administrativo ou de enfermagem que 

preenchia os ROA’s, manuseava rapidamente o prontuário e identificava, nas anotações 
                                                 
22 O ROA era preenchido com o nº do prontuário do paciente, nome, idade, CID, motivo do atendimento 
(conforme código estabelecido no ambulatório, número de 1 a 18)  e código do procedimento executado 
pelo servidor. 
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médicas (muitas ilegíveis), o motivo do atendimento. Observou-se algumas dúvidas 

sobre o significado desses códigos (por exemplo, quais eram as informações ou critérios 

para atribuir o “9 - Estado crônico”) que os técnicos não esclareciam sendo também 

observado que o código era atribuído, muitas vezes, pela primeira palavra encontrada, 

que se relacionasse com algum deles, não importando se num atendimento realizado 

vários anos atrás. Foi informado que poderia existir, para um mesmo atendimento mais 

de um código e que, para os casos em que o usuário procurou o ambulatório para obter 

um atestado de sanidade mental (e, portanto, não tinha nenhum transtorno mental), era 

atribuído o código “18 – Somatizações diversas”, por orientação da Coordenação do 

Ambulatório. Também foi informado que, para efeito desse sistema de informações, os 

campos do CID do ROA, que eram encaminhados em branco pelos profissionais 

(situações em que o médico não atribuiu um diagnóstico ao usuário atendido), eram 

preenchidos com “F 20 - Psicose esquizofrênica”, conforme orientação da Direção do 

CIAPS, uma vez que o sistema computadorizado não aceitava a ausência do dado. Em 

todos os ROA’s digitados havia mais de um paciente atendido sem o CID; como 

exemplo, num dia de observação, num ROA que constava 32 atendimentos, haviam 6 

sem CID, que foram computados como “F 20 - Psicose esquizofrênica”. 

A atribuição dos códigos de procedimentos executados23, nos respectivos ROA’s, 

também se dava de forma aleatória. Como exemplo dessa situação, num dia, um técnico 

de enfermagem informou, no seu ROA, o procedimento de administração de 

medicamentos (Código 07.031.02-5), a todos os pacientes (em número de 22) que 

aguardavam a consulta médica para aquele período, entretanto, diante da evidência de 

que raramente se administrava medicação nesse serviço, informou que fazia orientações 

sobre a medicação e, “afinal é tudo a mesma coisa, orientar ou administrar”. Sobre o 

registro desses dados de produtividade que originam todas as estatísticas de produção do 

CIAPS, alguns profissionais informaram haver sido criticados pela sua “baixa 

produtividade”, quando se limitavam a informar de forma fidedigna os atendimentos 

realizados e os procedimentos executados.  

Analisando a Tabela de Procedimentos e Faturamento do ano de 2001, do CIAPS 

Adauto Botelho (Mato Grosso, 2001), observa-se que, neste Ambulatório, no mês de 

Agosto, foram computados 6.677 procedimentos de administração de medicamentos 

(Código 07.031.02-5). Enquanto no mês de Setembro esse mesmo procedimento foi 
                                                 
23 Segundo a Tabela de Procedimentos, Valores e Profissionais “Fração Assistencial Especializada - 
FAE”. 
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computado 5.166 vezes e, em Dezembro, 12.084 vezes. A observação realizada neste 

serviço permitiu a constatação de que, em média, não se realizava mais do que duas ou 

três vezes por dia, o procedimento de administração de medicamentos, haja vista que 

isto somente acontecia em situações de prescrição de medicamentos injetáveis, que tem 

ação de médio e longo prazo no organismo, denominados “medicamentos de depósito”. 

A mesma tabela informa, no mês de Agosto, a realização de 11 Oficinas 

Terapêuticas por profissional de Nível Superior (19.151.04-7), no mês de Setembro 9, 

em Outubro 688, em Novembro 15 e, em Dezembro 0 (Mato Grosso, 2001). Entretanto, 

não foi observada a realização de nenhuma Oficina Terapêutica neste serviço nos meses 

de Setembro e Outubro, nem tampouco isso foi informado nas entrevistas realizadas 

com os profissionais. A grande variação de freqüência da ocorrência desse 

procedimento de um mês para o outro, conforme informada na Tabela, é um dado que 

possibilita indagarmos sobre como é possível a realização tão aleatória de um 

procedimento que requer, geralmente, um plano terapêutico sistemático, além de infra-

estrutura e organização do ambiente físico e da equipe para a sua realização, ou, sobre a 

veracidade da informação.  

Em relação ao procedimento de Terapia em Grupo, realizado por profissional de 

Nível Superior (07.021.05-4), a Tabela acima referida informa o número de 1004 no 

mês de Maio, 6 em Junho, 19 em Julho, 0 em Agosto, 11 em Setembro, 7 em Outubro, 

89 em Novembro e 0 em Dezembro (Mato Grosso, 2001). Todos os profissionais que 

trabalhavam neste Ambulatório e que foram entrevistados nos meses de Outubro e 

Novembro referiram nunca ter realizado terapia de grupo neste serviço, havendo 

inclusive interesse da Coordenação do serviço naquele período, para que os 

profissionais se capacitassem para iniciar a realização dessa modalidade de 

atendimento. Observou-se também, neste procedimento, através da grande variação de 

freqüência de um mês para o outro, a sua não realização apesar de seu registro 

equivocado.  

Portanto, a partir da observação sistemática realizada no serviço sobre a origem e 

registro dos dados de atendimento (produção) e a análise dos registros dessa produção 

pela instituição, conclui-se, que há uma grande divergência entre os procedimentos 

executados e a totalização dos dados estatísticos desse serviço. Essa divergência parece 

ocorrer no sentido de elevar o número de atendimentos realizados, além de dar-lhe uma 

qualificação diferenciada no cômputo geral do atendimento.  
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Durante o período de observação ocorreram duas reuniões com toda a equipe do 

ambulatório (profissionais do período da manhã e tarde). Foram convocadas pela 

Coordenação do Ambulatório e tiveram como pauta algumas propostas gerais de 

organização do serviço e de práticas, como a necessidade de realização de trabalho 

terapêutico em grupos, recomendado pela Diretoria do CIAPS, a reorganização do 

espaço físico de forma a permitir melhorias no atendimento, além da necessidade de 

elaboração do projeto terapêutico do Ambulatório. Nessas reuniões, também foram 

apresentadas, pelos profissionais, algumas dificuldades enfrentadas no dia-a-dia de 

trabalho, como o constrangimento que vários deles sentiam ao participarem da 

dispensação de medicamentos via “receita” sem que o paciente fosse atendido pelos 

médicos, a dificuldade de atendimento dos casos de emergência num serviço 

ambulatorial, os atrasos sistemáticos de alguns médicos e outros. Dessas reuniões, 

participaram a maioria dos profissionais de todas as categorias, de nível universitário e 

médio, exceto a dos médicos. Desses, nenhum compareceu a nenhuma das duas 

reuniões realizadas. Essa ausência também foi identificada, pelos participantes, como 

um problema que dificultava o trabalho.  

Não havia programação de reuniões de equipe, quer administrativas ou  técnicas. 

Segundo informações dos profissionais, nunca acontecia discussão de casos neste 

serviço, embora quase todos reconhecessem essa necessidade. As duas reuniões acima 

mencionadas foram propostas de forma assistemática, para o encaminhamento de 

questões pontuais.    

Uma última observação pertinente ao funcionamento deste serviço refere-se ao 

fato de que, devido à inexistência de Serviço de Emergência Psiquiátrica em Cuiabá em 

2001 e, ao fato de que este Ambulatório funcionava em prédio contíguo ao setor de 

Internação do CIAPS Adauto Botelho, o mesmo acabava sendo a "porta" de Emergência 

do Sistema. Efetivamente, era o local onde a polícia e os motoristas das ambulâncias da 

Capital e do interior do Estado levavam (e deixavam) as pessoas "agitadas" que eram 

"recolhidas" (internadas), como se depreende das palavras utilizadas pelos profissionais 

e usuários deste Ambulatório.  

 

Hospital-Dia 

 

O Hospital-Dia (HD) localizava-se ao lado do Ambulatório e ligava-se ao setor de 

internação por uma porta ao fundo do pátio da entrada, que permanecia fechada, exceto 
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nos horários de refeição, quando os pacientes a utilizavam para ir até o refeitório 

localizado no setor de internação ou para o deslocamento dos funcionários entre os 

setores. Observava-se, portanto, sua estreita relação com o setor de internação do 

CIAPS, assim como acontecia com o Ambulatório.  

Foi inaugurado no dia 04 de Abril de 1994 (sete anos de funcionamento à época 

da coleta de dados). O número de vagas do serviço era de 30. Durante o período de 

observação haviam 29 usuários admitidos, com uma média diária de presença de 20 

usuários/dia nos meses de julho, agosto e setembro de 2001. Havia 247 prontuários de 

usuários inscritos no arquivo, desde o início de seu funcionamento.  

     O HD funcionava de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 16:00 horas para o 

atendimento de usuários e possuía uma equipe composta por 1 médico psiquiatra, 2 

psicólogos (1 de manhã e 1 à tarde), 1 assistente social (manhã), 1 enfermeiro (tarde), 1 

professor de educação física (escala alternada em períodos da manhã e tarde),  1 

fisioterapeuta (tarde), 2 auxiliares de enfermagem e 3 auxiliares de terapia ocupacional. 

A jornada de trabalho do período da manhã iniciava-se às 7:00 e terminava às 13:00 

horas e a da tarde, das 13:00 às 19:00 horas. O médico psiquiatra tinha uma escala de 

trabalho no HD no período vespertino , às terças e quintas-feiras, uma vez que 

completava a carga horária de trabalho no setor de internação do CIAPS. Além dessa 

equipe fixa de profissionais e de um Gerente, também desenvolviam atividades junto 

aos clientes do HD, 1 professor de tapeçaria (1 tarde/semana, voluntário), 1 artesã/ 

professora de dança folclórica (2 manhãs/ semana e remuneração por "serviços 

prestados”) e 1 professora de pintura (2 tardes/semana e remuneração por "serviços 

prestados"). 

O prédio era antigo, também reformado a partir do antigo Hospital Adauto 

Botelho. A pintura externa era de cor branca com barrado verde escuro. Internamente, 

as paredes eram brancas, com barrado azul claro. Na área interna observei a presença de 

pinturas artísticas em paredes de várias salas, além de vasos de plantas. O HD dispunha 

de um pátio parcialmente coberto na entrada, com plantas, telefone público e bebedouro 

e também servia de garagem para os carros dos servidores. O espaço físico era divido 

em áreas espaçosas próximas à entrada (pátio externo, auditório e "Sala de Estar") e 

muitas salas pequenas (num total de 18) dispostas ao longo de um corredor. Várias salas 

deste corredor não tinham identificação na porta nem material/equipamento que 

permitisse a sua identificação; assim como havia salas com identificação na porta que 

não correspondiam ao uso (por exemplo, salas com identificação de “cozinha” e 
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“consultório de psicologia” que não eram utilizadas para essas finalidades). Muitas 

salas eram utilizadas como depósito de materiais diversos, sem identificação. Três salas 

do corredor eram utilizadas como consultório: uma primeira, situada no final do 

corredor, dispunha de ar condicionado, mesa e cadeiras; numa segunda, existia o 

mesmo mobiliário sem ar condicionado, apenas ventilador de teto e numa terceira, além 

desse mobiliário e ventilador de teto, havia um armário de arquivo de todos os 

prontuários (pacientes admitidos e de alta) e um outro armário com impressos utilizados 

no serviço. Todas as salas tinham mobiliário antigo, em parte danificado e disposto de 

forma desorganizada (vários tipos de mesas e cadeiras - aço, madeira, plástico - 

dispostos de forma aleatória nas salas). Havia um banheiro para uso dos servidores - 

pequeno, limpo e com espelho - e outro para uso dos clientes – masculino e feminino. 

Estes eram grandes, limpos, possuíam chuveiros sem box e não tinham espelho. Não 

havia, em todas as dependências do HD, espelho que os usuários pudessem utilizar. 

Presenciei alguns deles penteando o cabelo na saída, em frente ao bebedouro de aço 

inox do pátio, utilizando esse objeto como espelho. Existiam duas salas destinadas ao 

repouso dos usuários (masculino e feminino), com ventiladores de teto e colchões (mais 

ou menos 15 em cada sala) envoltos em plástico (sem lençol), espalhados pelo chão.   

Na Sala de Estar, localizada na entrada, observei a presença de uma mesa grande 

com dois bancos grandes de madeira sem encosto e vários cartazes, placas 

comemorativas e pôsteres, destacando a Luta Antimanicomial, a Assistência 

Psiquiátrica Humanizada, os objetivos do Hospital Dia, entre outros. Havia também 

nesta sala um armário de vidro, fechado com cadeado, contendo trabalhos manuais 

(pintura em tecidos, bordado, tapeçaria, cerâmica) expostos. Em cima deste armário e 

em duas mesas pequenas, também havia vários trabalhos de cerâmica expostos. Nas 

paredes havia telas pintadas por usuários, expostas. Todos esses trabalhos tinham 

aparência antiga. Nesta sala ficava também uma televisão (que era ligada em alguns 

períodos do dia) e duas máquinas de costura. 

O HD possuía um auditório amplo, com acabamento e mobiliário simples e 

reduzido, com vários ventiladores de teto, cadeiras de plástico (aproximadamente 25) 

que ficavam empilhadas em um canto quando não estavam sendo utilizadas. Possuía 

também uma mesa de “ping-pong” ao fundo e uma outra mesa grande de madeira 

disposta na lateral, além de um bebedouro. Esse auditório era utilizado para as 

"oficinas". Todas as atividades de ginástica, fisioterapia, artesanato, lazer, dança e 

grupos, eram realizadas neste espaço. 
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Todos os espaços do HD eram limpos, alguns eram mais acolhedores que outros. 

As salas dispostas ao longo do corredor eram impessoais, o mobiliário era desprovido 

de qualquer adorno, enfeite, ou planta. Esses estavam presentes na Sala de Estar e no 

pátio da entrada. O auditório, apesar de ter as paredes pintadas artisticamente, não era 

acolhedor. Pela sua dimensão, o escasso mobiliário ficava rarefeito no ambiente, 

disposto sem nenhum propósito integrativo e de forma e aparência descuidada. Devido 

ao número restrito de usuários em relação às dimensões do ambiente, o HD era 

escassamente povoado; os usuários andavam a esmo, como a perambular pelos vários 

ambientes, vinham e voltavam no comprido corredor (os banheiros e a sala de repouso 

ficavam no fundo do corredor), ou permaneciam sentados e às vezes deitados no chão 

do auditório.  

Os usuários do HD faziam as refeições (lanche matutino, almoço e lanche 

vespertino) no refeitório único do CIAPS, localizado junto à portaria do setor de 

internação; para isto, contornavam todo o prédio do HD, Ambulatório e Internação, ou 

faziam o percurso internamente, atravessando o setor de Internação.  

