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RESUMO 

 

A atenção em saúde mental no Brasil vem passando por inúmeras modificações com a proposta 

de substituição do modelo hospitalocêntrico por uma assistência de base comunitária. Entretanto, 

para viabilizar a implantação de uma rede realmente efetiva, precisamos investir na avaliação do 

que já vem sendo feito para subsidiar a tomada de decisões quanto às iniciativas futuras. Os 

serviços de emergências psiquiátricas relacionam-se com todos os serviços que compõem a rede 

de saúde mental, podendo servir como termômetro do funcionamento adequado da atenção 

primária e secundária. Esse estudo objetiva descrever o perfil sócio-demográfico e clínico de uma 

amostra dos usuários da emergência do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) 

com indicação de internação psiquiátrica e identificar a forma como esses pacientes têm se 

inserido na rede de assistência em saúde mental. Trata-se de um estudo transversal, 

observacional, descritivo, realizado no período de novembro a dezembro de 2012 no serviço de 

emergência do HSM. Foram selecionados, de forma aleatória e por conveniência, 230 usuários 

que receberam indicação de internação psiquiátrica. Para a coleta de dados, utilizamos um 

formulário elaborado pelo próprio pesquisador de forma a contemplar as informações necessárias 

para atingir os objetivos deste estudo. Para a análise estatística, usou-se o programa SPSS versão 

17.0. Como resultado, observa-se que os pacientes são em sua maioria homens (82,2%), pardos 

(51,3%), provenientes de Fortaleza e Região Metropolitana (79,6%) e com idade média de 37,9 

anos. Além disso, a grande maioria é solteira (53%), reside com familiares (90%), não tem filhos 

(52,6%) e possui uma renda familiar de até dois salários mínimos (86,9%). Mostra-se também 

que os pacientes apresentam uma baixa escolaridade e que a maioria (71,7%) está fora do 

mercado de trabalho. Os transtornos esquizotípicos representaram a maior proporção dos 

diagnósticos (49,6%), seguidos pelos transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias 

(36,5%). A maioria dos pacientes da amostra (86,5%) apresentava história pregressa de 

transtorno mental. Apenas 16,3% dos usuários em primeira apresentação de sintomas 

psiquiátricos graves procuraram o CAPS na busca de assistência. 41,9% relatou dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde mental e a maioria (64,5%) veio ao HSM sem ter feito nenhum 

tratamento para os sintomas psiquiátricos. Dentre os pacientes com história prévia de transtorno 

mental, a maioria (61,3%) fazia acompanhamento nos CAPS e, 31,6% não faziam 

acompanhamento regular. 76,5% relataram que seu acompanhamento consistia apenas em 

consultas médicas, não sendo assistidos por outros profissionais, e 48,9% trouxeram que as 

consultas médicas aconteciam a cada três meses ou mais. Sobre a crise que motivou a internação, 

59,3% a associaram com a falta do acompanhamento regular e apenas 39,7% dos que vinham 

fazendo acompanhamento em algum serviço de saúde mental os procuraram antes de vir ao 

HSM. 73,2% veio ao HSM sem ter recebido tratamento psicofarmacológico para a crise. Percebe-

se, então, que entre o código e a prática há uma distância que nem sempre se revela, daí a 

importância de avaliar as políticas públicas de saúde e fornecer subsídios para o seu 

aperfeiçoamento.  

Descritores: Saúde Mental, Serviços de Saúde Mental, Acesso aos Serviços de Saúde, Assistência 

à Saúde. 
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ABSTRACT 

 

The mental health care in Brazil has undergone numerous modifications to the proposed 

replacement hospital-centered model for a community-based network. However, to enable the 

implementation of a network truly effective, we need to invest in the evaluation of what is 

already being done to support decision-making regarding future initiatives. The psychiatric 

emergency services relate to all the services that make up the network of mental health and can 

serve as a thermometer of the proper functioning of primary and secondary care. This study aims 

to describe the socio-demographic and clinical profile of a sample of users of the Hospital 

Emergency Mental Health Teacher Fleet Pinto (HSM) with indication of psychiatric 

hospitalization and identify how these patients have been inserted in the network of health care 

mental. This is an observational, descriptive, prospective, conducted between November-

December 2012 in the emergency room of the Hospital Mental Health Teacher Fleet Pinto. Were 

selected randomly and for convenience, 230 users who received inpatient psychiatric indication. 

To collect the data, we use a form prepared by the researcher to take account of the information 

necessary to achieve the objectives of this study. The data show that patients are mostly men 

(82.2%), brown (51.3%), and from Fortaleza Metropolitan Region (79.6%) with a mean age of 

37.9 years. Moreover, the vast majority are single (53%) live with relatives (90%), no children 

(52.6%) and has a family income of up to two minimum wages (86.9%). They also show that 

patients have a poor education that the majority (71.7%) are outside the labor market. The 

schizotypal disorders accounted for the largest proportion of diagnoses (49.6%), followed by 

mental disorders stemming from substance use (36.5%). Most of the patients (86.5%) had a 

history of mental disorder. Only 16.3% of users first presentation of symptoms in severe 

psychiatric sought CAPS in search of assistance. 41.9% reported difficulty in accessing mental 

health services and the majority (64.5%) came to the HSM without having done any treatment for 

psychiatric symptoms. Among patients with a history of mental disorder, the majority (61.3%) 

made in monitoring and CAPS, 31.6% had no regular monitoring. 76.5% reported that their 

follow-up was only to medical appointments, not being assisted by other professionals, and 

48.9% who brought medical consultations were held every three months or more. On the crisis 

that led to his hospitalization, 59.3% were associated with a lack of regular monitoring and only 

39.7% of been doing some monitoring in the mental health service sought before coming to 

HSM. 73.2% came from the HSM without receiving psychopharmacological treatment to the 

crisis. It is clear, then, that the code of practice and there is a distance that is not always revealed, 

hence the importance of assessing the public health policies and provide subsidies for its 

improvement. 

Key Words: Mental Health, Mental Health Services, Health Services Accessibility, Delivery of 

Health Care    
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 196, declara 

que saúde é direito de todos e dever do Estado. 

O acesso aos serviços de saúde no Brasil é universal, igualitário, integral e garantido 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a quem compete atender toda a população por meio de 

serviços gratuitos ofertados por órgãos estatais ou instituições particulares conveniadas. O acesso 

igualitário significa que todos os cidadãos, independentemente do nível socioeconômico, gênero 

ou etnia, devem ser atendidos igualmente pelos serviços públicos de saúde. Finalmente, o acesso 

integral implica que toda a população deve ter acesso gratuito e irrestrito a todos os níveis de 

assistência (FALAVINA; CERQUEIRA, 2008).  

A assistência em saúde mental é regida pela lei 10.216, de 6 de abril de 2001. Ela 

representou um marco no processo político de reforma da assistência em saúde mental 

(RIBEIRO; INGLEZ-DIAS, 2011), pois em seu artigo 4º, a também conhecida com Lei Paulo 

Delgado, estabelece que a internação psiquiátrica, em qualquer de suas modalidades, só deve ser 

indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (BARROS; TUNG; 

MARI, 2010). Além disso, afirma que o desenvolvimento da política de saúde mental, a 

assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais são de 

responsabilidade do Estado. 

Estimula a organização de uma rede de serviços que visa, na medida do possível, 

manejar o paciente psiquiátrico em nível extra-hospitalar, por meio dos centros de atenção 

psicossocial, ambulatórios especializados e serviços de atenção primária, e incentiva a 

implantação de serviços de internação parcial, como os hospitais-dia; a instalação de leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais; e a ampliação das funções dos serviços de emergências 

psiquiátricas (SEP) para o manejo do paciente em crise (BARROS; TUNG; MARI, 2010). Busca 

uma assistência em saúde mental equânime, inclusiva, extra-hospitalar e de base comunitária. 

Além disso, visa à criação de condições técnicas e políticas que garantam o direito ao 

tratamento e à organização de uma rede de atenção integral à saúde, através de dispositivos 
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sanitários e sócio-culturais que integrem as várias dimensões da vida do indivíduo (DELGADO; 

GOMES; COUTINHO, 2001). 

Muitos avanços ocorreram com as experiências de desinstitucionalização (HIRDES, 

2009). No entanto, as intervenções em saúde mental no Brasil ainda estão em fase de 

aprimoramento (OLIVEIRA; CAIAFFA; CHERCHIGLIA, 2008). Ainda se percebe dificuldades 

no acesso e prejuízos na resolutividade dos serviços de saúde mental, o que provoca 

desassistência, abandono do tratamento e dificuldade de prevenir o agravamento dos sintomas 

(FALAVINA; CERQUEIRA, 2008). 

Dentro de uma rede articulada de serviços de saúde mental, o serviço de emergência 

psiquiátrica tem um papel relevante na decisão quanto à indicação do tratamento necessário para 

cada caso, desempenhando ao mesmo tempo a função de triador de casos novos, inserindo-os na 

rede de atendimento disponível, e a função de retaguarda para os demais serviços, no caso de 

pacientes já incluídos no sistema de atenção à saúde mental (DEL-BEN; TENG, 2012).  

Esta retaguarda pode incluir tratamento e avaliação de alterações agudas no 

comportamento, avaliação de condições médicas gerais associadas ao quadro psiquiátrico, auxílio 

na hospitalização, ajuste medicamentoso, cobertura durante os períodos em que os demais 

serviços não estão disponíveis, seguimento de curto prazo e reencaminhamento para os serviços 

de origem após o manejo do quadro agudo (DEL-BEN; TENG, 2012). 