A admissão dos pacientes era feita mediante encaminhamento de um serviço ou 

profissional de saúde mental e após avaliação/triagem do profissional do HD. Nos 

prontuários dos pacientes admitidos observou-se somente registro de admissões feitos 

pelo psicólogo e assistente social. No momento da entrevista de admissão, era 

preenchida uma Ficha de Triagem com dados de identificação, socioeconômicos, 

avaliação psicopatológica, interesse e expectativas do usuário e familiares em relação 

ao programa de tratamento, entre outras informações. Além dessa ficha, o prontuário 

era composto por AIH, preenchida e assinada pelo médico; Termo de Compromisso, no 

qual o usuário e familiares assumiam compromissos conjuntos em relação à freqüência 

diária, faltas, freqüência de familiares nas reuniões de equipe, dentre outros; Folha de 

Evolução, onde diariamente eram feitas anotações sobre a freqüência de cada um nas 

atividades, além das anotações/avaliações e condutas médicas, psicológicas e de serviço 

social (não foi observada anotações do enfermeiro em nenhuma Folha de Evolução dos 

prontuários) e, Folha de Prescrição Médica (em branco em todos os prontuários 

observados). A medicação prescrita pelo médico era anotada na folha de Evolução e os 

medicamentos eram fornecidos pela Farmácia do CIAPS, no mesmo sistema de 

atendimento ambulatorial, mediante um receituário em duas vias. A disposição dos 

impressos no prontuário, o preenchimento e organização do mesmo eram bastante 

adequados, a maioria das anotações era legível e objetiva, levando a uma identificação 
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rápida dos dados, na medida em que se necessitasse. O usuário não era medicado no 

HD, a não ser em situações especiais. Havia um reduzido estoque de medicamentos 

para essas eventualidades. De rotina, ele tomava a medicação em casa, pela manhã e à 

noite. 

Todos os usuários tinham direito ao transporte coletivo gratuito; após a admissão, 

eram encaminhadas, pelo assistente social, as providências para a obtenção de uma 

carteirinha do sistema municipal de transporte, dependendo da necessidade avaliada, 

para ele sozinho, ou também para um acompanhante. Enquanto se aguardava o processo 

de confecção dessa carteirinha, eram oferecidos, diariamente, passes para a locomoção 

dos mesmos. 

Somente o médico dava alta aos usuários. Os profissionais sugeriam a ele, quando 

consideravam que os usuários estavam em condições de alta. Se ele aceitasse, o usuário 

passaria ao estágio de “pré-alta”, caracterizado pela diminuição da freqüência ao HD, 

que passava a ser de somente três vezes por semana. Após um período variável, de um 

mês ou mais neste estágio, se ele continuasse "bem", era dada alta. Alguns usuários 

freqüentavam o HD há vários anos. A maioria das altas acontecia por desistência ou 

abandono dos usuários. Alguns profissionais informaram que o próprio usuário 

apontava a necessidade da alta – quando ele começava a ter que se ausentar para 

procurar trabalho, para trabalhar, estudar, outras situações semelhantes ou, quando ele 

começava a faltar muito, mostrando-se “cansado” das atividades realizadas no HD.  

Entre os 29 usuários admitidos no HD, no período de observação, havia 19 

homens e 10 mulheres; 21 com diagnósticos do Grupo F-20 do CID-10 (Esquizofrenia, 

distúrbios esquizotípicos e delirantes) e a maioria (26) tinha idade entre 20 e 50 anos, 

sendo que somente 3 possuíam idade superior a 50 anos.   

Diariamente, a entrada de usuários e funcionários dava-se através de um portão 

alto com grade, mediante a autorização de um guarda; essa entrada era localizada à 

esquerda do Ambulatório. Em frente e à esquerda da entrada do HD, existia uma horta 

cercada, com nove canteiros grandes e fixos. Os usuários do HD participavam de 

atividades nessa horta.  Também mais à frente, em área arborizada e com jardim bem 

cuidado, existia um campo de futebol cercado por tela. Essa área circundante compunha 

o CIAPS Adauto Botelho (Ambulatório, HD, Internação e CAPS). 

A rotina diária do HD compunha-se de: Entrada – A partir das 7:30 horas o 

segurança permanecia próximo ao portão e o abria, mediante a chegada dos usuários. O 

horário de chegada dos usuários no período observado variou das 7 às 11 horas.  Não se 
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discutia esses atrasos com os usuários, por vezes alguns profissionais conversavam 

informalmente sobre o motivo que poderia estar levando a que alguns deles chegassem 

muito atrasados, porém isso não constituía uma discussão técnica ou terapêutica. Ao 

chegar, o segurança que permanecia no portão externo de grade, abria o portão, o 

usuário entrava e entregava a carteirinha do transporte coletivo gratuito ao servidor que 

se encontrava sentado atrás da escrivaninha da sala de recepção. Os que utilizavam 

passe entravam sem passar pela sala de recepção. Segundo informações da equipe, além 

dessa orientação para que eles passassem pela recepção na chegada, os servidores 

faziam uma "vistoria" nos ambientes para ver quem havia chegado. À medida que 

chegavam e se apresentavam ou eram percebidos pelo servidor, seu nome era anotado 

em um Livro de Presença Diária que ficava na recepção.  

Na maioria das vezes, o ingresso dos usuários não era acompanhado por nenhum 

tipo de cumprimento, a não ser em algumas situações que o usuário tomava essa 

iniciativa. Geralmente, nenhum dos profissionais que permanecia na recepção se dirigia 

aos usuários com o intuito de "recepcioná-los" - olhar atento, cumprimento, 

demonstração de interesse em como ele tinha passado desde o dia anterior ou do último 

dia que freqüentou o HD.  Muitas vezes, a carteirinha era colocada pelo usuário em 

cima da mesa, ele saía, o servidor guardava a carteira e registrava o nome no livro, sem 

que nenhuma expressão ou palavra fosse trocada.   

A partir dessa chegada, as atividades eram programadas numa rotina, conforme 

mostra o quadro 2. Este quadro com a programação das atividades, permanecia afixado 

no mural da Sala de Recepção.     

Quadro 2. Programa das Atividades do HD, Cuiabá, 2001.  
 
 2ª feira 3ª feira 4ª feia 5ª feira 6ª feira 
7:30 Horticultura Horticultura Horticultura Horticultura Horticultura 
8:15 Aeróbica Relaxamento Jogos recreativos Prática esportiva Ginástica 
9:00 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 
9:30 Grupo de 

Acolhimento 
Grupo Dinâmico Artes plásticas Siriri Siriri 

11:15 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 
13:00 Atendimento 

psicoterápico 
Atendimento 
psicoterápico 

Atendimento 
psicoterápico 

   ------- Fisioterapia 
preventiva 

13:30 Tapeçaria Fisioterapia 
preventiva 

Artes plásticas Grupo de Encontro Fisioterapia 

14:00  Jogos dramáticos    
15:00 Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 
15:30 Horticultura Horticultura Horticultura Horticultura Atendimento 

individual 
fisioterapia 
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Realizava-se também um Grupo de Final de semana, às sextas feiras à tarde (não 

constava da programação), coordenado pelo Psicólogo. Esse grupo tinha o propósito de 

discutir com os usuários suas expectativas para o final de semana e, na segunda feira, 

havia o Grupo de Acolhimento com o objetivo de uma avaliação, feita por eles, do final 

de semana. 

A horticultura tinha freqüência reduzida de usuários - 5 ou 6. As pessoas que 

diariamente iam à horta dirigiam-se espontaneamente para lá, executavam os 

procedimentos de forma mecânica - observavam, regavam, arrancavam ervas daninhas - 

com ausência quase completa de interação interpessoal ou grupal. Voltavam após cerca 

de 15 minutos para o HD. Profissionais e usuários perambulavam pelo HD, cada um em 

espaços próprios e separados e, em seguida, os usuários eram chamados para a 

atividade física que ocorria diariamente das 8h 15 min às 9 h. Não havia rigidez nesses 

horários. Havia sempre recusa de alguns usuários em participar das atividades, sendo 

respeitada. Alguns informavam não gostar da atividade, outros estavam indispostos e 

outros tinham problemas físicos que dificultavam a atividade. Nessa atividade, o 

coordenador interagia com o grupo, cantava, fazia comentários e incentivava a 

participação.  

Após alguns minutos de descanso, todos aguardavam o lanche. Os usuários 

freqüentemente estavam a postos no portão de grade aguardando o momento de serem 

conduzidos por um profissional até o refeitório, contornando externamente todo o 

prédio do CIAPS. Nesse mesmo horário, uma auxiliar de enfermagem ou de terapia 

ocupacional dirigia-se ao refeitório internamente, através do setor de Internação, 

chegava antes dos usuários, abaixava os bancos que estavam colocados sobre as mesas, 

distribuía as canecas de plástico em número suficiente nas mesas, distribuía os pães 

com manteiga, cada um junto a cada caneca com chá ou leite. Nesse momento, os 

usuários, acompanhados por outro profissional, chegavam, pelo percurso externo, ao 

refeitório. Não era trocada nenhuma palavra entre eles. Chegavam, olhavam os lugares 

e se acomodavam em cada lugar. Se faltasse caneca e pão para alguém, ele se sentava e 

imediatamente o servidor do HD providenciava, sem que nada fosse dito. O lanche era 

ingerido rapidamente e em silêncio, após o que cada um se levantava e saía, seguiam o 

caminho de volta sozinhos. Os profissionais aguardavam até que o último terminasse, 

recolhiam as canecas, colocavam sobre o balcão e retornavam ao HD. Tentativas de 

interação dos usuários como "_ Não quero chá hoje" eram respondidas com acenos ou 

monossílabos “_ Ta bom”.  "_ Quero mais pão" era respondido objetivamente, 
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oferecendo-se o pão, caso houvesse o mesmo disponível ou “_ não tem”, quando não 

havia mais. Foi explicado que esse procedimento de anteceder aos pacientes e preparar 

tudo para que eles fossem servidos sem pegar suas próprias bandejas no balcão e depois 

devolvê-las, como faziam todas as outras pessoas, era para evitar tumultos, pois os 

usuários às vezes se aborreciam quando não estava tudo pronto ou faltava algo, ou 

quando alguém se confundia na fila e demorava. Procedimento semelhante era realizado 

no horário do almoço e do lanche da tarde. Embora tenha sido relatado por um 

profissional, que diariamente acompanhava as refeições do período da manhã, alguma 

crítica no sentido de que “lá fora ninguém vai fazer o prato dele,... tem fila pra tudo... e 

ele tem que saber esperar...”, essa rotina manteve-se inalterada durante todo o período 

de observação. Não havia nenhum relato sobre as refeições nos prontuários dos 

pacientes. Após o almoço, retornavam ao HD e quase todos se deitavam, a maioria na 

sala de repouso, alguns no chão do auditório. Dormiam profundamente por cerca de 

uma hora e meia ou duas horas.  

As atividades do período da tarde ocorriam de maneira semelhante às da manhã, a 

maior parte em grupo, entretanto, com pouca valorização da integração grupal e trocas 

interpessoais. As atividades de tapeçaria eram desenvolvidas individualmente, embora 

todos permanecessem no auditório simultaneamente; não ocorria quase nenhum diálogo 

entre o coordenador e os participantes ou entre os participantes. Nas atividades de 

pintura ocorria bastante diálogo entre o coordenador e os participantes. O registro 

dessas atividades no prontuário dava-se somente pela presença ou não dos usuários na 

atividade. Nenhum relato sobre o tipo de participação ou atividade desenvolvida pelos 

usuários era registrado. Os coordenadores dessas atividades não eram do quadro de 

profissionais do HD, nem possuíam formação para atuação em assistência de saúde 

mental, eram artesãos.  

A participação dos usuários nas atividades de grupo, coordenadas pelo psicólogo 

ou assistente social, era anotada por cada profissional responsável, assim como os 

atendimentos individuais realizados.   

Foi observado que existiam atividades específicas do médico, do assistente social 

e do psicólogo. O enfermeiro, entretanto, não desenvolvia nenhuma atividade específica 

junto aos usuários. Também não se evidenciou, em nenhum momento durante o período 

de observação, ações terapêuticas do enfermeiro relacionadas às "atividades de vida 

diária" - higiene, cuidado corporal, aparência, alimentação (no que se refere ao modo de 

comer), e outras - que, normalmente fazem parte do "fazer da enfermagem" em 
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qualquer contexto de assistência. Alguns usuários aparentavam não tomar banho 

diariamente, outros tinham roupas sujas, estavam despenteados, tinham uma higiene 

bucal bastante precária, porém isto não foi objeto da atenção dos profissionais. Nos 

prontuários de pacientes admitidos no HD, os registros/anotações realizados pelo 

enfermeiro eram raros.  

Diariamente, depois de tomado o lanche, a partir das 15 h, todos se preparavam 

para ir embora, alguns usuários tomavam banho, trocavam de roupa e penteavam-se 

(sem espelho) e aguardam o horário de 16 h, quando era devolvida a carteirinha do 

ônibus, ou entregue os passes e eles então saiam. Alguns se despediam com expressões 

como "já vou", "tchau", outros permaneciam em silêncio, se afastavam até o portão, o 

segurança deixava que saíssem. Nenhum profissional se despedia dos usuários como 

parte da rotina de atividades, isso acontecia somente de maneira eventual. A despedida 

não acontecia, acontecia a saída; do mesmo modo que a chegada, que também nunca se 

aproximava de uma acolhida. 

Durante o período de observação não aconteceu nenhuma reunião da equipe do 

HD. Alguns profissionais referiram discutir alguns casos “informalmente”, sem 

agendamento específico e sem programação, baseado apenas na necessidade percebida 

de encaminhamento de algumas situações e aproveitando-se de situações ocasionais de 

encontro de toda a equipe. Todos afirmavam a necessidade de haver reuniões 

sistemáticas da equipe para discussão de casos. Alguns profissionais também 

informaram que ocorria, mensalmente, uma reunião administrativa, para discussão de 

aspectos gerais da assistência como a programação de atividades e outros, entretanto, 

esses profissionais afirmaram que essas reuniões vinham ocorrendo com menos 

freqüência, nos últimos meses.   

Relacionando alguns dados de observação e os dados estatísticos informados pelo 

CIAPS Adauto Botelho, referidos aos procedimentos executados no HD, durante o 

período estudado (Mato Grosso, 2001), alguns itens se destacam: Assim como em 

outros setores do CIAPS Adauto Botelho (Ambulatório e CAPS), o procedimento 

Administração de Medicamentos (Código 07.031.02-5)24 apresentava uma freqüência 

bastante elevada num serviço que, de rotina, não desenvolvia esse procedimento (782 

em Agosto, 595 em Setembro, 298 em Outubro e 211 em Novembro), além de uma 

variação de mais de 300% entre alguns dos meses analisados. Se considerarmos que o 
                                                 
24 Segundo a Tabela de Procedimentos, Valores e Profissionais “Fração Assistencial Especializada – 
FAE”.  
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HD funcionava de segunda a sexta-feira, portanto, numa média de 22 dias/mês, durante 

o mês de Outubro, foram administrados, em média mais de 13 medicamentos/dia; 

situação essa não correspondente ao observado, quando, somente em situações raras, se 

administravam medicamentos aos pacientes no HD.  