Além disso, os Serviços de Emergência Psiquiátrica (SEP) constituem a unidade de 

referência na inexistência ou insuficiência dos serviços não hospitalares, havendo uma associação 

significativa entre as dificuldades funcionais na rede de saúde mental e o aumento do número de 

visitas aos SEP e no aumento do número de internações e reinternações. Eles servem, portanto, 

como termômetro do funcionamento adequado da atenção primária e secundária, além de servir 

como tampão provisório para suprir as demandas excedentes associadas às deficiências dos 

serviços extra-hospitalares. Apesar desta relação, são poucos os estudos que avaliam a relação 

destes serviços com a rede de saúde mental (BARROS; TUNG; MARI, 2010). 

A avaliação de serviços de saúde mental deve ser uma atividade contínua, realizada 

periodicamente, a fim de identificar aspectos da assistência aos pacientes que necessitam ser 
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reajustados e promover a melhoria da qualidade dos serviços e do tratamento oferecido 

(BANDEIRA et al., 2009). 

Identificar o perfil e a trajetória das famílias em busca dos serviços de saúde mental 

contribui com elementos importantes para o planejamento e gestão de unidades de saúde a fim de 

melhorar a assistência (FALAVINA; CERQUEIRA, 2008). 

Levando em conta o panorama exposto, é de utilidade indispensável conhecer os 

pacientes com indicação de internação psiquiátrica e identificar as falhas na rede de assistência 

psicossocial para se estabelecer a das necessidades gerais da população psiquiátrica, contribuindo 

assim para a formulação e aplicação adequada de políticas públicas em saúde mental, com 

distribuição coerente dos recursos e dispositivos de atenção, definição de prioridades e 

disponibilização de ferramentas estruturadas e suficientes para atendimento das demandas. 
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OBJETIVO GERAL 

Analisar o perfil sócio-demográfico e clínico de uma amostra dos usuários da emergência 

do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) com indicação de internação 

psiquiátrica e sua inserção na rede de assistência em saúde mental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sócio-demográficas e econômicas dos pacientes com 

indicação de internação psiquiátrica.  

 Apontar as principais características clínicas da população estudada. 

 Identificar aspectos da assistência recebida pelos usuários com transtornos mentais 

antes e durante a crise que resultou em internação psiquiátrica, investigando a forma como os 

usuários têm utilizado a rede de assistência em saúde mental. 

 Disponibilizar os resultados a fim de que possam ser dados que sirvam para 

melhorias na assistência em saúde mental. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

O sofrimento psíquico, por sua magnitude e impacto, tem se constituído como um dos 

principais problemas de saúde pública no mundo, implicando em prejuízo individual, familiar e 

social (JARDIM et al., 2009). 

Apesar de considerar a expressão transtorno mental como um equívoco, por sugerir 

uma distinção entre transtornos “mentais” e transtornos “físicos”, o DSM-IV-TR, 2002, p. 27-28 

conceitua transtornos mentais como  

síndromes ou padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes, que 

ocorrem num indivíduo e estão associados com sofrimento ou incapacitação ou com um 

risco significativamente aumentado de sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda 

importante da liberdade.   

As alterações psiquiátricas apresentam, no geral, evolução crônica. São marcadas pela 

instabilidade na manifestação e tratamento poli-medicamentoso. No curso da doença mental, 

pacientes e seus familiares vivenciam momentos de controle e diminuição dos sintomas, 

alternados a momentos de crises e recaídas psiquiátricas (CARDOSO; GALERA, 2009). 

Milhões de pessoas são acometidas por transtornos mentais e os sistemas de saúde se 

vêem diante do desafio de oferecer serviços que promovam e recuperem a saúde mental, com 

custos suportáveis pelas sociedades (CASTILHO; SOUZA; DELGADO, 2012). 

Nas últimas décadas, a configuração dos serviços de saúde mental em muitos países 

ocidentais mudou consideravelmente. O modelo hospitalocêntrico de assistência vem sendo 

substituído por serviços de base comunitária (WIERDSMA; MULDER, 2009). Essas 

modificações foram desencadeadas a partir de diversos movimentos sociais e científicos em 

vários campos teóricos (COSTA-ROSA, 2000). 

As principais correntes de pensamento que induziram essas mudanças foram a 

psiquiatria de setor e a análise institucional da França, a comunidade terapêutica e anti-psiquiatria 

de origem inglesa, a psiquiatria preventiva e comunitária norte-americana e a psiquiatria 

democrática italiana (QUINDERÉ, 2008). 
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Franco Basaglia, Michel Foucault, Ronald Laing, Felix Guattari e Robert Castel foram 

alguns dos atores dos movimentos de questionamento da assistência psiquiátrica pelo mundo. 

Eles influenciaram o Brasil suscitando questionamentos sobre a defesa dos direitos dos enfermos 

mentais e sobre as condições e processo de trabalho em instituições manicomiais (PITTA, 2011). 

No decorrer dos anos 70, as idéias do “Movimento Sanitário” povoaram o Brasil. Elas 

incitaram mudanças nos modelos de atenção e gestão das práticas de saúde. Por elas, passou-se a 

valorizar a saúde coletiva, a eqüidade na oferta dos serviços, e o protagonismo dos trabalhadores 

e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado 

(BRASIL, 2005). 

O início do processo de reforma da assistência em saúde mental deu-se em meio a 

essas novas idéias, no entanto, a reforma da assistência em saúde mental brasileira tem uma 

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

asilar e pautada na defesa dos direitos dos usuários portadores de transtornos mentais (FARIA; 

SCHNEIDER, 2009). 

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

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país. O Movimento dos Trabalhadores em 

Saúde Mental (MTSM) passa a protagonizar e a construir a partir deste período a denúncia da 

violência nos manicômios, da mercantilização da loucura e da hegemonia de uma rede privada de 

assistência; e a construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo 

hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2005). 

No ano de 1989, deu entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado 

Paulo Delgado (PT/MG), que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos 

mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. É o início das lutas do movimento da 

Reforma Psiquiátrica nos campos legislativo e normativo (BRASIL, 2005). 

Em novembro de 1990, os países da América Latina se reuniram na Conferência 

Regional para Reestruturação da Assistência Psiquiátrica sob patrocínio da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), onde foi aprovada por aclamação a Declaração de Caracas 

(BRASIL a, 2004). 
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O principal ponto identificado neste documento foi que a assistência psiquiátrica 

oferecida até então, baseada na existência de uma única modalidade assistencial, o hospital 

psiquiátrico, não permitia alcançar objetivos compatíveis com um atendimento comunitário, 

descentralizado, integral, participativo, preventivo e contínuo (BRASIL a, 2004).  

Tendo em vista que o atendimento primário de saúde era a estratégia adotada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela OPAS, foi declarado que a reestruturação da 

assistência psiquiátrica deveria estar ligada à atenção básica, permitindo a promoção de modelos 

alternativos, centrados na comunidade e dentro de suas redes sociais, possibilitando uma revisão 

crítica do papel hegemônico e centralizado do hospital psiquiátrico (BRASIL a, 2004). 

Diante disso, o período de 1990 a 2003 presenciou a máxima intensidade política e 

normativa do que se chama a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Regulamentou-se o cuidado 

especial com a clientela internada por longos anos, a inclusão desses pacientes em programas 

extra-hospitalares de atenção, a assistência em saúde mental para os detentos do sistema 

penitenciário e o incentivo à assistência farmacêutica na atenção psiquiátrica (BERLINCK; 

MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008). 

No entanto, a reforma da assistência em saúde mental no Brasil é maior do que a 

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

governamentais (BRASIL, 2005). Ela implica um conjunto de transformações que passam pelas 

práticas, saberes e valores culturais e sociais. Modifica o cotidiano das instituições e dos serviços 

de saúde (FARIA; SCHNEIDER, 2009).   

A aprovação da Lei 10.216 de 6 de abril de 2001, mais de dez anos depois de sua 

entrada no congresso, concluiu um ciclo histórico da saúde pública no Brasil (PAULIN; 

TURATO, 2004). Conhecida como Lei Paulo Delgado, define o direito de a pessoa portadora de 

transtornos mentais ser tratada em serviços comunitários de saúde mental e restringe fortemente a 

internação destes pacientes (RIBEIRO; INGLEZ-DIAS, 2011). 

Nesse contexto, surgem ações substitutivas na atenção à saúde mental, engendrando 

novos dispositivos assistenciais e novas práticas clínicas (BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 

2008).  
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O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) surgiu com o objetivo de oferecer 

atendimento à população moradora de uma área de abrangência em um modelo que prioriza a 

reabilitação e a reintegração psicossocial do indivíduo adoecido mentalmente. Ele nasce a partir 

de uma nova perspectiva de cuidado que incentiva o acesso ao trabalho e ao lazer, o exercício dos 

direitos civis e o fortalecimento dos laços familiares e comunitários, oferecendo aos usuários 

portadores de transtornos mentais atendimento multiprofissional (TOMASI et al. 2010). 

O primeiro CAPS do Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São 

Paulo: Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como 

CAPS da Rua Itapeva (BRASIL b, 2004). 

A partir de então, serviços de saúde mental semelhantes surgiram em vários 

municípios do país e foram se consolidando como dispositivos eficazes na diminuição de 

internações e na mudança do modelo assistencial.  

Apenas em 1992, os NAPS/CAPS foram oficialmente criados a partir da Portaria GM 

224 e foram definidos como  

unidades de saúde locais/regionalizadas que contam com uma população adscrita 

definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o 

regime ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de quatro horas, 

por equipe multiprofissional. 

Eles possuem uma linha de financiamento específica junto ao Ministério da Saúde e 

são organizados pelas secretarias municipais. Diferenciam-se pelo porte, clientela atendida e 

capacidade de atendimento em: CAPS I (municípios com população entre 20.000 e 70.000 

habitantes), CAPS II (em municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes), CAPS 

III (municípios com população acima de 200.000 habitantes, atendendo 24 horas/dia, inclusive 

feriados e finais de semana, com leitos para internações breves), CAPSi II (referência para o 

atendimento a crianças e adolescentes em uma população de cerca de 200.000 habitantes, ou 

outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local) e CAPSad II (referência para o 

atendimento de usuários com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas em 

municípios com população superior a 70.000 habitantes) (FARIA; SCHNEIDER, 2009). 
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Os CAPS passaram a assumir um papel estratégico na organização da rede 

comunitária de cuidados: desenvolvendo projetos terapêuticos e comunitários, dispensando 

medicamentos, encaminhando e acompanhando usuários que moram em residências terapêuticas, 

assessorando e sendo retaguarda para o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Equipes 

de Saúde da Família no cuidado domiciliar (BRASIL b, 2004). 