Em relação ao procedimento de Oficina Terapêutica, se considerarmos os 

registros dos dois tipos previstos - a realizada por pessoal de Nível Médio (Código 

19.151.03-9) e de Nível Superior (19.151.04-7) - observa-se que, no mês de Agosto, 

foram registradas 438 Oficinas Terapêuticas, 291 em Setembro, 1267 em Outubro e 

1103 em Novembro (Mato Grosso, 2001). Constata-se, novamente uma variação de 

mais de 400% entre alguns dos meses analisados e, em média, no Mês de Outubro, 

realizou-se mais de 57 Oficinas Terapêuticas por dia, neste HD; fato que não apresenta 

correspondência com a realidade observada.  

Assim como em outros setores do CIAPS Adauto Botelho analisados 

(Ambulatório e CAPS de Dependência Química), os índices de produção de serviços 

informados pela instituição não correspondem quantitativa e qualitativamente aos fatos 

observados e à capacidade efetiva do serviço.     
 

CAPS para Dependentes Químicos 

 

O CAPS para Dependentes Químicos foi inaugurado em Janeiro de 1998. 

Funcionava em um prédio independente do restante das dependências do CIAPS 

Adauto Botelho, localizava-se na entrada do terreno do mesmo, no local de um antigo 

Posto de Saúde reformado.  Todo cercado por muro azul e branco com logotipo e 

identificação do SUS/SES-MT, com portão de entrada para pedestre na frente, 

estacionamento na calçada da frente e entrada lateral para carros. Ao fundo, observou-

se uma pequena horta abandonada. Entrando pelo portão da frente, chegava-se a uma 

pequena varanda coberta; à esquerda existia uma Sala de Recepção (sala pequena com 

ventilador de teto, persiana, mesa, cadeiras e 1 armário); em frente, um pequeno saguão 

(todas as paredes brancas exceto a da esquerda, azul, portas cinza, janela com persiana, 

mesa grande, algumas cadeiras, 2 vasos grandes de plantas naturais, 2 quadros murais 

com informes sobre o CAPS, bebedouro e ventilador de teto). À direita, no saguão, 2 

banheiros (masculino e feminino) para usuários. Eram pequenos, mas com chuveiros, 

boxes e espelhos. As demais dependências eram 1 sala de aula, 1 consultório, 1 copa, 1 

sala da gerência, 1 sala de reunião de grupo e 1 banheiro para funcionárias. Existia ar-
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condicionado em todas essas dependências, além de mobiliário novo e equipamentos 

dispostos nas salas (carteiras, mesas, poltronas, 1 retroprojetor, 1 vídeo-cassete, quadros 

de pincel, 2 computadores e 1 televisão). Todas as dependências eram relativamente 

pequenas, limpas e o ambiente impessoal. Todas as cadeiras eram azuis e relativamente 

novas, com restos de forro plástico parcialmente arrancado.  

A equipe era composta por 1 Psicólogo, 1 Assistente social, 1 Enfermeiro, 2 

Técnicos de Enfermagem, 1 Auxiliar de enfermagem e 3 Técnicos Administrativos, 

além do Gerente, assim distribuídos: Período da Manhã (7 às 13h) 3 técnicos 

administrativos; 1 Técnico de enfermagem; 1 auxiliar de enfermagem; 1 Psicólogo. 

Período da Tarde (13 às 19h) 1 Assistente Social; 1 Técnico de enfermagem; 1 

Enfermeiro. Destaca-se a ausência de médico na equipe. Foi informado que, à medida 

que fosse identificada a necessidade do atendimento desse profissional, por qualquer 

um dos profissionais do CAPS, e para qualquer usuário do mesmo, seria providenciada 

uma consulta médico-psiquiátrica no Ambulatório do CIAPS para suprir essa 

necessidade.    

Atendia usuários e/ou dependentes de substâncias químicas - álcool inclusive - 

que buscavam espontaneamente o serviço ou eram encaminhados por setores da 

Secretaria de Justiça e/ou familiares. Deveriam, necessariamente, ter 14 anos ou mais 

de idade. O horário de atendimento era diurno (Matutino e Vespertino), de segunda a 

sexta-feira; o horário de funcionamento dos grupos era, no período matutino, das 8h 

30min – 10h 30 min e, no período vespertino, das 14 às 16h. O número de usuários em 

tratamento no período de observação era 18 (8 de manhã  e 10 à tarde). Somente 2 

usuários eram mulheres, os demais (16) eram homens; somente 1 tinha idade superior a 

50 anos, os demais (17) tinham idade entre 16 e 49 anos, havendo um predomínio de 

usuários na faixa etária de 25 a 35 anos (12). A média de freqüência de usuários nos 

dias observados foi de 11 (6 de manhã e 5 à tarde). O número máximo de vagas é de 30. 

A média de atendimento nos meses de Maio a Outubro de 2001 foi de 26 pacientes/mês. 

O tempo de permanência, estabelecido num contrato firmado no início do tratamento, 

era de 6 semanas, quando era dada a alta - não importando se ele tivesse parado ou não 

de usar a substância da qual era usuário ou dependente, uma vez que se adotava a 

perspectiva de “redução de danos” na abordagem terapêutica.   

A utilização do ambiente era delimitada claramente: os usuários permaneciam na 

varanda e só entravam para ir ao banheiro ou participar das reuniões, nas salas 

designadas e no horário previsto. Os técnicos permaneciam na parte interna, raramente 
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saiam até a varanda, somente se queriam falar com algum usuário e não sendo no 

horário de funcionamento dos grupos, então, chamavam-no até a recepção ou 

consultório. 

Quanto ao fluxo de atendimento dos usuários, observou-se que, ao chegarem pela 

primeira vez ao CAPS solicitando atendimento ou encaminhados, eles eram atendidos 

individualmente por qualquer um dos técnicos (nível médio ou universitário), sendo o 

único critério o de estar disponível naquele momento. Este profissional entrevistava o 

usuário e preenchia a Ficha de Acolhimento (Formulário padronizado), observava e 

anotava o interesse no tratamento e fornecia informações sobre o tratamento oferecido 

no CAPS. A partir desse contato inicial, agendava-se o atendimento para o Enfermeiro, 

o Assistente Social e o Psicólogo, que tinham, cada um, um formulário específico de 

avaliação do usuário. Foi informada uma dificuldade para cumprir essa rotina, 

predominando o seguinte: No período da manhã, como existia rotineiramente a 

presença do psicólogo, este fazia a avaliação psicológica e os demais técnicos não o 

faziam das suas respectivas áreas, porque o usuário fica vinculado a um horário 

específico e o assistente social e o enfermeiro só estavam presentes no período da tarde; 

e, no período da tarde, fazia-se a avaliação do assistente social e do enfermeiro e não a 

psicológica. Dos 18 usuários em tratamento no período de observação, só foi 

identificado um prontuário que constava avaliação de enfermagem, sendo essa feita 

pelo técnico de enfermagem do período da manhã; 5 tinham avaliação psicológica 

(sendo 2 sem assinatura); e 6 tinham avaliação do serviço social (sendo 4 sem 

assinatura).  

No contato inicial também eram avaliadas as condições físicas do usuário - 

problemas clínicos, debilidade e outros, comuns em dependentes químicos - que 

poderiam impedir o tratamento no CAPS. Caso isso se apresentasse, o usuário era 

encaminhado para algum serviço clínico da rede pública de serviços de saúde ou para o 

Setor de Internação do CIAPS, quando necessitasse de desintoxicação. Era preconizado 

que essa avaliação fosse feita pelo enfermeiro. A partir daí, definia-se o período de 

atendimento do usuário - Manhã ou Tarde. Definido o período, vinculava-se o usuário 

ao Grupo de Acolhimento que funcionava todas as semanas, às quartas, quintas e sextas 

feiras. No último dia do grupo de acolhimento, era assinado o contrato. Como o nome 

indica, o Grupo de Acolhimento tinha por objetivo fazer uma escuta atenta, acolhedora 

e solidária, vinculando o usuário ao serviço. Eram também discutidos, detalhadamente, 

os itens do contrato de tratamento, destacando a responsabilidade do usuário nesse 
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processo. Eram enfatizados também aspectos éticos, como a necessidade de sigilo e 

outros envolvidos no tratamento. Assinado o contrato de tratamento, que afirmava a 

necessidade de um período fixo de 6 semanas de tratamento, durante o qual o usuário 

poderia ter no máximo 3 faltas sem justificativa, além do compromisso de participação 

familiar nos dias e horários estipulados, entre outras cláusulas, o usuário passava a 

integrar o Grupo de Tratamento que iniciava sempre na segunda-feira seguinte.   

Embora não fosse rígida e pudesse sofrer alguma alteração no dia-a-dia, a rotina 

de tratamento consistia de: Segunda-feira: Grupo Operativo, coordenado por técnico de 

nível médio ou superior, onde se discutia as dificuldades do cotidiano, principalmente 

as enfrentadas pelos usuários no final de semana. Terça-feira: Seminário, realizado pelo 

Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem, de caráter informativo sobre Dependência 

Química - conceitos básicos, tipos de drogas, problemas clínicos relacionados ao uso de 

drogas, entre outros (não se abordava efeitos psíquicos das drogas). Quarta-feira: 

Psicoterapia de Grupo, realizada pelo Psicólogo (que era o único membro da equipe que 

trabalhava nos períodos da manhã e tarde, alternadamente, para permitir a realização 

desta atividade com os dois grupos de usuários). Também na quarta-feira acontecia a 

Reunião de Família, coordenada pelo Assistente Social, onde eram abordadas, dentre 

outros assuntos, as expectativas quanto ao tratamento, a Co-dependência, mudanças de 

conceito de dependência química, sigilo, relações familiares e sociais com o usuário. 

Ainda na quarta-feira ocorria o início do Grupo de Acolhimento (se houvesse novos 

inscritos). Na quinta-feira era previsto Socioterapia, grupo coordenado pelo Assistente 

Social ou outro técnico, onde se abordava auto-estima, relações familiares, cidadania, 

expectativas sociais e trabalho, e outros assuntos. Também nas quintas-feiras dava-se 

seqüência ao Grupo de Acolhimento. Nas sextas-feiras realizava-se o Grupo de auto-

ajuda, coordenado por um membro voluntário de Alcoólicos Anônimos (AA), além da 

finalização do Grupo de Acolhimento. Previa-se também, na sexta-feira, uma atividade 

de lazer e relaxamento que, entretanto, não foi observada. Existia também, como 

“atividade-extra” à programação, um grupo que funcionava às segundas-feiras, com 

usuários de alta, denominado Grupo de Prevenção de Recaídas.  

Durante todo o tratamento as atividades eram em grupo. Os atendimentos 

individuais eram feitos somente quando solicitados pelo usuário ou considerados 

necessários pelo profissional, não sendo frequentes. Os grupos se realizavam mediante 

a expressão oral e, no caso do Seminário, cujo conteúdo era informativo, utilizava-se 

também recursos áudio-visuais, como retroprojetor e outros. Durante o período de 
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observação não foi identificada nenhuma atividade de expressão motora, artística, ou 

seja, algo diferente da expressão oral, embora tenha sido informada a realização de 

oficinas de arte (colagem, pintura, dança) em outros períodos de funcionamento do 

CAPS. 

Os registros de todas as atividades realizadas, nos prontuários, eram muito 

escassos. Não existia a rotina de avaliação e análise da participação dos usuários nas 

atividades, com o subseqüente registro. Havia somente um registro diário, nos 

prontuários, feito pelo Auxiliar Administrativo ou de Enfermagem, quanto à presença 

do usuário no CAPS e à freqüência dele na atividade específica. Não havia registro 

sistemático nos prontuários, a respeito da forma ou qualidade de sua participação nas 

atividades grupais. Em determinados grupos, foi observado que alguns usuários 

dormiam durante quase todo o tempo de realização do mesmo, enquanto outros 

participavam ativamente. 

Não foi observada nenhuma reunião da equipe no período de observação. Alguns 

profissionais mencionaram a sua realização, com freqüência semanal, num período 

anterior de alguns meses e afirmavam a necessidade de que elas voltassem a acontecer 

de forma sistemática.      

Havia um pressuposto, entre todos os profissionais do CAPS, de que as atividades 

não deveriam ser exclusivas das categorias profissionais; todos afirmavam que deve 

haver uma flexibilização da divisão do trabalho. Embora houvesse uma rotina que 

organizasse as atividades terapêuticas compatíveis com a formação de cada 

profissional, em várias situações, qualquer técnico de nível médio ou superior poderia 

ser o responsável por algumas atividades. A única atividade informada como exclusiva 

de um profissional era a Psicoterapia de Grupo, de responsabilidade do Psicólogo. 

Assim, embora de rotina, houvesse a nomeação de cada profissional para cada 

atividade, em caso de ausência (férias, faltas, licenças) ou mesmo em razão de outros 

motivos, os demais profissionais coordenavam grupos e executavam as atividades 

terapêuticas indiscriminadamente, independentemente da sua formação. O gerente 

afirmava que "aqui todos são terapeutas e educadores, muito mais educadores do que 

enfermeiro, psicólogo, técnico de enfermagem, etc...". Em relação à Enfermagem, tanto 

o enfermeiro como o técnico de enfermagem, eram designados, por quase toda a equipe, 

como "Enfermeiros". Além de serem designados de forma comum, as atividades 

desenvolvidas por ambos também eram comuns (Seminário e Avaliação de 

enfermagem), como se ambos possuíssem a mesma formação e as mesmas 
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competências e responsabilidades profissionais. Ao se referirem ao demais 

profissionais, os usuários nomeavam corretamente tanto a categoria profissional quanto 

a identidade (nome), o que não ocorria com o Enfermeiro, nenhum usuário referia-se a 

ele pelo nome e todos designavam o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem como 

“Enfermeiros”.   

Observei também que, além dessa indefinição sobre a função correspondente a 

cada membro da equipe no processo terapêutico, dependendo de sua formação ou 

capacitação profissional, havia uma certa indefinição no que se refere à própria 

compreensão do que seja processo terapêutico.  Isso foi perceptível em algumas 

situações nas quais atividades não relacionadas à assistência foram administradas como 

se fossem comuns ao processo de assistência. Como exemplo, num dia, quando se 

decidiu que se faria um bolo para o lanche e, ao mesmo tempo, ocorreria o Grupo 

Operativo da segunda-feira, o profissional responsável pela coordenação do grupo 

afirmou que "hoje nós trocamos, o [fulano] vai fazer [coordenar] o grupo e eu vou fazer 

o bolo para o lanche". Como se ambas as atividades tivessem a mesma qualificação e 

estivessem relacionadas à abordagem terapêutica (esclarece-se que o “fazer o bolo” não 

fazia parte de nenhuma atividade com os usuários, era somente a preparação técnica e 

individual de tal quitute). Um outro exemplo, neste sentido, era a presença de um 

técnico de nível superior com formação em medicina veterinária que participava 

efetivamente do processo terapêutico, realizando admissões, grupos de acolhimento e 

outras atividades. Isso acontecia, segundo informações, pela vivência e interesse do 

mesmo nas questões relacionadas à dependência química. Concernente a essas questões, 

ou seja, a uma certa dificuldade na definição do processo terapêutico na instituição e a 

conseqüente inserção dos profissionais nesse processo, observou-se uma indefinição do 

embasamento teórico do mesmo, uma vez que se afirmava que o propósito terapêutico 

era a redução de danos, numa perspectiva cognitivo-comportamental, ao mesmo tempo 

em que se realizava grupos com fundamentação nos “12 Passos” do AA (Grupo de 

auto-ajuda e de Prevenção de Recaídas), que pressupõe a abstinência. Essas duas 

finalidades – redução de danos e abstinência – parecem não ser compatíveis num 

mesmo processo de trabalho. 

Ao final de seis semanas, era dada a alta - não importando se o paciente 

conseguisse parar de usar a substância (estivesse abstinente) ou reduzisse o uso e 

adotasse medidas de autocuidado (redução de danos). A inflexibilidade e 

obrigatoriedade da alta ao final das seis semanas estavam sendo discutidas por alguns 
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membros da equipe. Esse esquema fixo de tratamento foi proposto inicialmente como 

uma tentativa de não cronificação do usuário no CAPS. 

Diariamente, os usuários chegavam ao CAPS, tanto no período da manhã como da 

tarde, e aguardavam no espaço externo o horário de funcionamento dos grupos. 

Permaneciam conversando e tomavam o café/lanche que era colocado em uma mesa na 

varanda. Esporadicamente algum deles entrava até a Recepção ou era abordado pelos 

profissionais. A entrada era em conjunto, direto para a sala correspondente à atividade. 

À saída, também em grupo, passavam pela varanda e a maioria pegava o lanche que era 

colocado sobre a mesa da varanda e ia embora comendo. Apenas alguns permaneciam 

enquanto comiam, indo embora a seguir.   

Comparando-se os números dos atendimentos realizados no CAPS e a Tabela de 

Procedimentos e Faturamento do ano de 2001, do CIAPS Adauto Botelho (Mato 

Grosso, 2001), alguns dados se destacam: Não foi observado nenhum procedimento de 

administração de medicamentos25 durante todo o período de observação neste serviço, 

nem tampouco havia a menção de o procedimento ser rotina no serviço, entretanto, no 

mês de Setembro, constam 1.349 registros do procedimento (Código 07.031.02-5), 

1.680 em Outubro e, no mês de Novembro, nenhum registro (0). Considerando-se que 

no mês de Outubro, havia 18 pacientes em tratamento neste serviço, e que a média de 

freqüência foi de 11/dia, seria necessário que cada um deles tomasse mais de seis 

medicações diárias no CAPS, para que esse registro fosse compatível com a realidade. 

Destaca-se também o fato de que, enquanto esse dado é muito alto nos meses de 

Setembro e Outubro, ele é ausente no mês de Novembro, não sendo compatível com um 

programa de atividades sistemático do serviço.  

Outro dado que se destaca, ainda comparando-se os dados observados e os 

informados (Mato Grosso, 2001), relaciona-se à realização de Oficina Terapêutica por 

profissional de nível médio (Código 19.151.03-9). Não foi observada, nem informada 

por nenhum profissional, durante o período de observação, a realização de Oficinas 

Terapêuticas no CAPS. Entretanto, há a informação, no documento analisado, da 

realização de 258 Oficinas no mês de Setembro, 1.680 em Outubro e, nenhuma (0) em 

Novembro. Para a execução do número informado em Outubro, se considerarmos que o 

CAPS funciona somente de segunda a sexta-feira, portanto, em média 22 dias por mês, 

seria necessário que tivessem sido realizadas, em média, mais de 76 oficinas por dia. 
                                                 
25 Segundo a Tabela de Procedimentos, Valores e Profissionais “Fração Assistencial Especializada – 
FAE”. 
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Observa-se, também em relação a este dado, a variação extrema entre os meses de 

Setembro, Outubro e Novembro, fato que consideramos igualmente incompatível com 

um programa de atividades terapêuticas que fosse rotina do serviço. 

Os dados informados nos documentos (Mato Grosso, 2001), relacionados ao 

procedimento de terapia em grupo (Código 07.021.05-04), embora ainda elevados em 

relação ao observado e à média de pacientes admitidos, encontram-se mais próximos da 

realidade observada: 152 registros no mês de Outubro (média de mais de 6/dia) e 346 no 

mês de Novembro (média de mais de 15/dia).   

Portanto, a partir da observação sistemática sobre os atendimentos realizados e da 

comparação com os registros dessa produção pela instituição (CIAPS Adauto Botelho), 

conclui-se, também aqui, que há uma grande divergência entre os procedimentos 

executados e a totalização dos dados estatísticos desse serviço. Novamente foi 

observada uma tendência de elevar o número de atendimentos realizados, para fins dos 

registros estatísticos, além de dar-lhe uma qualificação diferenciada no cômputo geral 

do atendimento. Produz-se dessa forma, dados estatísticos equivocados que podem 

induzir distorções nos processos de planejamento e avaliação dos serviços. 

Além dessa análise comparativa que relaciona os dados de observação sobre a 

assistência desenvolvida e os procedimentos informados nos relatórios de produtividade 

e faturamento do serviço, que evidenciam uma hipertrofia estatística da produção de 

serviços, um outro fato se destaca. Esse serviço, único em sua categoria no Município 

de Cuiabá, para o atendimento de uma clientela que vem aumentando em todo o País 

(dependentes químicos), manteve uma média de atendimentos abaixo da sua capacidade 

(26/mês) nos meses estudados e uma freqüência reduzida de usuários (11/dia) durante o 

período observado.   
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3.2.2 - A Policlínica do Coxipó 

 

Em Maio de 2000 foi iniciado, na Policlínica do Coxipó, um “atendimento 

ambulatorial de saúde mental”. Este foi decorrente da iniciativa da Coordenação 

Municipal de Saúde Mental de implementar as determinações da Política de Saúde 

Mental aprovada no Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá, em 1995, que, entre 

outras ações, estabeleceu que deveriam ser implantados serviços de saúde mental em 

Unidades Básicas de Saúde (Centros de Saúde), Unidades Intermediárias (Policlínicas 

e Centros de Especialidades Médicas) e Unidades de Cuidados Intensivos (Pronto-

Socorro e Hospital Geral) (Rado et al, 1995). 

A Policlínica do Coxipó dispunha de instalações físicas dispostas em 3 Blocos. No 

primeiro funcionava o Pronto Atendimento (PA-atendimento ininterrupto de Clínica 

Geral, Pediatria e Acidentes), a Administração da Policlínica, Posto de Coleta de 

Exames de Laboratório, Farmácia, Copa, Central de Material Esterilizado e Repouso 

Médico e de Enfermagem. No segundo, a Odontologia, Fisioterapia e Serviço Social e, 

no terceiro, funcionava o atendimento ambulatorial de Cardiologia/Eletrocardiograma; 

Pneumologia/Tuberculose; Ginecologia e Obstetrícia; Dermatologia/Hanseníase; 

Psiquiatria; Pediatria; Psicologia e Nutrição. Os setores eram independentes enquanto 

equipe técnica, característica de trabalho e estrutura física; entretanto, tinham uma única 

Coordenação Geral. 

O PA localizava-se no bloco da entrada, o ambulatório no último bloco disposto 

em forma de um corredor, com uma porta de entrada para a recepção de usuários, um 

corredor interno para circulação de funcionários e, cada dependência – salas e 

consultórios - possuía também uma porta externa, para acesso dos usuários. Os usuários 

permaneciam na área externa à espera de atendimento. Não havia um local específico 

de espera, apenas alguns bancos de madeira altos, vazados no centro do assento e sem 

encosto, dispersos em toda a área externa, protegidos por cobertura de "beiral" da 

construção, que servia como sala de espera. Nesses locais, a proteção era insuficiente, 

tanto para o sol como para chuva.  

Visto externamente, o prédio era pintado de branco com barrado verde-escuro, 

parcialmente arborizado, aparentemente espaçoso, bem cuidado e limpo, entretanto, o 

aspecto interno dos ambientes era descuidado - mobiliário sujo, antigo, parcialmente 

quebrado - as condições chegavam a ser insalubres (higiene precária, banheiros que não 
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funcionavam). Durante o período de observação o prédio estava sendo reformado, mas 

limitado à pintura e pequenos consertos.  

Os consultórios e salas, dispostos ao longo do corredor, eram utilizados por 

diferentes profissionais durante o dia. Um dos consultórios de Ginecologia/Obstetrícia 

(sala pequena com mesa para exame ginecológico, escrivaninha, 2 cadeiras e ar 

condicionado) era utilizado, no período da tarde, das 14h às 16h pelo ginecologista e, a 

partir das 16h, até aproximadamente 17h e 30min, de segunda a sexta-feira, pelo 

psiquiatra.            

Para o atendimento de psiquiatria, os usuários necessariamente deveriam vir 

encaminhados por médico ou enfermeiro e serem moradores da área de abrangência do 

serviço (Distrito Sul). Se o usuário fosse de outra área/distrito, era realizado o 

atendimento e, em seguida, orientava-se que ele procurasse os serviços disponíveis na 

sua região de origem. Ao solicitarem o atendimento, de manhã ou à tarde, eles eram 

agendados por um funcionário da recepção. A marcação da consulta era feita 

pessoalmente (não por telefone), mediante a apresentação de um documento. "No caso 

do psiquiatra, sempre tem vaga", afirmou o funcionário da recepção. No dia marcado, 

os pacientes eram orientados a comparecer a partir das 15h e 30min para a consulta.   

A Ficha de Anamnese de Saúde Mental continha “Dados pessoais do paciente, 

incluindo filiação e procedência; Quadro clínico do paciente, incluindo motivo da 

consulta, encaminhamento, antecedentes familiares e pessoais, internações, história da 

doença atual, exame psíquico, Diagnóstico médico (a partir da classificação do CID-10) 

e Conduta terapêutica”. Esta ficha, na maioria das vezes, era todo o conteúdo do 

Prontuário do paciente arquivado e era a mesma utilizada nos outros serviços da rede 

municipal (Policlínica do Planalto e CEM). Para dar seguimento às anotações do 

tratamento (evolução e condutas posteriores), era utilizado um formulário comum aos 

demais atendimentos ambulatoriais da Policlínica, denominado “Prontuário de 

Atendimento Ambulatorial”. Os dados de identificação da Ficha de Anamnese eram 

preenchidos na Recepção. A ordem de marcação da consulta era a que determinava a 

ordem de entrada no consultório médico. Nos dias observados havia uma média de três 

a seis pacientes para serem atendidos e, destes, a maioria solicitava atestado de sanidade 

mental. Preenchidos os dados de identificação da ficha, esta recebia um número e era 

colocada dentro de um envelope e este compunha o Prontuário de um arquivo próprio 

do “Programa de Saúde Mental” (arquivo de aço pequeno que se localizava no 

Consultório de Dermatologia/Hanseníase). Os demais Prontuários de atendimentos 
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ambulatoriais de outras especialidades da Policlínica eram arquivados numa sala 

contígua à  da Recepção. 

As consultas psiquiátricas aconteciam no período da tarde, os usuários eram 

orientados pelo funcionário da recepção, no momento da marcação da consulta, que 

viessem “depois das 15h”, e esperassem “na última porta do corredor” para o 

atendimento médico.  

Os prontuários separados para consulta de cada dia eram levados, pelo funcionário 

da recepção, até a sala de pré-consulta para que a técnica de enfermagem verificasse, na 

hora imediatamente anterior à consulta, a Pressão Arterial (PA) e o Peso, assim como 

ocorria com todos os pacientes consultados nas diferentes especialidades. Anotados PA 

e Peso na ficha, os pacientes eram orientados a aguardar o médico do lado de fora, 

próximo da respectiva porta do consultório. Quando o médico chegava, passava pela 

sala de pré-consulta onde as fichas eram entregues a ele, por ordem de marcação, assim 

como o seu ROA já preenchido com os dados de todos os pacientes agendados. A 

técnica de enfermagem deixava todos os prontuários na sala de pré-consulta, separados 

por médico, assim como o formulário de ROA correspondente de cada um, ou, em cima 

da mesa de seu consultório. Referindo-se ao psiquiatra, afirmava orgulhosa: "_Quando 

ele chega, depois das 15h e 30 min já está em cima da mesa dele, ... tudo prontinho!". 

De posse dos prontuários, ele entrava no consultório, sentava-se e passava a chamar 

cada um dos pacientes, sem se levantar da mesa, somente elevando o tom de voz para 

chamar o próximo.   

Foi informado que, se a técnica de enfermagem, ao realizar a pré-consulta 

identificasse a necessidade, solicitava que o enfermeiro fizesse a primeira 

consulta/anamnese antes da consulta médica.  Isto não foi observado nenhuma vez e 

não havia, em nenhum dos prontuários do arquivo, registro de anamnese realizada por 

profissional não-médico. Ao final da consulta, o médico marcava ou não um retorno, 

num prazo de 30 dias. Se houvesse essa orientação, os pacientes se dirigiam até o 

balcão da recepção e marcavam o seu retorno. A Farmácia da Policlínica distribuía, para 

os pacientes atendidos, a medicação psicotrópica padronizada prescrita, embora, 

freqüentemente, faltavam alguns dos medicamentos padronizados. No período de 

observação estava em falta o anti-depressivo “amitriptilina”.   

Pode-se observar, portanto, que o ambulatório da Policlínica possuía uma infra-

estrutura física (salas, consultórios, recepção, arquivo) e de suporte técnico 

(atendimento de enfermagem e serviço social) que era utilizada por todas as 
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especialidades médicas ali atendidas. Assim, o atendimento ambulatorial psiquiátrico 

da POLICLÍNICA DO COXIPÓ era realizado por um médico psiquiatra que utilizava, 

como serviços de apoio, as dependências do ambulatório da Policlínica, bem como a 

sua equipe de técnicos: 01 enfermeiro (existiam 2 mas o que trabalhava no período 

matutino informou  que não fazia parte do “programa”, porque ele funcionava à tarde); 

01 assistente social que informou que participou “somente do início do programa de 

saúde mental”, mas que não participava mais do atendimento pois era responsável por 

várias atividades da Policlínica, não sendo possível a sua atuação em saúde mental, 

exceto algum encaminhamento para o atendimento médico psiquiátrico, que agendava 

esporadicamente; e, 02 psicólogos - 01 de manhã e 01 à tarde. O da tarde informou "não 

participar do atendimento de saúde mental", fazia atendimento específico de crianças e 

adolescentes, sem nenhuma relação com o atendimento psiquiátrico. Utilizava o mesmo 

consultório do psicólogo que trabalhava de manhã. Este informou "participar do 

programa de saúde mental", apesar de referir algumas dificuldades para um trabalho 

integrado com o atendimento psiquiátrico. Esse psicólogo que referia “participar do 

Programa de Saúde Mental” mantinha, em seu consultório, um arquivo separado dos 

seus atendimentos. Nenhum outro profissional tinha acesso a esses dados e ele 

consultava, quando julgava necessário, o arquivo do “Programa de Saúde Mental” da 

Policlínica. O seu agendamento também seguia uma seqüência própria: na recepção da 

Policlínica havia registro de pessoas interessadas em tratamento psicológico À medida 

que surgisse vaga no seu agendamento, o profissional entrava em contato com o 

próximo da lista de interessados para atendimento. Os encaminhamentos de pacientes 

atendidos pelo psicólogo para o psiquiatra, e vice-versa, aconteciam esporadicamente. 