Eles se configuram como dispositivos estratégicos para a transformação do modelo 

hospitalocêntrico. São serviços que objetivam articular as ações de saúde mental em rede junto à 

atenção básica (Programa Saúde da Família – PSF), aos ambulatórios, aos leitos de internação em 

hospitais gerais e às ações de suporte e reabilitação psicossocial (ONOCKO-CAMPOS; 

FURTADO, 2006). 

Estes serviços atuam como articuladores das ações de saúde mental nos territórios 

onde estão inseridos, sendo responsáveis por ações que possibilitem o acompanhamento das 

pessoas com transtornos mentais em atividades individuais e coletivas. Além disso, promovem 

suporte aos familiares e atuam na educação em saúde e na reabilitação psicossocial dos 

portadores de transtornos mentais. 

Os CAPS subvertem a lógica da hierarquização e organizam-se agregando os 

diferentes níveis de atenção à saúde em uma só unidade. Fazem, portanto, surgir importantes 

questões na própria organização do Sistema Único de Saúde (SUS), pois podem atuar em nível de 

atenção primária, no acompanhamento e apoio matricial de casos nas Unidades Básicas de Saúde, 

na atenção secundária, fazendo atendimento especializado dos casos de transtornos mentais, e na 

atenção terciária, acompanhando pacientes nas unidades de internação hospitalar, perpassando, 

portanto, os níveis de complexidade da rede de saúde (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006). 

É importante que tais serviços estejam interconectados com os demais serviços do 

Sistema de Saúde, evitando a fragmentação dos atendimentos. Os CAPS (centro de gravitação 

dos atendimentos em saúde mental) e o Programa de Saúde da Família (serviços de atendimento 

de saúde em geral) precisam estar articulados para que seja facilitado o planejamento de ações na 

respectiva área distrital de cobertura, principalmente no que diz respeito às visitas domiciliares e 

às intervenções clínicas na rede de suporte social e de inter-relações pessoais significativas do 

usuário do serviço (VIERA FILHO; NÓBREGA, op. cit). 
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Figura 1 – Rede de Atenção à Saúde Mental 

Fonte: BRASIL b, 2004 

Além dos CAPS, outros dispositivos também foram criados, formando uma rede de 

cuidados aos portadores de transtornos mentais e suas famílias (BRASIL c, 2004). 

As residências terapêuticas passaram a ser alternativas de moradia para um grande 

contingente de pessoas que estavam ou ainda estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos 

por não contarem com suporte adequado na comunidade. Elas funcionam como uma modalidade 

assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada e têm o objetivo de acolher as 

pessoas com transtornos mentais graves egressas ou não dos hospitais psiquiátricos que perderam 

completamente seus vínculos familiares e sociais. São casas localizadas na comunidade, no 

espaço urbano, com a capacidade de garantir moradia, respeitando as necessidades, os gostos, os 

hábitos e a dinâmica dos moradores (BRASIL c, 2004). 

Os serviços de emergências psiquiátricas (SEP) passaram a desempenhar um papel 

central na funcionalidade dos serviços de saúde mental, fomentando uma melhor relação entre 

eles (HILLARD, 1994). 



 23 

A emergência psiquiátrica pode ser caracterizada como uma condição em que há um 

distúrbio de pensamento, emoções ou comportamento, na qual um atendimento médico se faz 

necessário imediatamente, objetivando evitar maiores prejuízos à saúde psíquica, física e social 

do indivíduo ou eliminar possíveis riscos à sua vida ou à de outros. Fazem parte dessa clientela 

tanto indivíduos que possuem história de um transtorno psiquiátrico crônico, que se apresentam 

num momento de recaída, como pacientes sem história psiquiátrica pregressa, apresentando uma 

crise aguda (BARROS; TUNG; MARI, 2012). 

As mudanças nas políticas de saúde mental, com ênfase no tratamento extra-

hospitalar, levaram ao aumento do número de pacientes na comunidade sujeitos a recaídas, por 

vezes repetitivas, demandando o uso crescente de SEP (THORNICROFT; TANSELLA, 2002). 

Eles atuam como a principal porta de entrada no sistema, organizando o fluxo das internações, 

contribuindo para a redução de admissões hospitalares desnecessárias e possibilitando uma 

melhor comunicação entre as diversas unidades do sistema de saúde (BARROS; TUNG; MARI, 

2012). 

Os SEP teriam como objetivo um atendimento rápido e ágil, buscando caracterizar 

aspectos diagnósticos, etiológicos e psicossociais do quadro apresentado pelo paciente, 

viabilizando seu tratamento em curto prazo e definindo o tipo de tratamento ao qual o paciente 

seria mais bem cuidado em médio e longo prazos (BARROS; TUNG; MARI, 2012). 

Apesar de a política de saúde mental preconizar a assistência de base comunitária, a 

internação psiquiátrica continua sendo um recurso muito utilizado. Muitas vezes há situações 

clínicas em que a internação se faz prudente, podendo ser até mesmo imperativa, sobretudo para 

os mais graves (BRASIL a, 2002). 

A internação psiquiátrica é atualmente indicada para casos graves quando foram 

esgotados os recursos extra-hospitalares para o tratamento ou manejo do problema, sendo a 

internação de pessoas em instituições com características asilares proibida. São considerados 

casos graves situações em que há presença de transtorno mental com no mínimo, uma das 

seguintes condições: risco de autoagressão, risco de heteroagressão, risco de agressão à ordem 

pública, risco de exposição social, incapacidade grave de auto-cuidado (CARDOSO; GALERA, 

2011). 
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Sua finalidade centra-se na estabilização do paciente: minimizando riscos, levantando 

necessidades psicossociais, ajustando o tratamento psicofarmacológico e a reinserção social do 

paciente em seu meio. Cabe ao profissional médico realizar uma análise criteriosa e ética caso a 

caso para verificar quando a internação psiquiátrica é necessária (CARDOSO; GALERA, 2011). 

Para garantir uma assistência humanizada e dentro do que é preconizado pela nova 

configuração de assistência em saúde mental, os hospitais psiquiátricos começaram a passar por 

processos de avaliação por parte do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de 

Avaliação Hospitalar (PNASH/Psiquiatria). Essas avaliações mostram aos gestores um 

diagnóstico da qualidade da assistência dos hospitais psiquiátricos públicos e conveniados 

existentes em sua rede de saúde, ao mesmo tempo em que indicam aos prestadores critérios para 

uma assistência psiquiátrica hospitalar compatível com as normas do SUS. Além disso, permitem 

descredenciar aqueles hospitais sem qualidade para uma assistência adequada para a população 

adscrita (BRASIL, 2005). 

O processo de avaliação da rede hospitalar psiquiátrica pertencente ao Sistema Único 

de Saúde passou a ser sistemático, anual, e realizado por técnicos de três campos 

complementares: o técnico-clínico, a vigilância sanitária e o controle normativo. Avaliam a 

estrutura física do hospital, a dinâmica de funcionamento dos fluxos hospitalares, os processos e 

os recursos terapêuticos da instituição, assim como a adequação e inserção dos hospitais à rede de 

atenção em saúde mental em seu território e às normas técnicas gerais do SUS. 

Este instrumento gera uma pontuação que, cruzada com o número de leitos do 

hospital, permite classificar os hospitais psiquiátricos em quatro grupos diferenciados: aqueles de 

boa qualidade de assistência; os de qualidade suficiente; aqueles que precisam de adequações e 

devem sofrer revistoria; e aqueles de baixa qualidade, encaminhados para o descredenciamento 

pelo Ministério da Saúde, com os cuidados necessários para evitar desassistência à população 

(BRASIL, 2005). 

Em 2004, o Ministério da Saúde aprovou o Programa Anual de Reestruturação da 

Assistência Hospitalar do SUS (PRH). A principal estratégia do Programa é promover a redução 

progressiva e pactuada de leitos a partir dos macro-hospitais (acima de 600 leitos, muitas vezes 
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hospitais-cidade, com mais de mil leitos) e hospitais de grande porte (com 240 a 600 leitos 

psiquiátricos) (BRASIL, 2005). 

Desta forma, procura-se conduzir o processo de mudança do modelo assistencial de 

modo a garantir uma transição segura, onde a redução dos leitos hospitalares possa ser 

planificada e acompanhada da construção concomitante de alternativas de atenção no modelo 

comunitário (BRASIL, 2005). 

São definidos no Programa os limites máximos e mínimos de redução anual de leitos 

para cada classe de hospitais. Os hospitais entre 320 e 440 leitos podem chegar a reduzir 80 leitos 

ao ano (mínimo: 40), e os hospitais com mais de 440 leitos podem chegar a reduzir, no máximo, 

120 leitos ao ano. Desta forma, busca-se a redução progressiva do porte hospitalar, visando 

situarem-se os hospitais, ao longo do tempo, em classes de menor porte (idealmente, até 160 

leitos) (BRASIL, 2005). 

Os recursos que deixem de ser utilizados nos hospitais, com a progressiva redução de 

leitos, devem permanecer no campo das ações de saúde mental, sendo direcionados para os 

equipamentos da Reforma Psiquiátrica. Assim, busca-se garantir o incremento de ações 

territoriais e comunitárias de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossocial, Serviços 

Residenciais Terapêuticos, ambulatórios, atenção básica, além da utilização de leitos em hospitais 

gerais (BRASIL, 2005).  