Havia também, no período da manhã e da tarde, técnicos administrativos (2 em cada 

turno) que trabalhavam na recepção e arquivo e técnicos e/ou auxiliares de enfermagem 

(2 em cada turno) que faziam pré-consulta, imunização e outros atendimentos 

eventuais. 

Conforme informações dos profissionais, somente três (1 médico psiquiatra, 1 

enfermeiro e 1 psicólogo) se consideravam participantes do atendimento psiquiátrico 

realizado na Policlínica do Coxipó denominado por eles de “Programa de Saúde 

Mental”. Portanto, a participação dos demais profissionais da Policlínica foi 

considerada, para efeito da análise desta tese, como atividade complementar e de infra-

estrutura que o serviço disponibilizava para todas as especialidades médicas ali 

atendidas, sem nenhuma especificidade com o atendimento de saúde mental. Esses três 
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profissionais foram considerados, nesta tese, a “equipe de saúde mental” da Policlínica 

do Coxipó.   

No período de observação neste serviço, não foi evidenciada nenhuma interação 

do enfermeiro com os pacientes que solicitavam consulta psiquiátrica. Foi observada a 

realização, por ele, de alguns procedimentos de enfermagem relacionados ao 

atendimento de outras especialidades médicas, como ECG e distribuição e controle de 

medicamentos para Hanseníase e Tuberculose. Também fazia, mensalmente para a 

SMS/FUSC, um relatório sobre o consumo de medicamentos psicotrópicos na 

Policlínica. O enfermeiro afirmou participar do “Programa de Saúde Mental” na 

Policlínica, desde o seu início, enfatizando a grande importância desse atendimento 

psiquiátrico na rede geral de serviços de saúde, destacando como especificidade de sua 

atuação, fazer anamnese de todos os pacientes que eram atendidos pela primeira vez 

neste serviço.   

Existiam 495 usuários inscritos no serviço, em dezembro de 2001. Segundo os 

dados de registro na recepção e arquivo da Policlínica do Coxipó, a média de usuários 

atendidos no ambulatório de psiquiatria, nos meses de junho a novembro de 2001 foi de 

7,3 por dia. A capacidade do serviço era de 12 consultas/ dia. Os profissionais da equipe 

que referiam participar do “Programa de Saúde Mental” da Policlínica do Coxipó não 

mencionaram o fato da média de atendimento estar abaixo do esperado. Apenas o 

Coordenador da Policlínica informou ter problemas em relação a isto, inclusive porque 

a SMS/FUSC, a partir desses dados de “baixa produtividade”, já havia manifestado a 

intenção de extinguir esse atendimento.  

Em todos os prontuários do arquivo existiam somente registros de atendimento 

médico. Não foi observada nenhuma anotação, avaliação ou evolução realizada por 

profissional não-médico nos prontuários. Existiam raras anotações de PA e Peso nos 

prontuários, sem assinatura, possivelmente executadas na pré-consulta, por auxiliar ou 

técnico de enfermagem. A anamnese médica registrada nos prontuários era, em geral, 

superficial, constava de frases curtas ou somente um elenco de palavras (“doente há 

muito tempo”, “ouve vozes”, “alcoolismo na família”, “é deprimido”, “angústia no 

peito” e outras) e realizada no primeiro atendimento. Nos subseqüentes, observou-se 

somente relatos médicos muito curtos, a maioria repetia o discurso do paciente, 

"selecionando" aspectos significativos, como: "Diz não se dar bem com a mãe"; "relata 

não tomar o remédio"; "refere não estar dormindo bem", e outros. Todos os relatos eram 
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finalizados com a prescrição de medicamentos, registro de exames solicitados e 

encaminhamentos (raros). Vários prontuários não continham Hipótese Diagnóstica.  

A equipe de saúde mental da Policlínica do Coxipó nunca se reunia; foi informado 

que durante alguns meses ocorreram reuniões programadas pela Coordenação 

Municipal de Saúde Mental, logo no início de funcionamento do “Programa”, com a 

participação de todos os profissionais da rede municipal que atuavam em saúde mental. 

Entretanto, a essas reuniões, o médico deste serviço não comparecia. O horário de 

trabalho do médico e do enfermeiro era no mesmo período (vespertino), enquanto que o 

do psicólogo era o matutino, o que possibilitava somente encontros eventuais entre eles. 

A única interação enfermeiro-psicólogo, mencionada como necessária pelo psicólogo, 

foi em situações nas quais ele buscava saber sobre ação e administração de algum 

medicamento prescrito pelo médico e, para isto ele utilizava os encontros eventuais, 

fora do horário regular de trabalho. O psicólogo informou que, quando julgava 

necessário, procurava meios não sistematizados e não programados para discutir 

situações pertinentes a pacientes atendidos pelos dois, com o médico (“encontros de 

corredor”). A interação médico-enfermeiro, embora mencionada como necessária, não 

ocorria, segundo ambos, por “problemas pessoais”.     
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3.2.3 - A Policlínica do Planalto 

 

Com a mesma justificativa e finalidade e, no mesmo período (maio de 2000) que 

teve início o atendimento psiquiátrico na Policlínica do Coxipó, foi implantado o 

atendimento ambulatorial psiquiátrico na Policlínica do Planalto. Esse atendimento 

constava de consulta médica psiquiátrica e dispensação de medicação psicotrópica 

padronizada, às segundas, quartas e sextas-feiras, no período vespertino.  

A estrutura física da Policlínica do Planalto era semelhante, embora menor, à da 

Policlínica do Coxipó. Constava de dois Blocos. No primeiro, funcionava o PA, que 

estava fechado para reforma no período da coleta dos dados desta pesquisa e, no 

segundo, funcionava o ambulatório. Os dois serviços eram independentes enquanto 

equipe técnica, característica de trabalho e estrutura física (possuía um corredor que 

possibilitava a comunicação interna pelos funcionários); entretanto, tinham uma única 

Coordenação Geral.  

O ambulatório compunha-se de um Bloco (prédio com formato de corredor) com 

uma única porta para entrada e saída. O prédio era pintado de branco com barrado 

verde-escuro; de aspecto sujo e descuidado. Ao lado e em frente ao prédio havia um 

estacionamento com algumas árvores. Na entrada, à esquerda, situava-se o balcão de 

recepção, com arquivo ao fundo. Ao longo do corredor, em portas à direita e à esquerda 

do mesmo, existiam 14 pequenas salas e/ou consultórios. Nestas/es funcionavam 

Serviço Social; Programa DST/AIDS; Sala de Aerosol; Banheiro para usuários (com 

condições de higiene inadequadas); Consultório cardiológico, onde se realizava também 

ECG e Endoscopia; Consultório de Pneumologia; um Consultório de Hanseníase (que 

funcionava no período da manhã). Esta mesma sala, à tarde, era utilizada pelo médico 

psiquiatra. Possuía 1 mesa e 2 cadeiras de ferro brancas, com pintura danificada, 1 

ventilador de pé, 2 armários do tipo arquivo (do programa de hanseníase) e 1 maca. 

Existia ainda Sala de Pré-Consulta e Vacinação; Sala de Coleta de Material para 

Exames Laboratoriais; Sala de Curativos/ Pequena Cirurgia e Ortopedia; Consultório de 

Pediatria (que também funcionava como consultório de Clínica Geral e Fisioterapia), 

Consultório de Nutrição e Psicologia e, Consultório de Ginecologia (sala com mesa 

para exame ginecológico e banheiro) com atendimento ginecológico/obstétrico no 

período da manhã e tarde.  

Essas salas eram dispostas, cada uma com uma única porta de entrada e saída, 

num corredor que tinha, aproximadamente 2m de largura e com uma janela ao fundo. O 
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ambiente era quente e abafado, havia vários bancos de madeira, dispostos em toda a 

extensão do corredor, que eram os locais de espera de consulta. Nos horários 

compreendidos entre as 12h e 30min e 14h o corredor ficava superlotado e, em seguida, 

esvaziava-se rapidamente. O médico psiquiatra chegava em torno de 14h e permanecia 

por cerca de 2 a 3h; era o atendimento médico mais demorado, de todos os realizados.  

Agendava-se por dia, nos três dias da semana de atendimento médico-psiquiátrico, 

12 pacientes "mas normalmente o Dr Fulano atende mais,... 15, 16... por dia, sempre 

tem quem vem a mais e ele atende...", informava o técnico de enfermagem.  

Assim como ocorria na Policlínica do Coxipó, o ambulatório da Policlínica do 

Planalto possuía infra-estrutura física (salas, consultórios, recepção, arquivo) e de 

suporte técnico (atendimento de enfermagem e serviço social) que era utilizada por 

todas as especialidades médicas ali atendidas. Assim, o atendimento ambulatorial 

psiquiátrico da POLICLÍNICA DO PLANALTO era realizado por um médico psiquiatra 

que utilizava, como serviços de apoio, as dependências do ambulatório da Policlínica, 

bem como a sua equipe de técnicos: 02 assistentes sociais e 01 psicólogo que 

informaram não participar “do programa de saúde mental”; não havia nenhum 

enfermeiro no ambulatório da Policlínica do Planalto no período de coleta de dados 

desta pesquisa, nem no período matutino nem no período vespertino. Havia ainda, no 

período vespertino, 2 servidores técnico administrativos na recepção e arquivo e 1 

técnico e 2 auxiliares de enfermagem que realizavam a pré-consulta, imunização, 

aerosol e curativos, entre outras atividades.  

Conforme informações dos profissionais e a observação efetuada, somente o 

médico psiquiatra realizava as atividades especificamente relacionadas ao atendimento 

de saúde mental. Um assistente social vinculava-se especificamente ao Programa 

DST/AIDS, o outro ao Programa de Hipertensão, além de atendimentos eventuais para 

outras especialidades; o psicólogo realizava atendimento sem nenhuma relação com os 

atendimentos psiquiátricos feitos na Policlínica e não havia enfermeiro no quadro de 

profissionais.  Portanto, para efeito da análise desta tese, a participação de todos os 

profissionais da Policlínica do Planalto, exceto o médico psiquiatra, foi considerada 

relacionada à atividade complementar e de infra-estrutura que o serviço disponibilizava 

para todas as especialidades médicas ali atendidas, sem nenhuma especificidade com o 

atendimento de saúde mental. A “equipe de saúde mental” foi considerada, portanto, 

restrita ao médico psiquiatra, nesse serviço.  
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Os prontuários constavam de uma única folha solta  - Ficha de Anamnese de 

Saúde Mental26 -, sem capa e eram armazenados numa “Pasta A-Z”, ordenados por 

ordem alfabética, sem numeração. Esta “Pasta A-Z” era guardada no setor de arquivo 

da Policlínica, sendo identificada como “o arquivo do programa de saúde mental”. Os 

demais atendimentos de todas as outras especialidades da Policlínica compunham um 

prontuário único, exceto os dos “programas” de Hanseníase e Tuberculose. Era de, 

aproximadamente, 600 o número de usuários inscritos no “Programa de Saúde Mental” 

da Policlínica do Planalto, em dezembro de 2001. A média de atendimento diário, nos 

meses de Junho a Novembro de 2001, segundo dados do arquivo e do setor de recepção 

da Policlínica do Planalto, neste serviço, era de 15 pacientes/dia, sendo que a sua 

capacidade diária era de 12.  

Os usuários deveriam ser encaminhados por um médico e, sendo ou não da área 

de abrangência do serviço (Distrito Leste), eram atendidos, dependendo apenas da 

solicitação de consulta e da possibilidade de agendamento. Sobre a dificuldade de 

encaminhar para outro serviço ambulatorial de saúde mental pacientes que fossem de 

outra região, o funcionário da recepção informou que "esses pacientes a gente não pode 

discutir essas coisas, quando eles querem tal médico, não adianta... eles são diferentes, 

você sabe... é melhor não contrariar...".  A marcação da consulta era feita pessoalmente 

(não por telefone) e mediante a apresentação de um documento. As 12 vagas 

disponíveis para o agendamento já estavam totalmente preenchidas num período de 

mais de 30 dias. Diariamente havia solicitação de consultas “de encaixe” que eram, na 

maioria das vezes, atendidas pelo médico.  

Os dados de identificação da Ficha de Anamnese eram preenchidos na recepção. 

Os pacientes eram orientados, pelo funcionário, a comparecer às 12h e 30min no dia 

marcado para a consulta para "fazer a ficha e aguardar o médico". A ordem de chegada 

era a que determinava a ordem de entrada no consultório médico, mas "às vezes, a gente 

ou o médico altera a ordem de chegada... paciente idoso, em pânico... agitado... esses 

pacientes, às vezes têm que ser assim..." , informava o técnico de enfermagem 

responsável pela pré-consulta.  
                                                 
26A Ficha de Anamnese de Saúde Mental utilizada aqui era o mesmo impresso utilizado no atendimento 
ambulatorial da Policlínica do Coxipó e já descrito. No período de observação desta pesquisa, este 
formulário estava em falta, sendo substituído pelo  formulário comum aos demais atendimentos 
ambulatoriais da Policlínica, denominado “SUS – Prontuário de Atendimento Ambulatorial”, que 
constava de dados de identificação, antecedentes pessoais, antecedentes familiares e linhas em branco 
para registro de consultas, resultados de exames e evoluções.    
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"Esses pacientes", diferentemente dos demais usuários da Policlínica, também não 

levavam as suas respectivas fichas de identificação/prontuários, até a sala de pré-

consulta para que o técnico de enfermagem verificasse a sua PA (Pressão Arterial) e 

idade, como todos os outros pacientes consultados nas diferentes especialidades. O 

transporte da ficha, da recepção à sala de pré-consulta (percurso de aproximadamente 4 

metros) era realizado pelo funcionário da recepção ou de enfermagem, no caso "desses 

pacientes". A Pré-Consulta, que constava da verificação da PA e da anotação da idade 

do paciente no prontuário, sem nenhuma outra observação, era feita pela enfermagem, 

para todos os pacientes consultados nas diferentes especialidades. Anotados PA e idade 

na ficha, os pacientes eram orientados a aguardar a chegada do médico, permanecendo 

próximo da respectiva porta do consultório. Na maioria das vezes eles permaneciam por 

um período que variava de 1,5 a 3h esperando, em um corredor quente e abafado, a hora 

de sua consulta. Esta durava em torno de 10 a 15 minutos.  

Na chegada do médico, os prontuários eram entregues a ele, organizados por 

ordem de chegada; ele entrava no consultório, sentava-se e passava a chamar cada um 

dos pacientes, sentado, somente elevando o tom de voz para chamar o próximo, à 

medida em que cada um saía. Ao final da consulta, o médico orientava que eles 

retornassem dentro de um prazo estabelecido, normalmente 30 dias. Os pacientes então 

se dirigiam até o balcão da recepção e marcavam os seus retornos de acordo com a 

disponibilidade de agenda, normalmente mais de 30 dias. Havia, nas dependências da 

Policlínica, uma Farmácia que possuía e distribuía para os pacientes atendidos, a 

medicação psicotrópica padronizada prescrita. Não foi informada a falta de nenhuma 

medicação no período de observação, embora isso ocorresse ocasionalmente, segundo 

informações dos funcionários. O médico registrava diariamente, no ROA, as 

atividades/procedimentos desenvolvidos no atendimento dos pacientes.   