Os centros de convivências e os ambulatórios de saúde mental são iniciativas 

importantes que devem interagir com os demais dispositivos para criar uma rede de assistência 

coesa. A rede estaria inserida nos territórios e funcionaria com as pregorrativas do SUS de 

regionalização e hierarquização em relação às esferas de governo, e em relação aos níveis de 

complexidade do sistema de saúde (DELGADO et. al. op. cit.). 

São, portanto, muitas mudanças em serviços e na prática de assistência ainda em 

implantação.  

No âmbito local, o estado do Ceará é composto atualmente por 184 municípios 

divididos para a assistência em saúde segundo o Plano Diretor de Regionalização de 2006 em 3 

Macrorregiões de saúde e 22 Microrregiões de saúde. 
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Figura 2 – Distribuição do estado do Ceará em Macroregiões de Saúde 

Fonte: IPECE/Governo do Estado do Ceará 

 

 

Figura 3 -  Distribuição do estado do Ceará em Macroregiões de Saúde 

Fonte: IPECE/Governo do Estado do Ceará 
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 Quanta à assistência em saúde mental, o estado do Ceará foi o pioneiro no 

estabelecimento do processo de reforma na assistência em saúde mental do nordeste. O primeiro 

CAPS da região foi criado em Iguatu, em 1991. O Ceará ainda teve a primeira lei estadual na 

perspectiva da reforma psiquiátrica do nordeste, a segunda do país (ROSA, 2005). 

Desde 1992, além do Ceará, apenas mais 7 estados posssuem leis estaduais em vigor 

inspiradas no Projeto de Lei Federal do Deputado Paulo Delgado. Eles são: Distrito Federal, 

Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul 

(BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008). 

A lei estadual n° 12.151/93, de 29 de julho de 1993 prevê, em cinco anos, a extinção 

de leitos psiquiátricos existentes na rede hospitalar, e a sua progressiva substituição por leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais, hospital-dia, hospital-noite, centros de atenção, centros de 

convivência, lares, pensões protegidas, entre outros. Proíbe, no território do Estado do Ceará, a 

construção e ampliação de hospitais psiquiátricos, públicos ou privados, e a contratação e 

financiamento, pelos setores estatais, de novos leitos naqueles hospitais.  

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (SESA), a assistência em saúde 

mental no estado conta com 87 CAPS, sendo 37 CAPS I, 27 CAPS II, 3 CAPS III, 5 CAPSi e 15 

CAPS AD. Possui também 4 residências terapêuticas e 87 leitos psiquiátricos em hospitais gerais. 

Sobre o municípido de Fortaleza, temos que é considerado a quinta maior capital 

brasileira, possuindo uma área de 313,8 Km² e uma população estimada pelo IBGE de 2.374.944 

habitantes em 2005. Isto significa uma densidade demográfica em torno de 6.818 habitantes por 

Km². Do total de habitantes, 53,2% são do sexo feminino, 40,4% encontram-se na faixa etária de 

0 a 19 anos e a população com 60 anos e mais de idade corresponde a 7,48% do total 

(FORTALEZA, 2007). 

A capital do Ceará é dividida administrativamente em 06 (seis) Secretarias Executivas 

Regionais (SER), com o objetivo de executar as políticas setoriais na definição das prioridades, 

estabelecimento de metas para cada grupo populacional e prestação de serviços articulados em 

uma rede de proteção social (ANDRADE, 2007). 
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Figura 4 – Divisão do município de Fortaleza entre bairros e SER 

Fonte: SOUSA, 2008  

O Sistema Municipal de Saúde de Fortaleza integra a rede regionalizada e 

hierarquizada do SUS, sendo referência em âmbito micro e macrorregional e em espaços 

interestaduais e apresenta capacidade instalada para a realização de serviços primários, 

secundários e terciários (FORTALEZA, 2006). 

A Secretaria de Saúde de Fortaleza adota a concepção ética e política da co-gestão 

através da Roda de Gestão, que inclui o pensar e o fazer coletivo. Este processo é inserido em 

toda a política de saúde do município (Vigilância em Saúde, Saúde na Escola e HumanizaSUS) 

(COSTA, 2008).  

A Rede Assistencial de Saúde Mental (RASM) está sendo construída com serviços 

públicos de Saúde Mental substitutivos ao hospital psiquiátrico, interligados aos demais serviços 

públicos de saúde e a equipamentos, dispositivos e recursos existentes na própria comunidade 

(ANDRADE et al, 2007). 

Atualmente, no município de Fortaleza, estão em funcionamento 14 unidades do tipo 

CAPS, sendo que cada área das seis SER possui um CAPS do tipo Geral, sendo que o da SER II 

é do tipo III, e outro do tipo Álcool e Drogas, sendo tipo III os das SER I e II. Existem ainda dois 

CAPSi (infantil) direcionados à atenção junto a crianças e adolescentes instalados na área da SER 

IV (referência para todas as áreas pares) e outro na SER III (referência para as áreas ímpares); e 3 

Ocas de saúde comunitária. 
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A reforma tem progredido, mas apesar da implantação de serviços de assistência em 

saúde mental extra-hospitalares na capital e no interior, o número de internações no Hospital de 

Saúde Mental Professor Frota Pinto não está diminuído. O gráfico abaixo mostra a evolução dos 

números de internações neste serviço de 2006 a agosto de 2012. 
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Figura 5 – Número de internações no HSM entre 2006 e agosto de 2012 

Fonte: Centro de Custos/HSM 

Nessa outra figura, observamos o número de internações no HSM por mês, fazendo 

uma comparação entre os anos de 2011 e 2012: 
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Figura 6 – Número de internações no HSM entre janeiro a agosto de 2011 e 2012 

Fonte: Centro de Custos/HSM 
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A consolidação das mudanças implementadas em meio a muitos impasses, tensões, 

conflitos e desafios, é um dos maiores desafios desses serviços na atenção diária. Há um 

reconhecimento de que o sucesso da reforma dependa da adoção de novas práticas clínicas e 

terapêuticas e do desempenho dos serviços gerais do SUS (RIBEIRO; INGLEZ-DIAS, 2011). 

Entre estas mudanças, destacamos o estabelecimento das equipes/profissionais de 

referência, que se apoiando na interdisciplinaridade e no vínculo entre profissional e usuário, 

busca prestar atendimento integral e singular aos pacientes. Essa equipe/profissional 

responsabiliza-se pela elaboração, aplicação e avaliação de um projeto terapêutico com objetivos 

discutidos conjuntamente e perseguidos a contento. Cabe ao profissional de referência, em 

diálogo com equipe técnica e usuário, monitorar o projeto terapêutico individual, fazer contatos 

com a família do paciente e avaliar periodicamente as metas traçadas. A marca central é o fato de 

o profissional, por meio de um plano compartilhado, assumir o acompanhamento do paciente 

considerando aspectos sociais, familiares, políticos e psíquicos (MIRANDA; CAMPOS, 2008). 

Além disso, surge o interesse de articulação entre a saúde mental e a atenção básica. 

Tem se invocado os princípios da atenção básica como o trabalho em equipe multiprofissional, a 

integralidade (das profissionalidades, das disciplinaridades e do cuidado), a responsabilidade da 

equipe vinculada a um território de base comunitária, a intersetorialidade e a integração em rede 

do nível primário ao especializado com enfoque interinstitucional nas propostas de 

desinstitucionalização dos cuidados às pessoas com transtornos mentais (DALLA VECCHIA; 

MARTINS, 2009). 

No relatório de gestão do período de 2003 a 2006, da Coordenação Geral de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde, fica evidente o esforço que vem sendo empreendido no sentido 

de não reduzir a reforma psiquiátrica à desospitalização, colocando em pauta ações na atenção 

básica como componente fundamental da desinstitucionalização do cuidado a pessoas com 

transtornos mentais (DALLA VECCHIA; MARTINS, 2009). 

A estratégia de implementação de equipes matriciais de referência em saúde mental 

tem sido articulada e ampliada junto aos gestores municipais. Este processo culminou na edição 

da Portaria 154/2008, a partir da qual ficam criados os Núcleos de Apoio em Saúde da Família 
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(NASF), incluindo a recomendação expressa de que os NASF contenham, pelo menos, um 

profissional de saúde mental encarregado de fazer apoio matricial (BRASIL, 2008).  

Os programas perdem a orientação focal, envolvendo protocolos de atenção integral, e 

se articulam cada vez mais à rede pública de atenção primária e hospitalar (RIBEIRO; INGLEZ-

DIAS, 2011). Além disso, exigem uma nova forma de clinicar e praticar o tratamento, supondo 

que o trabalhador em saúde mental esteja preparado para essas atividades (BERLINCK; 

MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008).  

Sabe-se, entretanto, que entre o código e a prática há uma distância que nem sempre 

se revela nos relatórios oficiais encaminhados, periódicos e sistematicamente, ao Ministério da 

Saúde (BERLINCK; MAGTAZ; TEIXEIRA, 2008). 

A avaliação em saúde é parte fundamental no planejamento e gestão do sistema. Tem 

como pressuposto a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e 

resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de 

saúde na busca da resolubilidade e qualidade (BRASIL d, 2004). 

Faz-se necessária, portanto, paralelamente à expansão dos serviços de base 

comunitária, a avaliação dos serviços substitutivos em saúde mental, mais especificamente para 

avaliar o desempenho de tais políticas e serviços, suas possibilidades e limitações (TOMASI, 

2010).  

É preciso se estabelecer reflexões sobre as práticas efetivadas nos novos dispositivos 

de atenção à saúde mental e sua relação com as prerrogativas das políticas implementadas pelo 

Ministério da Saúde, a fim de evitarmos que os CAPS se transformem em somente mais um 

equipamento de saúde, que engessa a mudança em um mero serviço burocrático (FARIA; 

SCHNEIDER, 2009). 

A geração periódica de informações de base populacional e de âmbito nacional 

constitui-se numa ferramenta necessária para monitorar o acesso aos serviços, permitindo avaliar 

as políticas públicas de saúde e fornecer subsídios para o seu aperfeiçoamento (SILVA et al., 

2011). 
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O acesso à assistência à saúde pode ser medido pela utilização de serviços, 

contemplando, entre outras, a assistência tanto médica de rotina ou de emergência (SILVA et al., 

2011). 

A interpretação dos dados sobre utilização de serviços não é trivial. A equipe de saúde 

precisa conhecer o perfil da comunidade na qual está inserida, suas demandas e peculiaridades, a 

fim de que as propostas de preservação, manutenção e restauração da saúde sejam mais diretas e 

eficientes (GOULART; ALGAYER, 2012). 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, observacional, descritivo, realizado no período de 

novembro a dezembro de 2012.  

O local do estudo foi o serviço de emergência do Hospital de Saúde Mental Professor 

Frota Pinto, a principal porta de entrada pelo Sistema Único de Saúde para a internação 

psiquiátrica no município de Fortaleza. 

O serviço de emergência psiquiátrica do Hospital de Saúde Mental Professor Frota 

Pinto é conveniado à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará contando com 2 psiquiatrias 

plantonistas diurnos e um psiquiatra plantonista à noite, um residente de psiquiatria, 2 

enfermeiros, 1 psicólogo, 2 assistentes sociais e 4 auxiliares de enfermagem. Além do 

atendimento de triagem, início do tratamento e encaminhamentos, o serviço possui 5 leitos de 

observação e 14 leitos de internação de curto período (12 a 72 horas). 

A população do estudo é representada pelo universo de todos os pacientes atendidos 

na emergência que receberam indicação de internação psiquiátrica no período.  

A amostra será escolhida de forma aleatória e por conveniência entre os clientes do 

serviço que receberam indicação de internação psiquiátrica. Foram excluídos os pacientes 

desacompanhados e sem condições psíquicas para oferecer as informações.  

Para a coleta de dados, utilizamos um formulário elaborado pelo próprio pesquisador 

de forma a contemplar as informações necessárias para atingir os objetivos deste estudo. A 

elaboração desse instrumento da pesquisa se deu por meio de um levantamento amplo e 

aprofundado da literatura pertinente. O formulário apresenta questões objetivas que foram 

respondidas por meio de dados registrados em Fichas de Atendimento/Prontuários/Livros de 

Registro e da entrevista direta realizada pelo pesquisador e por um enfermeiro do serviço que foi 

treinado para a obtenção das informações. 
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Na primeira parte, as questões eram relativas às características sócio-demográficas da 

amostra (sexo, idade, cor da pele auto-referida, procedência, estado civil, número de filhos, 

moradia, ocupação, escolaridade, renda familiar e religião).  

Na segunda parte, as questões investigaram as características clínicas e as condições 

da assistência em saúde mental recebidas antes e durante a crise que motivou a internação (tempo 

de adoecimento, acompanhamento psiquiátrico prévio, crises prévias, número de internações 

psiquiátricas, comorbidades clínicas, antecedentes familiares, duração da ultima crise, 

diagnóstico apresentado de acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID10, e 

condução do paciente em transtorno psiquiátrico agudo). 

Os indicadores foram obtidos por meio do programa SPSS, versão 17.0. Os testes 

utilizados foram, de acordo com a associação pretendida, o qui-quadrado de Pearson, o teste 

exato de Fisher e o de regressão linear. O nível de significância adotado foi de p < 0,05.  

A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios éticos da Resolução 196/96 e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Saúde Pública do Ceará – ESP/CE sobe 

o número 143.130 de 09/11/2012. 
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RESULTADOS 

 

Entre os meses de novembro e dezembro de 2012, foram registrados 2.756 

atendimentos médicos na emergência do HSM, dos quais 895 (32,5%) resultaram em indicação 

de internação por causa psiquiátrica. Isso representou uma média de 41,2 atendimentos e 14,4 

indicações de internação ao dia. Fizeram parte da amostra, 230 pacientes que tinham indicação 

clínica de internação psiquiátrica e concordaram em participar da pesquisa.  

5.1 Aspectos sócio-demográficos e econômicos: 

Em primeira análise, são descritas as características sócio-demográficas e econômicas 

dos pacientes da amostra. 

TABELA 1 – Distribuição dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de internação 

psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012 por idade, sexo e cor da pele. 

Variáveis Características N (%) 

Idade (anos completos) Idade Média 37,9 anos  

 Entre 25 e 34 anos 128 (55,7) 

 Variação: 18 – 74  

Sexo Masculino 189 (82,2) 

 Feminino 41 (17,8) 

Cor da pele Pardo 118 (51,3) 

 Branco 67 (29,1) 

 Negro 45 (19,6) 

 

Esta tabela mostra que os usuários investigados são predominantemente do sexo 

masculino (82,2%) e apresentam uma média de idade de 37,9 (±12,36) anos, variando entre 

dezoito anos e setenta e quatro anos. Isso demonstra um grande intervalo nas faixas etárias entre a 

população de adultos jovens e a terceira idade. A faixa etária mais prevalente foi entre 25-44 anos 

(55,7%). 
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GRÁFICO 1: Distribuição por faixa etária dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de 

internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012.  

A média de idade entre os homens foi de 37,53 ± 12,37 anos e 39,63 ± 12,32 anos 

entre as mulheres. Não houve diferença estatística entre elas (p = 0,324). 

Quando procuramos relacionar a idade dos pacientes com os diagnósticos, não 

encontramos diferença estatística significativa (p = 0,580) entre a média de idade dos pacientes 

com Transtornos Esquizotípicos (37,45 ± 10,90) e os outros diagnósticos psiquiátricos (média de 

idade de 38,35 ± 13,67). 

Quanto à cor da pele auto-referida, destacamos a maior prevalência entre os que se 

definiam como pardos (51,3% da amostra). Encontramos uma associação positiva entre a cor de 

pele negra e os Transtornos Esquizotípicos, pois 60,7% dos 45 pacientes que se identificaram 

como negros apresentaram esse diagnóstico (p = 0,023).   

A maioria dos pacientes (79,6%) era proveniente de Fortaleza e Região Metropolitana 

e, entre os 142 pacientes provenientes de Fortaleza, 33,1% habitavam na Regional VI.  
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GRÁFICO 2: Distribuição por procedência dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de 

internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

A prevalência dos transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias foi superior 

entre os pacientes provenientes da capital/região metropolitana (40,4%) em comparação com os 

pacientes do interior do estado (21,3%) com significância estatística de p = 0,015. 

O gráfico abaixo demonstra o número de pacientes provenientes de cada regional de 

Fortaleza, separando-os entre os que apresentam diagnóstico de dependência química e outros 

diagnósticos.  
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GRÁFICO 3: Distribuição por Secretaria Regional de origem dos 142 pacientes provenientes de Fortaleza atendidos 

na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 



 38 

Entre os pacientes da amostra, 53% eram solteiros e 23,5% casados. Pacientes que já 

haviam sido casados ou amasiados e estavam em condição de separados ou divorciados 

representaram 21,3% da amostra e 0,9% eram viúvos (as).  

   

GRÁFICO 4: Distribuição por estado civil dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de 

internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Dentre os casados ou amasiados, 51,9% apresentavam o diagnóstico de dependência 

química contra 31,8% dos separados, solteiros e viúvos com uma significância estatística de p = 

0,008. O diagnóstico de esquizofrenia, quando comparado aos outros diagnósticos, foi mais 

prevalente entre os solteiros, separados e viúvos (53,2%) do que entre os casados (37,8%) com 

significância estatística de p = 0,038. No entanto, para os transtornos de humor, o estado civil não 

foi considerado um fator significativo quando comparados aos outros diagnósticos. 

A grande maioria dos pacientes (90%) reside com seus familiares. Dezessete pacientes 

(7,4% da amostra) relataram morar sozinhos e três pacientes não tinham habitação. 

Quanto ao número de filhos, 52,6% deles não tinham nenhum filho e 23,5% possuíam 

três filhos ou mais. Pacientes com um ou dois filhos somaram 23% da amostra sendo divididos 

como: sujeitos com apenas um filho 12,6% e com dois filhos 10,4%. 
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TABELA 2 – Distribuição quanto às pessoas com quem residem e ao número de filhos dos 230 pacientes atendidos 

na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Variáveis Características N (%) 

Com quem reside Pais 82 (35,7) 

 Outros membros da família  71 (30,9) 

 Cônjuge 46 (20,0) 

 Sozinho 17 (7,4) 

 Descendentes 8 (3,5) 

 Não tem habitação 3 (1,3) 

Número de filhos Nenhum 121 (52,6) 

 Um  29 (12,6) 

 Dois 24 (10,4) 

 Três ou mais 54 (23,4) 

 

Analisando o grau de instrução, identificamos que 80% dos pacientes apresentavam 

no máximo o ensino fundamental completo. 

 

GRÁFICO 5: Distribuição por nível de instrução dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação 

de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 
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Quando comparamos o diagnóstico de transtorno mental decorrente do uso de 

substâncias/outros diagnósticos e o nível de instrução, encontramos que 59 (70,2%) dos 

dependentes químicos apresentavam no máximo o ensino fundamental incompleto com 

significância estatística (p = 0,016). 

A maioria dos pacientes (71,7%) está fora do mercado de trabalho, se distribuindo 

quanto à situação funcional como mostrado no gráfico abaixo: 

 

 

GRÁFICO 6: Distribuição por situação funcional dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação 

de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Dos 114 portadores de transtorno esquizotípico, apenas 9,6% tinham alguma atividade 

funcional quando comparados aos 25% com outros diagnósticos (p = 0,002) e dos 84 pacientes 

dependentes químicos, 32,1% tinham alguma atividade funcional quando comparados aos 8,9% 

dos outros diagnósticos (p < 0,01). 