Nos prontuários do arquivo deste serviço, observou-se em todas as fichas, 

anotações de PA e idade, muitas sem assinatura, antes de cada consulta médica. Os 

registros dos atendimentos médicos constavam geralmente de uma anamnese rápida e 

superficial no primeiro atendimento, em vários prontuários não constava Hipótese 

Diagnóstica e, nos atendimentos subseqüentes, havia, em geral, relatos médicos muito 

curtos, a maioria repetindo o discurso do paciente, “selecionando” algum aspecto do 

mesmo, como: "Diz que os problemas começaram quando se separou do marido", "não 

consegue dormir", "relata que o filho saiu de casa", “trata de hipertensão há vários 

anos”, e outros do mesmo tipo. Acompanhava e finalizava o relato médico do 
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atendimento, a prescrição de medicamentos, os exames solicitados e os 

encaminhamentos (não muito freqüentes). 

O médico psiquiatra expressou encontrar dificuldades no trabalho realizado neste 

serviço, pelo fato de não dispor de outros profissionais de nível universitário na equipe, 

citando especificamente o assistente social que, segundo ele, é fundamental para 

complementar a assistência em saúde mental.    
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3.2.4 - O Ambulatório de Saúde Mental do Centro de Especialidades Médicas  

  

Este ambulatório de Saúde Mental funcionava no CEM de Cuiabá, desde 

dezembro de 1995, no período vespertino. A equipe era composta por um médico 

psiquiatra, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo.    

O CEM de Cuiabá era o antigo Posto de Atendimento Médico (PAM) do 

INAMPS, situava-se na região central da cidade e funcionava num prédio de quatro 

pavimentos. Era a referência municipal de atendimento ambulatorial de especialidades 

para o Município de Cuiabá. Dispunha dos seguintes serviços, distribuídos nos 

pavimentos: Térreo: Guichê para Marcação de Consultas para todas as especialidades 

do CEM, exceto Oncologia e Saúde Mental que eram feitas diretamente nas salas de 

atendimento; RX; Sala de Gesso; Oncologia; Farmácia; Setor de entrega de Resultados 

de Exames. 1º Andar: ECG; EEG; Sala de coleta de sangue para exames laboratoriais; 

Sala de Prontuário (arquivo); Oftalmologia; Pediatria; Cirurgia Pediátrica; Cardiologia 

Infantil; Nutricionista e Endocrinologista. 2º Andar: Saúde Mental; Setor de 

enfermagem/ Central de Material Esterelizado; Telefonista; Administração do Centro 

de Especialidades; Serviço Social; Pequena Cirurgia. 3º Andar: Consultórios de 

Ortopedia; Otorrinolaringologia; Cardiologia; Mastologia; Urologia; Neurologia; 

Cirurgia Geral; Alergista; Fisioterapia; Nefrologia; Cirurgia Gástrica; Proctologia; 

Ultrassonografia; Sala de Curativos/Injeção; Setor de Administração e Estatística do 

CEM. 

Era um prédio antigo, reformado várias vezes mas que mantinha alguns problemas 

estruturais crônicos: elevador antigo e, na maioria dos dias, fora de funcionamento; 

consultórios com nível elevado de ruído externo, chegando às vezes, a prejudicar o 

diálogo, pois, não havendo ar condicionado na maioria das salas, era obrigatório manter 

as janelas abertas.  

Neste prédio, o local destinado ao Ambulatório de Saúde Mental localizava-se no 

2º andar. Era praticamente obrigatória a utilização das escadas para o acesso, devido às 

condições precárias do elevador. Subindo as escadas, chegava-se a um corredor 

recoberto de azulejos brancos antigos. Este corredor, contornando todo o prédio, que 

era de esquina, fazia um “L” e, no "canto" deste “L” estavam localizadas as quatro salas 

destinadas ao atendimento de saúde mental. Elas eram feitas com divisórias brancas, até 

o teto, sendo que a parte superior de todas elas era de vidro, porém isto só tinha o efeito 

de disseminar a luminosidade, dada a altura, não era possível a observação de uma a 
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outra sala. O corredor em frente às salas, alargado em relação a toda a sua extensão, 

funcionava como local de espera de consultas. Para isto, havia cinco bancos de madeira 

com encosto, dispostos nesse espaço.   

Não havia, em todo o CEM e nem neste corredor do 2º andar, nenhum cartaz ou 

placa indicativa do Ambulatório de Saúde Mental ou dos demais atendimentos e/ou 

consultórios existentes nesse pavimento. As salas não possuíam nenhum número ou 

outra identificação nas portas. Neste pavimento, somente a Sala de Administração do 

CEM estava identificada com um cartaz e horário de atendimento colado à porta. 

Portanto, os usuários do CEM, ao chegarem no 2º andar procurando algum setor, 

paravam em qualquer uma das salas/consultórios que estivesse ocupada (dependendo do 

horário algumas permaneciam vazias)  e perguntavam sobre o atendimento procurado. 

Isso ocorreu inúmeras vezes no período de observação, nas salas do ambulatório de 

saúde mental. O enfermeiro e o assistente social interrompiam o seu trabalho inúmeras 

vezes para dar esse tipo de informação, entretanto, nenhuma solicitação de identificação 

dos setores foi encaminhada à administração do CEM ou providenciada pelos mesmos. 

Apenas foi expressa por eles uma queixa de que a “administração" não providenciava a 

identificação das salas.  

As quatro salas destinadas ao atendimento de saúde mental possuíam as seguintes 

características: 1º) 1 Sala de Grupo: situava-se no "canto" do corredor, possuía 8 

cadeiras novas estofadas, agrupadas em 2 conjuntos fixos de 4; um painel 

rudimentarmente pintado na parede, com o esboço de uma mulher e a frase O prazer de 

estar cheio de vida. Possuía ainda uma escrivaninha e uma cadeira, ambas muito 

antigas.  A porta não tinha chave. Não possuía ar condicionado nem ventilador fixo; 

havia um ventilador grande, de pé, que "circulava" por todas as salas do ambulatório, de 

acordo com a necessidade de uso. Essa sala era utilizada somente pelo psicólogo, para 

atendimento individual ou de grupo. 2º) 1 Sala/Consultório médico: possuía ar 

condicionado, uma mesa tipo escrivaninha e 2 cadeiras antigas de aço, um banco de 

madeira e 1 pia para lavagem das mãos. Esta sala era utilizada para as consultas 

médicas e, na medida em que tal procedimento só ocupava um período de 

aproximadamente 1,5h/dia, no restante do tempo o enfermeiro e o assistente social 

permaneciam nela por ser mais confortável. A porta não tinha chave. 3º) 

Sala/Consultório: possuía uma mesa do tipo escrivaninha; um armário de vidro com 

chave, utilizado para guardar impressos utilizados no serviço, livros de registro, 

medicamentos e material de escritório; um arquivo de aço para prontuários dos 
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pacientes; 1 cadeira estofada, 1 cadeira de aço  e 1 pia. Esta era a única sala que possuía 

chave, utilizada apenas pelo enfermeiro e assistente social. 3º) 1 Sala/Consultório: 

possuía 1 maca e 1  pia; permanecia sem utilização, fechada. Situado à direita de quem 

chegava, havia um banheiro que permanecia trancado, para uso dos profissionais do 

ambulatório. No corredor havia um banheiro dos usuários. Todos os ambientes eram 

limpos, sem nenhum tipo de enfeite ou decoração. Também não se identificava nenhum 

material informativo (cartaz ou semelhante) nos ambientes do ambulatório de saúde 

mental.    

No espaço do corredor utilizado como sala de espera, encostado à parede, havia 

um arquivo de aço antigo e danificado, destrancado, com várias fichas/prontuários de 

usuários do ambulatório de saúde mental, sem número.   

Os pacientes deveriam vir, para o atendimento, encaminhados por médicos de 

serviços de atenção primária ou de outras especialidades, uma vez que esse ambulatório 

era a referência municipal para o atendimento especializado de saúde mental. Ao 

contrário dos demais usuários do CEM, que agendavam seu atendimento no Setor de 

Marcação de Consultas, no piso térreo do mesmo, os pacientes de saúde mental 

dirigiam-se diretamente às salas de atendimento do ambulatório de saúde mental para a 

marcação de consultas, que funcionava somente no período da tarde. A coleta de dados 

desta tese foi realizada no período de racionamento de energia elétrica e, em função 

disto, o horário havia sido circunstancialmente modificado de 13h às 18h para 11h e 

30min às 16h. O enfermeiro e o assistente social informavam cumprir jornada diária de 

trabalho, enquanto o médico atendia três vezes por semana (2ª, 4ª e 5ª feiras) e o 

psicólogo, também três vezes por semana (2ª, 3ª e 6ª feiras). Nos dias em que não havia 

atendimento médico não se observava a presença de nenhum paciente no ambulatório. 

A recepção dos pacientes era feita pelo enfermeiro ou pelo assistente social, 

dependendo da disponibilidade do momento. A partir desse atendimento o paciente era 

agendado para o atendimento médico ou psicológico. O psicólogo atuava de modo 

independente da equipe, possuía agenda própria e de uso pessoal, com marcação direta 

de consultas e/ou atendimentos junto aos usuários. A agenda de atendimento médico era 

mantida no arquivo do ambulatório.  

O número de pacientes inscritos neste ambulatório de saúde mental, em dezembro 

de 2001, era de 1.670. Só havia registro sistemático das consultas médicas realizadas. O 

serviço ficou sem atendimento psicológico de Fevereiro a Setembro de 2001, devido ao 

término do contrato do psicólogo anterior e a não contratação de um substituto. A partir 
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de Outubro, o registro diário de consultas e/ou atendimentos psicológicos era mantido 

em agenda pessoal do psicólogo que foi contratado. Os atendimentos de enfermagem e 

serviço social não eram sistematicamente registrados nos prontuários do ambulatório.   

A seqüência de um atendimento de “primeira vez” seguia a seguinte rotina: Todos 

os primeiros atendimentos, no período de observação, foram realizados pelo 

enfermeiro. Rotineiramente, este profissional, após informar-se sobre o 

encaminhamento devido, fazia um atendimento caracterizado por uma escuta demorada 

do problema de saúde relatado, "colhia a história", algumas vezes tomava nota no 

formulário "Ficha de Anamnese"27, da história, de forma detalhada, e informava ao 

solicitante que o médico não estava atendendo primeiras consultas. Analisava as 

possibilidades de encaminhamento para outros serviços municipais (Policlínicas) e, 

após isso, se considerasse que a situação merecia atendimento especializado e que não 

havendo a possibilidade de encaminhamento, solicitava que a pessoa aguardasse o 

médico (ou viesse no dia seguinte, caso esse profissional não estivesse), permanecendo 

na porta do consultório médico ao final das consultas agendadas e, imediatamente após 

a última consulta, entrasse no consultório e solicitasse diretamente ao médico a sua 

consulta. Isso ocorria em função da decisão do médico de não mais atender primeiras 

consultas, pois alegava que sua agenda já estava completa com os atendimentos 

subseqüentes devido à sua decisão de atender somente três tardes por semana. Essa 

situação gerava freqüentes conflitos entre os profissionais e pacientes, entretanto, como 

não existia um responsável ou coordenador na equipe de saúde mental do ambulatório, 

os conflitos permaneciam sem resolução, pois ninguém se sentia no direito e/ou 

responsabilidade de administrar esse tipo de situação. A possibilidade de 

encaminhamento deste problema à coordenação do CEM também era descartada em 

virtude da constatação de que, em geral, todos os atendimentos médicos do CEM eram 

pautados pelo não cumprimento de horário, sendo isso considerado, pelos demais 

profissionais, como cultura dessa instituição. 

Nos casos em que o enfermeiro identificava que o problema requeria abordagem 

psicológica, encaminhava ao psicólogo e esse atendimento era agendado.  

Os pacientes que haviam solicitado atendimento ao médico e conseguido 

agendamento da consulta médica, eram orientados para vir no dia marcado às 12h com 

aproximadamente 1h e 30min de antecedência da consulta médica, para que o 

                                                 
27  Mesmo formulário utilizado na Policlínica do Coxipó e do Planalto e já descrito anteriormente. 
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enfermeiro fizesse a Anamnese, conforme o formulário próprio. O prontuário constava 

da Ficha de Anamnese, que recebia um número e passava a compor o arquivo do 

ambulatório, somente após o paciente ser atendido pelo médico ou pelo psicólogo. No 

caso de o paciente não retornar para a consulta médica marcada ou, de não ser agendada 

a consulta médica, os atendimentos realizados pelo enfermeiro e/ou assistente social, 

anteriormente à consulta médica e/ou psicológica e, muitas vezes, detalhados e 

consistentes sobre o problema apresentado pelo paciente, junto com a sua identificação, 

registrados na Ficha de Anamenese, eram colocados no arquivo do corredor (aberto), 

sem constar quantitativa ou qualitativamente do serviço prestado no ambulatório. 

Portanto, se não conseguisse ou não realizasse a consulta médica, o paciente 

“desaparecia” da demanda e do arquivo do ambulatório. Uma vez atendido e constante 

do arquivo (prontuário com número), o paciente passava a ter atendimento de retorno 

médico ou psicológico agendado. Esses eram marcados pelos respectivos profissionais.  

Os prontuários do ambulatório de saúde mental são separados do  prontuário do 

CEM. Os usuários do CEM possuem um prontuário único, utilizado no atendimento de 

todas as outras especialidades, arquivado no setor de Prontuário deste Centro. No caso 

do atendimento de saúde mental, não havia nenhuma relação com este, o prontuário 

permanecia arquivado no próprio setor de atendimento. A média de consultas médicas 

(único atendimento cujo registro é disponível no serviço) nos meses de Janeiro a 

Outubro de 2001, conforme registro no Livro de Atendimento do Serviço foi de 29 

pacientes/semana. Considerando-se que o atendimento médico acontecia três vezes por 

semana, foi de 9,6 pacientes por dia, enquanto a capacidade prevista era de 12 por dia, 

cinco vezes por semana.  

Observou-se neste serviço, uma abordagem pessoal e carinhosa aos usuários, por 

parte de todos os profissionais. Fazia-se um acolhimento, na maioria das vezes, cordial, 

amistoso e amigável de todos os usuários, alguns usuários referiam-se aos profissionais 

como “meus amigos”. Os profissionais eram identificados pelos usuários nominalmente 

e pela profissão, entretanto estes referiam “fazer tratamento aqui, com o doutor 

Fulano”, mas também, quando vinham fazer o tratamento “conversavam com o 

enfermeiro e o assistente social”, que eram seus “amigos”. Alguns tinham pouco 

contato com esses profissionais, porque vinham pra “consultar com o psicólogo”.  