A renda familiar foi de até dois salários mínimos para 87,8% dos pacientes, enquanto 

apenas 4,3% da amostra tinham renda familiar acima de 2 salários mínimos e 7,8% não 

definiram. 
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TABELA 3 – Renda familiar dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de internação 

psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Variáveis Características N (%) 

Renda familiar Não tem renda 2 (0,9) 

 Até 1 salário 70 (30,4) 

 Mais que 1, até 2 salários mínimos 130 (56,5) 

 Mais que 2 até 4 salários mínimos 9 (3,9) 

 Mais que 4 até 8 salários mínimos 1 (0,4) 

 Não definiu 18 (7,8) 

 

A tabela abaixo mostra que quanto menor a renda familiar, maior a prevalência do 

diagnóstico de transtorno mental decorrente do uso de substâncias psicoativas quando comparado 

aos outros diagnósticos com significância estatística (p = 0,043). 

TABELA 4 – Associação entre o diagnóstico de transtorno mental decorrente do uso de substâncias e a renda 

familiar dos 230 pacientes atendidos no HSM com indicação de internação psiquiátrica                                           

entre novembro e dezembro de 2012 

   T. Mental decorrente do 

uso de substâncias 

Total    Sim Não 

Renda < 1 salário mínimo Valor Absoluto (%) 33 (47,1%) 37 (52,9%) 70 (100,0%) 

1-2 salários mínimos Valor Absoluto (%) 39 (30,0%) 91 (70,0%) 130 (100,0%) 

>2-4 salários mínimos Valor Absoluto (%) 2 (22,2%) 7 (77,8%) 9 (100,0%) 

>4-8 salários mínimos Valor Absoluto (%) 1 (100,0%) 0 (0%) 1 (100,0%) 

Total Valor Absoluto (%) 75 (35,7%) 135 (64,3%) 210 (100,0%) 

 

Dos 114 pacientes com transtorno esquizotípico, 53,5% recebem benefício do INSS (p 

= 0,001) enquanto, entre os dependentes químicos, somente 21,4% recebem o benefício (p < 

0,01). Com relação aos transtornos de humor, não houve diferença estatística entre os que 

recebiam e os que não recebiam benefício. Entre os pacientes com retardo mental, 90% eram 

beneficiários do INSS.   
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Apesar de 70% dos pacientes não serem praticantes de nenhuma religião, a maioria 

deles (55,2%) se definiu como católica. 

TABELA 5 – Distribuição dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de internação 

psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012 por religiosidade. 

Variáveis Características N (%) 

Religião Católica 127 (55,2) 

 Protestante 51 (22,2) 

 Não definiu 50 (21,7) 

 Igreja Universal 1 (0,4) 

 Ateu 1 (0,4) 

Praticante Não 161 (70,0) 

 Sim 69 (30,0) 

 

O diagnóstico de transtorno mental decorrente do uso de substâncias foi mais 

prevalente entre os católicos (42,5%) do que entre os praticantes de outras religiões (29,1%). O 

fato de ser praticante da sua religião não teve associação significativa com o diagnóstico de 

dependência química quando comparada aos outros diagnósticos.  

 

5.2 Aspectos Clínicos: 

Os transtornos esquizotípicos representaram a maior proporção dos diagnósticos 

(49,6%) seguidos pelos transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias (36,5%) e dos 

transtornos de humor (7,4%). Dez pacientes (4,3%) foram diagnosticados como do grupo de 

retardo mental e quatro pacientes (1,7%) apresentaram um transtorno mental de origem orgânica. 
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GRÁFICO 7: Distribuição por diagnóstico dos pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação de 

internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Dos 189 homens, 87 (46,0%) apresentavam diagnóstico de transtornos esquizotípicos 

e das 41 mulheres, 27 (65,9%) apresentavam esse diagnóstico, mostrando que entre as mulheres 

com indicação de internação psiquiátrica o diagnóstico de transtorno esquizotípico teve uma 

maior prevalência do que entre os homens, com um nível de significância de p = 0,021. 

Os transtornos de humor também foram significativamente mais prevalentes entre as 

mulheres (19,5%) do que entre os homens (4,8%) com um p = 0,001. 

Por outro lado, percebe-se que o diagnóstico de transtorno mental decorrente do uso 

de substâncias apresenta uma prevalência bem maior entre os homens (42,9%) do que entre as 

mulheres (7,3%) com um intervalo de confiança de p < 0,01. 
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GRÁFICO 8: Distribuição dos diagnósticos entre os sexos dos pacientes atendidos na emergência do HSM com 

indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

A maioria dos pacientes com indicação de internação (86,5%) apresentavam 

transtorno mental prévio. Trinta e um pacientes (13,5%) estavam apresentando o primeiro 

episódio psiquiátrico.  

 

GRÁFICO 9: Distribuição quanto à presença de transtornos psiquiátricos prévios entre os pacientes atendidos na 

emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 
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Entre os pacientes com transtorno mental prévio, cento e quarenta e sete pacientes 

(73,9%) tinham mais de 6 anos de doença psiquiátrica e a grande maioria (83,9%) já tinha outras 

internações - 52,5% deles já tinham seis ou mais internações e 36,5% tinham 10 ou mais 

internações. 

 

GRÁFICO 10: Distribuição quanto ao tempo de transtorno mental entre os 199 pacientes atendidos na emergência do 

HSM com transtorno mental prévio e com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

 

GRÁFICO 11: Distribuição quanto ao número de internações entre os 199 pacientes atendidos na emergência do 

HSM com transtorno mental prévio e com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Não houve diferença estatística sobre a presença de internações psiquiátricas (p = 

0,156) e o número de internações anteriores (p = 0,648) entre os pacientes da capital/região 

metropolitana (86,2%) e os pacientes do interior (76,3%). 
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Sobre a presença de antecedentes familiares para transtorno mental, 52,6% dos 

pacientes afirmaram ter familiares com transtorno mental (62,8% destes eram parentes de 

primeiro grau), 16,5% negaram e 30,9% não tinham conhecimento. 

 

GRÁFICO 12: Distribuição por antecedentes familiares dos 230 pacientes atendidos na emergência do HSM com 

indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

O diagnóstico de transtorno esquizotípico foi mais freqüente entre os que tinham 

antecedentes familiares (57,9%), quando comparados aos outros diagnósticos (p = 0,008). Ao 

contrário, a freqüência do diagnóstico de transtorno mental decorrente do uso de substâncias 

(47,7%) foi maior entre os que não tinham antecedentes, quando comparados aos outros 

diagnósticos (p = 0,001). Não foi encontrada associação significativa na relação entre os 

diagnósticos de transtornos de humor e retardo mental e a presença de antecedentes familiares. 

Apenas trinta pacientes (13%) dos que tinham indicação de internação psiquiátrica 

sabiam ser portadores de alguma comorbidade clínica e estas comorbidades não estiveram 

relacionadas a nenhum diagnóstico. 
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GRÁFICO 13: Distribuição por presença de comorbidades clínicas dos 230 pacientes atendidos na emergência do 

HSM com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

 

5.3 Aspectos da Assistência em Saúde Mental: 

5.3.1 Assistência aos pacientes em primeiro episódio psiquiátrico: 

Dos trinta e um pacientes que apresentavam o primeiro episódio psiquiátrico grave 

com necessidade de internação, apenas 19,4% procuraram um CAPS ou um ambulatório de 

psiquiatria antes de vir ao HSM e o restante, 80,7% da amostra, procurou assistência em outros 

serviços como os hospitais clínicos, o PSF ou, em sua maior proporção, a emergência do HSM 

(48,4%). 

 

Gráfico 14: Distribuição quanto ao serviço demandado entre os 31 pacientes em primeiro episódio psiquiátrico 

atendidos na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 
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A maioria deles (58,1%) procurou assistência com mais de 1 mês de sintoma, mas 

houve uma diferença estatisticamente significativa (p = 0,001) entre o tempo de busca de 

assistência e os sintomas apresentados, pois todos os que apresentavam sintomas 

esquizofreniformes procuraram assistência em até 1 mês de sintomas, e 83,3% dos que 

apresentavam sintomas decorrentes do uso de substâncias psicoativas buscaram assistência com 

mais de um mês de sintomas. 

Não encontramos diferença significativa entre o tempo de busca de assistência e a 

procedência do paciente (p = 0,160). No entanto, quando avaliamos o percurso que o paciente 

realizou até chegar ao HSM, encontramos que 63,3% dos pacientes provenientes de Fortaleza e 

região metropolitana procuraram a emergência do HSM sem passar por outros serviços enquanto 

100% dos pacientes do interior procuraram outros serviços antes de vir à emergência do Hospital 

de Saúde Mental Professor Frota Pinto (p < 0,01). 

Apenas seis entre os trinta e um pacientes em primeiro episódio psiquiátrico (19,4%) 

conseguiram atendimento rapidamente na rede pública e 64,5% desses trinta e um pacientes 

vieram à emergência do HSM sem ter recebido nenhum tipo de tratamento para os sintomas 

apresentados. 

 

Gráfico 15: Distribuição quando à realização de tratamento prévio à procura do HSM entre os 31 pacientes em 

primeiro episódio psiquiátrico atendidos na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre 

novembro e dezembro de 2012. 
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Não houve diferença significativa (p = 0,872) entre os pacientes de Fortaleza/Região 

Metropolitana (86,5%) e os do interior (76,3%) quanto ao fato de não ter recebido algum 

tratamento antes de vir ao HSM. 

Ainda entre os pacientes de primeiro episódio psiquiátrico, 41,9% referiram 

dificuldade de acesso aos serviços de assistência em saúde mental, sendo que 66,7% deles 

relataram não saber para onde se dirigir e 33,3% não conseguiram atendimento de pronto nos 

CAPS/Ambulatórios de Psiquiatria. 

Não houve diferença estatística significativa entre a avaliação da assistência recebida 

nesse primeiro episódio psiquiátrico entre os pacientes provenientes da capital/região 

metropolitana e os do interior (p = 0,156). 