Os registros dos prontuários atendidos no ano de 2001 evidenciaram que os 

relatos médicos eram curtos, enfocando aspectos psicopatológicos e conduta terapêutica 

e, na maioria dos casos, prescrição de medicamentos. Os relatos de serviço social eram 
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raros; os de enfermagem eram quase exclusivamente os de “primeira vez”, sendo raros 

os de consultas subseqüentes. A anamnese registrada pelo enfermeiro era completa no 

sentido de abordar a avaliação mental e física do paciente, o vocabulário era adequado 

para descrever o quadro psicopatológico dos usuários e a única conduta observada foi o 

encaminhamento para consulta psiquiátrica, psicológica ou para outra especialidade. 

Não foi observado nenhum registro de atendimento psicológico.  

Os profissionais não médicos registravam diariamente os procedimentos 

desenvolvidos no atendimento dos pacientes, no formulário denominado Atendimento 

de Vigilância Epidemiológica, Imunização e Atos Não-médicos – (AVEIANM), o 

médico registrava no ROA.  

Observou-se, no que se refere ao relacionamento da equipe, uma aproximação 

entre o serviço social e a enfermagem, um distanciamento do psicólogo em relação a 

todos os demais e uma aproximação e/ou distanciamento, que ocorria de forma 

intermitente, entre o serviço social e a enfermagem em relação ao médico. O trabalho 

nunca era discutido, não havia reuniões, nem administrativas nem técnicas, sistemáticas 

ou esporádicas, entre a equipe; nunca ocorria discussão de casos. Algum 

desentendimento observado entre os profissionais referia-se mais especificamente a 

divergências na distribuição de privilégios (cumprimento ou não da jornada semanal de 

trabalho, tolerância ou não da coordenação com faltas e atrasos) e menos a divergências 

de atuação profissional que implicassem em dificuldades na execução do trabalho.  
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3.2.5 – Aspectos do funcionamento dos serviços de atenção à saúde mental 

 

A partir da observação sistemática dos locais e do funcionamento dos serviços 

de atenção à saúde mental, tendo-se como referência o arcabouço teórico da Reforma 

Psiquiátrica como um novo paradigma de assistência e o processo de trabalho como 

fundamentação teórica desta tese, destaco alguns aspectos relacionados à: 

 

Disposição territorial dos serviços.  

Analisando a disposição territorial das modalidades de assistência que se 

preconizavam como alternativas e ou substitutivas da internação psiquiátrica, observa-se 

que os serviços da rede estadual se localizavam “ao redor” da internação psiquiátrica. 

Assim, o Ambulatório, o Hospital-Dia e o CAPS, além de se localizarem fisicamente 

“agregados” ao setor de Internação do CIAPS Adauto Botelho, mantinham, com este, 

um relacionamento de dependência em vários aspectos administrativos e assistenciais.   

Quanto aos serviços da rede municipal, embora os três serviços de atenção 

ambulatorial estivessem localizados em serviços gerais de atenção à saúde, não se 

integravam na dinâmica administrativa e assistencial desses serviços, haja vista a 

existência, em todos eles, de arquivos “em separado”, de atendimentos diferenciados no 

que se refere à marcação de consultas e dinâmica do atendimento, além da inserção 

precária que possivelmente não era uma característica exclusiva da assistência à saúde 

mental, como a falta de estrutura básica de atendimento (consultas de saúde mental que 

se realizavam em consultórios de ginecologia e de hanseníase).  

Portanto, quando se analisa as estruturas de atendimento à saúde mental que se 

localizavam em ambientes exclusivos, diferenciados, e em separado da rede geral de 

atenção à saúde, observou-se a hegemonia da internação psiquiátrica, hegemonia esta 

que determinava a criação de outras modalidades que “complementavam” e 

“subsidiavam” a internação. E, ao se inserir o atendimento à saúde mental na rede geral 

de atenção à saúde, observou-se, de fato, uma disposição que somava ou agregava o 

atendimento psiquiátrico nas Policlínicas ou no CEM, mas não integrava esse 

atendimento à estrutura e à dinâmica destas instituições, onde se mantinha o 

atendimento diferenciado para uma clientela que foi, ao longo da história, objeto de um 

atendimento “em separado” no contexto da assistência à saúde.  
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No que se refere à possibilidade de funcionamento dos serviços organizados em 

rede, com referências territoriais próprias e específicas, observou-se que os serviços 

municipais orientavam-se de maneira fragmentária neste sentido, ou seja, existiam 

serviços da rede municipal (referência distrital) somente nos Distritos Sul e Leste, e 

nenhum nos distritos Norte e Oeste. Os serviços existentes funcionavam há pouco 

tempo (um ano) e ainda careciam de sustentação no que se refere à provisão efetiva de 

profissionais para sua creditação junto à população, devido ao fato de funcionarem 

baseados em lotação de profissionais com contratos temporários de trabalho, o que 

abordarei mais adiante, nesta tese. Em relação ao ambulatório de saúde mental do CEM 

– referência municipal especializada – não havia atendimento de pacientes novos, o que 

inviabilizava o seu funcionamento como tal. 

Além disso, constatou-se que a referência estadual (ambulatório do CIAPS Adauto 

Botelho) apresentava-se insuficiente, tanto quantitativamente quanto geograficamente, 

devido às dimensões do Estado de Mato Grosso e à insuficiência da rede de assistência 

no interior.  

Portanto, a organização territorial dos serviços analisados não atendia à 

necessidade de assistência à saúde mental da população, segundo o princípio de 

regionalização, no município de Cuiabá.         

 

Infra-estrutura dos serviços, como aspectos facilitadores ou não do acolhimento 

dos usuários e do estabelecimento de vínculos terapêuticos.  

A constatação da precariedade da assistência à saúde no sistema público, em 

Cuiabá, no Estado de Mato Grosso e no Brasil, não é uma prerrogativa desta tese, nem 

tampouco está relacionada exclusivamente aos usuários dos serviços de saúde mental. 

Entretanto, a análise empreendida visa identificar algumas condições que seriam 

necessárias como “equipamento básico” de atendimento de saúde mental, numa 

perspectiva acolhedora e reabilitadora dos pacientes em saúde mental, ou, 

transformadora das tradicionais instituições psiquiátricas manicomiais. Esse 

“equipamento básico” tem como referência algumas condições ambientais necessárias 

para o estímulo e a motivação dos usuários, para participação e vinculação à proposta 

terapêutica, a orientação em relação ao tratamento, o respeito à autonomia e à 

individualidade do paciente, condições estas que tratam, em suma, dos direitos de 

cidadania dos doentes mentais – fundamentação básica da Reforma Psiquiátrica.  
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Observou-se que algumas condições relacionadas a estas questões estavam 

presentes em alguns dos serviços analisados, como a garantia de transporte coletivo para 

os usuários, a localização dos serviços em regiões arborizadas e de aparência bem 

cuidada e a presença de alguns ambientes de circulação e atendimento dos usuários 

organizados de forma a propiciar integração e participação. Entretanto, predominava 

nos serviços analisados, as características de impessoalidade, descuido, desarmonia e 

desintegração nos ambientes/locais de atendimento, tanto no que se refere à presença ou 

ausência de mobiliário adequado, como à disposição e aparência dos mesmos; assim 

como no desconforto imposto aos usuários que buscam atendimento e dos profissionais 

quanto às condições dos locais para esse atendimento.  

As características ambientais destinadas à orientação dos usuários se encontravam 

também ausentes em muitos dos locais analisados e isso compromete os propósitos 

terapêuticos relacionados ao resgate ou reabilitação do usuário para o auto-cuidado, para 

a possibilidade de conduzir-se individualmente e de forma autônoma nos ambientes  e 

quanto à proposta de tratamento. Destaco, no aspecto das condições ambientais, que 

contrariavam os propósitos terapêuticos integrativos e de reabilitação psicossocial, a 

ausência de espelho em local de tratamento que se propunha a “resgatar a cidadania” de 

pacientes portadores de transtorno mental crônico, a ausência de placas indicativas e de 

identificação de serviço de saúde mental localizado em serviço de atendimento à saúde 

em geral, local este de grande circulação de pessoas com variados interesses e 

necessidades e a ausência de sala de espera em todos os serviços ambulatoriais, além de 

condições insalubres (banheiros sem funcionamento) em alguns deles.   

Ao analisar o que denomina “miséria relacional” de ambientes de atenção à saúde 

mental, Valentini (2001, p. 12) afirma que as instituições muitas vezes trabalham com 

“o modelo do dano, que significa justificar com competência o que e porque não é 

possível enfrentar obstáculos quando estes surgem” e que este modelo orienta-se para a 

produção e manutenção de “bonsais”, fazendo uma analogia dos pacientes com as 

plantas que foram induzidas a desistir de crescer, em pequenos vasos, com um mínimo 

de terra. Assim, em ambientes pobres de estímulos relacionais, onde se oferece um 

mínimo de possibilidade de expansão (“pouca terra”), miseráveis, com muitos controles 

e concebidos para impedir o desenvolvimento das raízes que compõem a identidade dos 

pacientes, aprisionam-se as pessoas como se aprisionam as plantas e produzem-se 

“pessoas-bonsais”, para a submissão, a repetição e a imobilidade. 
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A infra-estrutura dos serviços analisados, em grande medida, não atendia aos 

pressupostos de reabilitação pessoal/subjetiva e social dos usuários, não facilitando 

vínculos afetivos e orientação para participação das atividades terapêuticas, como não 

permitindo deslocar-se e situar-se em relação aos ambientes/instituições.  

    

Horário de funcionamento e cumprimento de carga horária de trabalho. 

Já foi abordado anteriormente o horário de funcionamento dos serviços, questão 

que considero implicada em sua capacidade resolutiva. Todos os serviços analisados 

funcionavam somente no período diurno, nos dias úteis. Portanto, as pessoas que 

apresentavam algum problema de saúde mental, em horário noturno ou em finais de 

semana, mesmo aquelas inscritas nos serviços de atenção extra-hospitalar, seriam 

necessariamente encaminhadas para o setor de Internação do CIAPS Adauto Botelho, 

porta de entrada do sistema público hospitalar psiquiátrico. Isso compromete a função 

dos serviços analisados (orientados pela Reforma Psiquiátrica) de serem efetivamente 

“substitutivos” da internação psiquiátrica. 

Nos três serviços ambulatoriais da rede municipal, o horário de funcionamento era 

vespertino, uma limitação imposta aos usuários que não tinham outra alternativa de 

horário de atendimento, exceto o ambulatório-referência da rede estadual.    

Outro aspecto relacionado ao horário de funcionamento é o fato de que, 

freqüentemente, os usuários eram submetidos a horários de atendimento que atendiam à 

necessidade dos profissionais e não às suas necessidades ou à proposta terapêutica da 

instituição. Alguns profissionais atendiam somente depois das 16 h, outros somente três 

dias por semana, outros faltavam sistematicamente e outros reduziam os horários de 

atendimento de seis ou quatro horas diárias para três ou uma hora. Portanto, perdia-se de 

vista a finalidade terapêutica em processos de trabalho que acomodavam muitas e 

discrepantes necessidades pessoais dos profissionais.  

   

Organização do processo de trabalho.  

Ao analisar a organização dos processos de trabalho das equipes, destaco aspectos 

relacionados à divisão do trabalho, ao modo de ser e à finalidade do trabalho. 

Quanto à divisão do trabalho, um primeiro aspecto a ser considerado é a 

constatação de que as equipes não se compunham tendo como pressuposto um 

referencial mínimo definido a partir da necessidade de abordagem terapêutica em saúde 

mental. Esse pressuposto define, como regra geral, uma equipe composta por, no 
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mínimo, médico psiquiatra, enfermeiro, psicólogo e assistente social. Assim, em alguns 

locais, não havia o profissional médico, em outros não havia enfermeiro e, ainda, em 

outros, não havia assistente social, sendo que em um local, o atendimento restringia-se 

ao profissional médico. Portanto, a partir de uma composição precária, no que se refere 

à diversificação e quantificação de profissionais, a divisão do trabalho era operada nas 

equipes por critérios também atípicos. 

Uma dificuldade observada refere-se à divisão de atividades de acordo com as 

competências técnicas, profissionais e legais específicas. Nesse sentido, em vários 

locais constatou-se que vários profissionais desenvolviam atividades semelhantes, sem 

nenhuma especificidade técnica, ou seja, faziam entrevistas e anamneses, muitas vezes 

denominadas “histórias”, que não guardavam nenhum critério técnico profissional e, em 

decorrência, podiam ser realizadas por qualquer um dos profissionais, muitas vezes não 

respeitando sequer o nível de formação profissional (médio e superior) ou a formação 

específica para atuação na área da saúde (presença de médico veterinário). Essa 

“indiferenciação” profissional não foi observada no caso dos médicos; esse profissional 

mantinha-se com uma função própria e específica em todos as equipes analisadas. 

Embora existisse um serviço onde não havia médico compondo a equipe profissional, o 

trabalho desse profissional não era realizado por outro. Nesse caso, os pacientes eram 

referenciados a outros serviços para o atendimento médico, além do que, havia também 

um serviço que prescindia de todos os demais profissionais, funcionando somente com 

o atendimento médico. Nas equipes, os enfermeiros foram os profissionais mais 

identificados com essa atuação “inespecífica” sendo, em várias situações, não 

reconhecidos e/ou identificados como profissionais componentes da equipe de 

atendimento e, em outras, toda a equipe de enfermagem (técnicos e auxiliares de 

enfermagem) era identificada como “enfermeiros”.  

Esse aspecto da centralidade ocupada pelo trabalho médico em relação a todas as 

atividades terapêuticas é característica de todos os processos de trabalho analisados. 

Mesmo em situações onde se tinha uma equipe adequada quanto ao número e 

qualificação profissional, a função terapêutica do trabalho de Enfermagem, da 

Psicologia e do Serviço Social era complementar à do médico. Isso foi observado 

principalmente nos quatro serviços ambulatoriais, onde o processo de trabalho estava 

orientado para a produção de consultas médicas, que, por sua vez, resultavam em 

prescrição de medicamentos na quase totalidade dos casos; os demais trabalhos 

funcionavam de modo a acelerar, agilizar, anteceder ou facilitar essa consulta médica. 
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Num dos serviços não ambulatoriais, considerado de atenção intermediária entre a 

internação e o ambulatório (CAPS), o processo de trabalho possuía uma determinação 

“a priori” – o cumprimento de um contrato previamente estipulado para todos os 

usuários, sendo que a participação de cada profissional nesse processo de trabalho se 

dava de modo a compor um cronograma previamente estabelecido, não havendo a 

priorização de nenhuma atividade profissional, uma vez que o que garantiria a alta era o 

cumprimento do tempo e das cláusulas do contrato. No outro serviço não ambulatorial 

(HD), havia a participação mais efetiva de profissionais da Psicologia e do Serviço 

Social, uma vez que se buscava a reintegração social de pacientes cronicamente doentes, 

embora se observasse a centralidade do trabalho médico, por exemplo, pelo fato de que 

era esse o profissional responsável pela alta, ao mesmo tempo em que era o profissional 

menos presente no cotidiano de assistência (duas vezes/semana). Portanto, a valorização 

da medicalização no processo assistencial era uma constante. Além desses aspectos 

relacionados aos atos terapêuticos, outros de caráter administrativo, como o fato de que 

o preenchimento dos relatórios de produtividade (ROA) dos médicos de alguns serviços, 

eram feitos por pessoal de nível médio de enfermagem, denota o caráter hegemônico 

dessa categoria profissional em relação às demais, hegemonia essa que extrapola a 

função terapêutica, que desvia funções de profissionais que teriam função terapêutica 

para a sua comodidade e esses (profissionais de nível médio de enfermagem), por sua 

vez, que se deixam utilizar nesse sentido.  