 

5.3.2 Assistência aos pacientes com história prévia de transtorno psiquiátrico: 

Os pacientes com história pregressa de transtorno mental correspondiam a 86,5% da 

amostra. Dentre estes, a maioria (61,3%) fazia acompanhamento nos CAPS e, 31,6% não faziam 

acompanhamento regular. Houve uma diferença significativa (p = 0,013) entre a proporção dos 

paciente que não faziam acompanhamento regular e as procedências, pois 35,4% dos pacientes da 

capital/região metropolitana e 15,9% dos pacientes do interior não faziam acompanhamento 

regular. 

 

GRÁFICO 16: Distribuição por local onde fazia acompanhamento entre os 199 pacientes com transtorno psiquiátrico 

prévio, atendidos na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre nov. e dez. de 2012. 
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Entre os cento e trinta e três pacientes que faziam tratamento regular em algum 

serviço de saúde mental, 87,5% dos provenientes de Fortaleza/região metropolitana e 96,9% dos 

provenientes do interior estavam vinculados aos CAPS. A maioria (76,5%) relatou que seu 

acompanhamento consistia apenas em consulta médica, não sendo assistidos por outros 

profissionais, e 48,9% trouxeram que as consultas médicas aconteciam a cada três meses ou mais. 

 

GRÁFICO 17: Distribuição por freqüência de consultas médicas entre os 135 pacientes com transtorno psiquiátrico 

prévio que faziam acompanhamento regular atendidos na emergência do HSM com indicação de internação 

psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Não houve diferença estatística na forma como os pacientes eram acompanhados (se 

apenas pelo psiquiatra ou por uma equipe multiprofissional) (p = 0,364), ou na freqüência de 

consultas entre os pacientes provenientes de Fortaleza/região metropolitana e os do interior (p = 

0,475).   

Quanto ao acesso à medicação, 67,1% dos pacientes recebiam toda a medicação que 

usavam, mas 62,9% deles relatam que já passaram pela dificuldade de falta da medicação 

ofertada pelo governo.  

Não houve diferença significativa entre os pacientes provenientes da capital/região 

metropolitana e os pacientes do interior quanto à forma de acesso à medicação (p = 0,727) e o 

fato de ter faltado a medicação ofertada pelo SUS (p = 0,996).  
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No que se referem à assistência em saúde mental recebida por esses pacientes que 

faziam acompanhamento regular, 53,4% dos de Fortaleza e região metropolitana a consideraram 

boa ou ótima enquanto essa porcentagem foi de 77,1% entre os pacientes do interior, com 

significância estatística de p = 0,029. 

Sobre a crise que motivou a internação, 59,3% a associaram com a falta do 

acompanhamento regular, não tendo havido uma diferença significativa entre a procedência do 

pacientes e essa avaliação (p = 0,103).  

 

GRÁFICO 18: Distribuição por causa da nova crise entre os 199 pacientes com transtorno psiquiátrico prévio 

atendidos na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 

Em se tratando do tempo de busca de assistência, 47% dos pacientes procuraram 

algum serviço de saúde quando a crise já estava instalada há um mês ou mais. 

Apenas 39,7% dos pacientes que vinham fazendo acompanhamento em algum serviço 

de saúde mental procuraram esses serviços antes de vir ao HSM. Porém, houve uma diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,01) quanto à procedência, haja vista que 72,9% dos pacientes 

do interior procuraram o serviço onde faziam acompanhamento antes de vir ao HSM e enquanto 

apenas 31,8% dos pacientes da capital o fizeram. 
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GRÁFICO 19: Distribuição dos 199 pacientes com transtorno psiquiátrico prévio atendidos na emergência do HSM 

com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012 quanto ao fato de ter procurado o 

serviço onde fazia acompanhamento diante de uma nova crise e a procedência. 

Entre os pacientes com histórico de transtorno psiquiátrico em momento de 

agudização de sintomas, 69,3% vieram ao HSM por decisão pessoal, trazidos pelo 

RONDA/SAMU, ou mesmo porque não conseguiram assistência em outro serviço de saúde, 

chegando, portanto, ao HSM sem serem avaliados em outras instituições.  

 

GRÁFICO 20: Distribuição dos 199 pacientes com transtorno psiquiátrico prévio atendidos na emergência do HSM 

com indicação de internação psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012 quanto ao motivo de vir ao HSM. 
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A maioria (73,2%) veio ao HSM sem ter recebido tratamento psicofarmacológico para 

a crise. No entanto, houve uma diferença significativa (p < 0,01) entre a realização de algum 

tratamento psicofarmacológico para a crise e a procedência, pois 60,5% dos pacientes 

provenientes do interior chegaram ao HSM já tendo realizados algum tipo de intervenção 

enquanto apenas 18,7% dos pacientes da capital e região metropolitana o haviam realizado. 

 

GRÁFICO 21: Distribuição por presença de tratamento para a crise antes de vir ao HSM entre os 199 pacientes com 

transtorno psiquiátrico prévio atendidos na emergência do HSM com indicação de internação psiquiátrica entre 

novembro e dezembro de 2012. 

Dos sessenta e oito pacientes que vieram à emergência encaminhados por outros 

serviços, 66,2% foram encaminhados pelos CAPS, enquanto os outros pacientes foram 

encaminhados pelo PSF, hospitais clínicos ou ambulatórios de psiquiatria (públicos ou privados). 

Sobre a causa de ir à emergência do HSM, 57,9% dos pacientes do interior o fizeram 

por ter sido encaminhados por outro serviço e apenas 24,2% dos pacientes da capital o fizeram 

por esse meio, sendo que entre estes últimos, 63,3% vieram direto ao HSM por decisão do 

próprio paciente ou familiares. Essa diferença apresenta significância estatística com p < 0,01. 

Para 58,3% dos pacientes com transtorno mental de longa data, a crise que motivou a 

internação não foi bem assistida pela rede de saúde mental. No entanto, essa avaliação mudou de 

acordo com a procedência, pois, entre os pacientes do interior, 65,8% consideram que receberam 

assistência adequada para a crise, ao contrário dos pacientes de Fortaleza e região metropolitana 
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que apenas 36,0% avaliaram dessa forma. Essa diferença tem significância estatística de p = 

0,001. 

 

GRÁFICO 22: Distribuição por satisfação com a assistência recebida durante a crise/procedência entre os 199 

pacientes com transtorno psiquiátrico prévio atendidos na emergência do HSM com indicação de internação 

psiquiátrica entre novembro e dezembro de 2012. 
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DISCUSSÃO 

 

As intervenções em saúde mental no Brasil ainda estão em aprimoramento. Diante 

disso, vários autores apontam a necessidade de produzir dados relevantes para a avaliação e o 

aperfeiçoamento da assistência em saúde mental. Este trabalho procura contribuir com isso. 

6.1 Aspectos sócio-demográficos e econômicos: 

Os dados mostram que os pacientes atendidos na emergência do HSM com indicação 

de internação psiquiátrica, são em sua maioria, homens, pardos, provenientes de Fortaleza e 

Região Metropolitana e com idade média de 37,9 anos. Além disso, a grande maioria é solteira, 

reside com familiares, não tem filhos e possui uma renda familiar de até dois salários mínimos. 

Mostram também que os pacientes apresentam uma baixa escolaridade, com a maioria 

encontrando-se fora do mercado de trabalho.  

Quanto ao sexo, a predominância do sexo masculino está em concordância com vários 

estudos realizados em outros serviços psiquiátricos (FARIA; SCHNEIDER, 2009; CARDOSO; 

GALERA, 2009; FREITAS; SOUZA, 2010; VOLPE et al.; 2010). No entanto, difere de estudos 

que encontraram a predominância do sexo feminino (OLIVEIRA; CAIAFFA; CHERCHIGLIA, 

2008; BASTOS et al., 2011; TOMASI et al., 2010; MARAGNO et al., 2006; CARDOSO; 

GALERA, 2011).  

Pode-se levantar a hipótese de que este resultado esteja associado à presença de 

pacientes com indicação de internação psiquiátrica, e, portanto, pacientes mais graves, pois, 

quando se avalia pacientes internados ou sob regime integral no CAPS, encontramos maior 

prevalência de homens. Outra hipótese seria pela grande presença de pacientes com transtorno 

mental decorrente do uso de substâncias psicoativas, uma vez que este transtorno afeta 

predominantemente indivíduos do sexo masculino.  

A média de idade dos usuários de 37,9 anos e a predominância da faixa etária entre 25 

e 34 anos corresponde ao observado por autores que realizaram estudos com pacientes 

psiquiátricos internados ou sob regime intensivo no CAPS (CARDOSO, L.; GALERA, 2011; 
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FREITAS; SOUZA, 2010). Ela informa que o adoecimento mental atinge a população de faixa 

etária adulta e economicamente ativa.  

O fato de não ter se observado uma variação importante quanto à média de idade entre 

os homens e as mulheres revela uma peculiaridade do grupo estudado, pois difere de um estudo 

que identifica a idade média dos homens significativamente inferior à das mulheres 

(JUNQUEIRA, 2009). Além disso, também não foram observadas diferenças de idade entres os 

diagnósticos psiquiátricos, ao contrário do que mostra um estudo que identifica que a 

esquizofrenia e seus sintomas afetam mais homens adolescentes e adultos jovens (MARI; 

LEITÃO, 2000). 

A maioria dos pacientes era proveniente de Fortaleza e região metropolitana, com 

maior proporção entre os moradores da SER VI, o que concorda com um estudo que afirma que  

a SER VI é a maior regional administrativa de Fortaleza, englobando 29 bairros e abrangendo 

22% da população total (MENEZES; MEDEIROS, 2012). Uma outra possível explicação para 

esse resultado pode ser o fato de a emergência do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto 

se localizar nesta regional de saúde, permitindo maior facilidade de acesso.  