Ao se analisar os registros da atenção em saúde mental, especificamente os 

prontuários dos pacientes, observa-se também essa centralidade do trabalho médico e a 

não valorização do trabalho em equipe. Compreendendo que, num trabalho de equipe, o 

prontuário é o elemento central de informação para a assistência, observei que os 

registros, de maneira geral eram precários, fragmentados, superficiais, não sistemáticos 

e, na maioria das vezes, não retratavam de modo fidedigno o dia-a-dia da proposta 

terapêutica dos serviços, nem a participação dos pacientes nesta. Os prontuários eram 

também elaborados e organizados seguindo-se a lógica da centralidade do trabalho 

médico, assim, esse era o trabalho mais sistematicamente registrado em alguns locais, 

inclusive, chegando mesmo a só receber o “status” de prontuário, com número e registro 

no arquivo, quando fosse instrumento de registro da intervenção médica. Portanto, na 

análise dos prontuários dos seis serviços, identifica-se variações importantes quanto à 

sua organização e facilidade ou dificuldade para o manuseio, entretanto, a fragilidade 
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dos registros no que se refere à compreensão da história de sofrimento e tratamento dos 

usuários, foi presente em todos os locais analisados.  

As reuniões de equipe e discussão de casos, instrumentos importantes para o 

processo de trabalho coletivo em saúde, não aconteciam de forma sistemática em 

nenhum dos locais estudados, embora quase todos os profissionais afirmassem a sua 

importância.   

A coordenação dos processos de trabalho das equipes era ausente nos três serviços 

ambulatoriais da rede municipal. Uma vez que esses serviços se localizavam em 

instituições de atendimento geral à saúde, sem se integrar às outras especialidades, 

mantinham atividades terapêuticas que se desenvolviam sem planejamento e/ou 

avaliação sistemática, seja por parte dos profissionais (haja vista o fato de não se fazer 

reuniões de equipe), seja pela coordenação geral dos serviços que avaliava somente 

dados de produtividade dos atendimentos, sem levar em consideração os dados sobre as 

especificidades desse atendimento. A Coordenação Municipal de Saúde Mental 

desenvolveu, quando da implantação desses serviços, uma atividade de coordenação 

técnica, fazendo reuniões mensais com os profissionais e coordenadores dos serviços. 

Entretanto, essa atividade extinguiu-se após algum tempo e resultou no fato de que 

alguns profissionais decidiram não mais inscrever pacientes novos no serviço, outros 

reduziram sua jornada semanal de cinco para três dias por semana, outros se afastaram 

das atividades, não mais participando do atendimento de saúde mental. Essas situações 

não encontravam nenhum espaço para avaliação, análise e encaminhamento. Portanto, 

tanto o gerenciamento administrativo quanto o terapêutico era bastante deficitário 

nesses serviços.    

Nos serviços da rede estadual havia a presença de coordenadores, entretanto, as 

atividades de coordenação administrativa, algumas vezes, confundiam-se com as de 

coordenação técnica/terapêutica do processo de trabalho e, em outras, o planejamento, a 

avaliação das atividades e a solução dos problemas cotidianos era realizada através de 

redes “marginais” ao poder formalmente constituído. No dia-a-dia, os profissionais 

propunham e encaminhavam alterações na organização do trabalho, que eram 

desconhecidas da coordenação local.  

Portanto, o gerenciamento do plano terapêutico do trabalho das equipes era 

precariamente constituído em todos os serviços analisados. Conseqüentemente, tanto 

alguns aspectos administrativos do atendimento, quanto algumas divergências ou 
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indefinições conceituais e suas implicações no tratamento e abordagem terapêutica dos 

usuários, não encontravam espaço para resolução. 

 

O trabalho nas equipes analisadas, era organizado segundo um padrão de 

atendimento que possibilitava limitados espaços para a expressão da subjetividade das 

pessoas e, ao permitir alguma expressão de subjetividade, valorizava pouco esse 

aspecto. Assim, os atendimentos ambulatoriais restringiam-se a consultas 

prioritariamente médicas, sem nenhuma outra atividade individual ou grupal de 

atendimento. Nos demais serviços não ambulatoriais, as atividades eram 

prioritariamente grupais, entretanto, não se estimulava a vinculação grupal e não se 

analisava (através de discussão técnica ou registro nos prontuários) a qualidade dessa 

expressão do sujeito no grupo, portanto, considero que essa expressão não valorizada. 

Embora individualmente alguns profissionais desses serviços demonstrassem 

preocupação com a vivência subjetiva dos usuários, essa preocupação não se traduzia 

em componente intrínseco do processo terapêutico, não era visível no conjunto de 

atividades planejadas, desenvolvidas e registradas nos serviços.  

Portanto, uma característica do modo de ser do trabalho nas instituições analisadas 

é a sua padronização e o espaço restrito de expressão da subjetividade dos pacientes. 

Num processo de trabalho indiferenciado, que não priorizava a atenção individual e 

personalizada, operava-se também o desrespeito à pessoa do usuário – sua 

individualidade e privacidade. Assim, num dos serviços ambulatoriais, a porta nunca era 

fechada durante as consultas, em outro, as Fichas de anamnese com a identificação dos 

usuários e os relatos de seus problemas ficavam expostos num arquivo sem chave num 

corredor de grande circulação de pessoas. Do mesmo modo, ao ser internado, o usuário 

nunca era escutado no relato de seu problema, a informação do acompanhante bastava 

para identificá-lo como doente mental que necessitava de internação psiquiátrica. A 

autonomia do paciente, no que se refere à possibilidade de se conduzir frente ao 

tratamento também era prejudicada na medida em que mesmo o receituário de 

medicamentos prescritos, muitas vezes era ilegível e ele nem sequer podia conduzir o 

seu prontuário até o setor de atendimento, como também não poderia ser informado 

sobre a referência territorial a ser utilizada para continuidade do tratamento, pois se 

considerava que ele não tinha condições de entender essas coisas. Novamente observa-

se o “modo do dano”, conforme afirma Valentini (2001), embasando o “tratamento” e 

 182



justificando todas as dificuldades, fixando, ao invés de mobilizar para a criação e 

superação.  

Considerando-se que, na transformação do modelo assistencial proposta pela 

Reforma Psiquiátrica, a cidadania – tanto de pacientes/usuários/doentes mentais quanto 

dos profissionais – é fundamentação básica de sustentação do arcabouço teórico e das 

práticas terapêuticas, torna-se paradoxal a constatação de que em serviços modulados 

pela lógica administrativa da Reforma Psiquiátrica, como os que são objeto de estudo 

nesta tese, orientava-se o usuário a postar-se à porta do consultório e “pedir o favor” de 

ser atendido. Nesta condição, trata-se de uma cidadania tutelada ou até mesmo da 

ausência de “direito” que embasa as relações sociais numa visão liberal, uma vez que, 

nessa situação identificada, não se tinha sequer a possibilidade de buscar outra via de 

atendimento, já que essa era a única possibilidade e, a não se conseguir “o favor”, 

restava ao usuário retornar à sua casa com a sua carga de sofrimento. Ainda referente à 

concepção de cidadania tutelada, relaciona-se a necessidade de que os pacientes sejam 

“pacientes” – esperando durante horas por um atendimento que dura apenas alguns 

minutos. São, portanto, essas características – desrespeito aos direitos de cidadania, 

massificação do atendimento, submissão e até mesmo, humilhação – que marcam o 

modo de ser do trabalho nos serviços analisados.  Ressalto que alguns espaços de 

exceção a essas características foram evidenciados em alguns setores, quando se 

observou a ênfase em procedimentos que tinham por pressuposto a orientação que 

possibilitasse a autonomia, no caso da decisão sobre participar ou não do tratamento, 

assinar ou não um contrato de tratamento após ser esclarecido sobre suas bases, 

objetivos e procedimentos; alguns aspectos do tratamento que priorizavam a 

participação que resgatasse vínculos afetivos e sociais, entretanto, eram ilhas num 

oceano de indiferença e desrespeito, não se constituindo na linha de condução 

terapêutica de nenhum dos serviços analisados.  

Como a marcar essa indiferença e desrespeito aos direitos de cidadania e a uma 

assistência de saúde mental digna e reabilitadora, observou-se a situação de um serviço 

ambulatorial que, rotineiramente, repetia a prescrição médica, sem que o paciente fosse 

avaliado.  

A finalidade do trabalho, como se depreende, era principalmente a medicalização 

do sofrimento ou do problema social. Nos atendimentos ambulatoriais, produzia-se uma 

consulta médica que era sinônimo na quase totalidade dos atendimentos, de prescrição 

de medicamentos. Medicamentos esses que muitas vezes permaneciam somente como 
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uma conduta “prescrita” mas não efetivada, uma vez que, em muitas situações, não se 

tinha a dispensação desses nas farmácias dos serviços. O sofrimento era sempre 

reduzido à necessidade de consumo de medicamentos. A abordagem extra-

medicamentosa era muito rara e não caracterizada como componente do projeto 

terapêutico institucional; quando realizada, era secundária no contexto assistencial.  

Os agendamentos de retorno, básicos num processo continuado de assistência, ou 

num abordagem terapêutica que se proponha ir além de um único contato, não eram 

efetivados em todos os serviços ambulatoriais. E, quando realizado, em alguns casos, 

ele se justificava mais pela comodidade do profissional em preencher a sua agenda de 

atendimento com “casos fáceis”, porque já conhecidos, do que à necessidade 

terapêutica-institucional.  

Portanto, a reabilitação psicossocial e o restabelecimento de vínculos afetivos, 

sociais e familiares dos usuários, não foram metas observadas nas intervenções 

terapêuticas realizadas pelas equipes nos serviços analisados, embora fossem muitas 

vezes mencionados nos discursos orais e escritos dos profissionais e das instituições.  

 

Capacidade de atendimento e produção dos serviços 

A abordagem massificada que predominava na maioria dos atendimentos 

observados imprimia também a sua característica na maneira de registro dos dados de 

produção dos serviços e dos profissionais, ou seja, muitas vezes, não havia 

correspondência entre os dados de produção computados nos índices estatísticos dos 

serviços e a estrutura institucional dos mesmos ou a realidade de funcionamento deles. 

Assim, o mesmo critério aleatório (profissional e institucional) de realizar ou não tal 

procedimento terapêutico, muitas vezes observado nas equipes e nos serviços, aplicava-

se também no registro desse ou de outro procedimento nos dados de produtividade, ou 

no cômputo de nenhuma ou centenas de vezes de um determinado procedimento. 

Portanto, os dados estatísticos relacionados à produção, nos serviços analisados, não 

podem ser considerados, isoladamente, como fidedignos no cômputo dos procedimentos 

e/ou assistência de saúde mental realizada; devem ser analisados numa perspectiva de 

correspondência com a realidade observada.    

Quanto à capacidade de atendimento, conforme já abordado anteriormente, além 

da totalização da rede de serviços apresentar-se quantitativamente insuficiente, numa 

relação desproporcional quando comparada ao número de leitos psiquiátricos, observou-
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se que o serviço mais antigo – ambulatório do CIAPS Adauto Botelho – e, 

conseqüentemente, mais tradicional na cultura cuiabana e mato-grossense, como 

referência para o atendimento psiquiátrico e que, “resolvia o problema” das pessoas que 

o procuravam – seja oferecendo uma consulta médica com uma prescrição de 

medicamentos; uma internação psiquiátrica com ou sem avaliação médica; ou uma 

prescrição de medicamentos igual à anterior e sem avaliação médica – era o serviço 

mais constantemente sobrecarregado, com um número de atendimentos sempre acima 

de sua capacidade. O atendimento massificado era o atendimento de referência, por isso 

a população se dirigia ao mesmo para “pegar a receita” num afluxo tão grande de 

pessoas; além de que o mesmo tinha a retaguarda da internação psiquiátrica facilmente 

acionada, o que também garantia um “atendimento”, mesmo na ausência da equipe 

médica, ou seja, garantia-se o “recolhimento” das pessoas na instituição. Isso reporta à 

função social do antigo Hospital Adauto Botelho na comunidade mato-grossense, 

instituição emblemática no papel de “recolhimento” de indesejados sociais nas décadas 

de 50 a 80. Localizando-se no mesmo local e sendo a referência estadual para 

atendimento de saúde mental e porta de entrada para a internação do sistema público 

municipal e estadual, essa característica se mantinha, mesmo num contexto 

administrativo de Reforma Psiquiátrica, como atualmente. 

O CIAPS Adauto Botelho era, estrategicamente, a instituição central no contexto 

assistencial de saúde mental em Cuiabá e Mato Grosso. O seu atendimento ambulatorial 

funcionava, ora agenciando a manutenção do antigo sistema de atendimento psiquiátrico 

segregacionista, iatrogênico e excludente – através de algumas de suas práticas descritas 

- ora se auto-afirmando como operador do movimento de transformação dessa 

assistência, a Reforma Psiquiátrica - uma vez que era, oficial e administrativamente, o 

pólo central de atendimento da rede estadual e municipal de saúde mental, além de 

importante pólo agregador de profissionais especializados. Esse fato constitui-se num 

importante paradoxo a ser enfrentado na avaliação da assistência à saúde mental no 

contexto cuiabano.  

Outro aspecto a se destacar é o atendimento abaixo da capacidade no único serviço 

de atendimento especializado a dependentes químicos, o que identifica, possivelmente, 

problemas relacionados à dinâmica de atendimento, à forma e finalidade do tratamento, 

ou seja, à sua organização interna e externa de trabalho, uma vez que também não 

prescindia da internação psiquiátrica, já que funcionava somente em dias úteis e no 

período diurno.  
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Os serviços municipais mantinham-se de forma precária no aspecto de 

coordenação interna e externa do trabalho, além de serem relativamente recentes no 

contexto de assistência à saúde mental. Esses dois aspectos favoreciam a sua pouca 

representatividade no contexto assistencial. A demanda regional (distritos) e municipal 

de atendimento psiquiátrico desconhecia, por vezes, esses serviços ou apresentava ainda 

dificuldade em atribuir crédito a locais novos que funcionavam em horários restritos 

(somente à tarde e em dias específicos), além de haver uma equipe constituída 

precariamente e uma descontinuidade no tocante à permanência dos profissionais, 

devido a contratos temporários de trabalho, o que será abordado adiante, nesta tese.   

A partir do destaque desses aspectos nos dados coletados através de observação 

direta nos contextos assistenciais - analisados a partir do arcabouço teórico da Reforma 

Psiquiátrica e do processo de trabalho - e da análise das entrevistas realizadas, apresento 

a seguir as especificidades do processo de trabalho nesses locais, no que se refere às 

características dos trabalhadores, ao modo de ser do trabalho - práticas terapêuticas 

desenvolvidas, concepção de objeto, divisão e finalidade do trabalho.     
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