Quanto ao estado civil, a maioria dos pacientes é solteira, seguida de casados, 

separados e viúvos. Vários autores confirmam esta predominância de solteiros nos serviços de 

saúde mental (CARDOSO; GALERA, 2011; JUNQUEIRA, 2009). A predominância de 

pacientes solteiros pode estar associada à alta freqüência de pacientes com transtornos mentais 

graves e persistentes, em especial esquizofrenia, os quais apresentam muitas vezes dificuldades 

em iniciarem vida conjugal (SILVA, 1999). Isso pode justificar a maior prevalência de casados 

entre os portadores de transtorno mental decorrente do uso de substâncias e a maior prevalência 

de solteiros e separados entre os portadores de transtornos esquizotípicos. 

A maioria dos pacientes estudou até o Ensino Fundamental. Esse dado é confirmado 

em estudos que encontram a predominância de apenas o ensino básico entre os pacientes de 

serviços de saúde mental (GOMES et al., 2002; SILVA, 1999; CARDOSO; GALERA, 2011; 

MARAGNO et al., 2006; TOMASI et al., 2010). Esse cenário pode indicar que a gravidade dos 

sintomas psiquiátricos, conciliada à complexidade da doença mental, também repercute 

negativamente no desenvolvimento escolar. Sabe-se que os transtornos mentais graves e 
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persistentes, em especial nas fases de crise, provocam dificuldades na concentração e na 

freqüência às aulas, a ponto de interrompê-las, ainda no ensino fundamental (JUNQUEIRA, 

2009). 

A situação de inativos é predominante e compatível com vários estudos (CARDOSO; 

GALERA, 2011; FREITAS; SOUZA, 2010; JUNQUEIRA, 2009). São pacientes com doenças 

severas, muitas vezes com manifestações de sintomas que limitam a atividade laboral. Isso é 

demonstrado nesta pesquisa quando se percebe que, quando comparados aos outros diagnósticos, 

os pacientes com transtorno mental decorrente do uso de substâncias apresentam maior inserção 

no mercado de trabalho e os pacientes com transtornos esquizotípicos, maior prejuízo laboral.  

Segundo Junqueira (2009), pacientes psiquiátricos que necessitam de internação 

integral mostram também uma média de salário familiar significativamente menor. Ela afirma 

que o transtorno mental grave e persistente na família, ao longo do tempo, pode contribuir para 

prejudicar a renda familiar. Essas afirmações são compatíveis com os achados desta pesquisa, 

pois a grande maioria dos pacientes apresentou renda familiar de até dois salários mínimos. 

A inserção dessa clientela no mercado de trabalho deve ser umas das prioridades nos 

serviços de saúde mental, a fim de que os pacientes com transtornos psiquiátricos se mantenham 

ativos e capazes de gerar renda, melhorando suas condições de vida e desenvolvendo a cidadania 

(FREITAS; SOUZA, 2010).    

Em concordância com o estudo de Soeiro et al (2008), encontramos maior prevalência 

de pacientes que se identificaram como católicos, com maior freqüência de transtornos por uso de 

substâncias entre eles. No entanto, enquanto essa autora encontrou uma relação positiva entre a 

prática religiosa e uma menor freqüência de abuso e dependência de substâncias, no presente 

estudo não se obteve associação significativa entre o fato de ser praticante de alguma religião e o 

diagnóstico de transtorno mental por uso de substâncias.   

 

6.2 Aspectos Clínicos: 

Sabe-se que entre as dez principais condições de saúde, físicas e mentais, que 

provocam incapacidade, cinco são relacionadas a transtornos mentais, destacando-se a depressão, 
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o alcoolismo, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e o transtorno obsessivo-compulsivo. 

Verificou-se na presente pesquisa que alguns desses transtornos estiveram presentes na amostra, 

sendo mais prevalentes os diagnósticos classificados no grupo dos transtornos esquizotípicos e, 

em seguida, os classificados no grupo dos transtornos mentais decorrente do uso de substâncias 

(F20 a F29; F10 a F19 pela CID 10, respectivamente). Os transtornos de humor ocuparam a 

terceira posição em prevalência, seguidos pelo retardo mental e os transtornos mentais de origem 

orgânica. Os dados concordam com achados de outros trabalhos na área (VOLPE et al.; 2010; 

SILVA, 1999). 

Vários estudos epidemiológicos têm demonstrado diferenças de gênero na incidência, 

prevalência e curso de transtornos mentais e do comportamento. Mulheres apresentam maiores 

taxas de prevalência de transtornos de ansiedade e transtornos do humor do que homens, 

enquanto estes apresentam maior prevalência de transtornos associados ao uso de substâncias 

psicoativas, transtornos de personalidade anti-social e esquizotípica, transtornos do controle de 

impulsos e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância e na vida adulta. 

(ANDRADE; VIANA; SILVEIRA, 2006). Este estudo mostrou que os transtornos do humor 

foram mais importantes entre as mulheres e os transtornos mentais decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas tiveram uma prevalência superior entre os homens.  

Entre os usuários com indicação de internação psiquiátrica, houve um predomínio de 

pacientes com transtorno psiquiátrico prévio e com antecedentes de internação psiquiátrica. 

Observou-se uma maior prevalência de pacientes com mais de seis anos de transtorno mental e 

mais de seis internações. Esse resultado coincide com os dados encontrados por outros autores 

(CARDOSO; GALERA, 2011; FREITAS; SOUZA, 2010).  

A sugestão de herdabilidade dos transtornos mentais ocorreu inicialmente por meio de 

observações clínicas e achados de estudos epidemiológicos com familiares de pacientes 

(MICHELON; VALLADA, 2005). No presente estudo, a maioria dos pacientes com indicação de 

internação psiquiátrica tinha antecedentes familiares para transtornos mentais. O estudo 

confirmou a relação dos transtornos esquizotípicos com fatores genéticos (ARAÚJO; SENA, 

2012), haja vista que, quando comparado aos outros diagnósticos, os transtornos esquizotípicos 

apresentaram uma maior freqüência de antecedentes familiares. 
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Gomes, em estudo de 2012, afirma que pacientes com transtornos mentais mais graves 

são negligenciados em termos de assistência médica geral, embora apresentem taxas elevadas de 

outras doenças. Considerando-se que o aumento da mortalidade em pacientes psiquiátricos se 

deve principalmente a causas naturais, é de se esperar que a prevalência de doenças não 

psiquiátricas seja elevada nessa população. Em pacientes esquizofrênicos e bipolares, a 

prevalência de um largo espectro de doenças, como diabetes, síndrome metabólica, doenças 

coronarianas e doença pulmonar obstrutiva crônica é elevada. 

Apesar destes dados da literatura, a grande maioria dos pacientes da amostra não tinha 

conhecimento da presença de comorbidades clínicas, alegando que não haviam sido avaliados 

com esse enfoque. A freqüência entre os que sabiam ser portadores de uma comorbidade clínica 

neste estudo foi inferior a encontrada por outro estudo (ROSSATO et al, 2012), demonstrando 

prejuízo na integralidade da assistência aos pacientes portadores de transtornos mentais da 

amostra em questão. 

 

6.3 Aspectos da Assistência em Saúde Mental: 

 6.3.1 Assistência aos pacientes em primeiro episódio psiquiátrico 

Apesar de o CAPS ser responsável por oferecer atendimento em regime de atenção 

diária e por regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental do seu território 

(BRASIL b, 2004), apenas 16,3% dos usuários em primeira apresentação de sintomas 

psiquiátricos graves o procuraram na busca de assistência. Destes, a maior proporção veio direto 

à emergência do HSM, um serviço de caráter terciário, o qual deveria receber os pacientes mais 

graves que não foram possíveis de ser manejados na atenção primária e secundária.  

Quando avaliamos o percurso do paciente até chegar à emergência do HSM, 

percebemos que, enquanto todos os pacientes do interior tentaram buscar assistência em outros 

serviços (CAPS, PSF, Hospitais Clínicos) antes de vir a uma unidade de atenção terciária, os 

pacientes da capital e região metropolitana, em sua maioria, optaram por vir primeiro ao HSM, 

sem buscar ajuda nos serviços de atenção primária ou secundária.   
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O fato de a maioria dos pacientes, mesmo tendo procurado assistência antes de vir ao 

HSM, ter chegado a este serviço sem ter feito nenhum tratamento para os sintomas psiquiátricos, 

denota uma fragilidade ainda presente no restante da rede de assistência à saúde para atender 

esses tipos de pacientes. 

Quase metade dos pacientes relatou dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

mental e, dentre estes, a maioria não conhecia a rede de atenção psicossocial e não sabia que 

serviços procurar. O restante mencionou dificuldade em ser atendidos nos CAPS/ambulatórios de 

psiquiatria. 

Falavina e Cerqueira, em 2008, identificaram os obstáculos à assistência relatados 

pelos usuários de um CAPS: os geográficos, os econômicos, os organizacionais e os ligados à 

assistência à saúde. Entre os obstáculos organizacionais, destacaram a dificuldade no contato 

inicial, principalmente no tempo de espera para a primeira consulta médica. Elas definem que o 

acesso aos serviços de saúde resulta do grau de ajuste entre as necessidades dos usuários e a 

oferta de determinado serviço.    

Redes extra-hospitalares bem organizadas e eficientes, capazes de absorver 

rapidamente pacientes em quadros agudos, podem reduzir de maneira significativa os 

encaminhamentos feitos para a internação integral. Os SEP constituem a unidade de referência na 

inexistência ou insuficiência dos serviços não hospitalares, havendo uma associação significativa 

entre as dificuldades funcionais na rede de saúde mental extra-hospitalar e o aumento no número 

de internações e reinternações e no número de visitas aos SEP (BARROS; TUNG; MARI, 2010). 

Outro dado desta pesquisa é que os pacientes com sintomas psiquiátricos demoram a 

procurar assistência, pois se percebeu que os pacientes de Fortaleza e região metropolitana e os 

do interior, em sua maioria, procuraram assistência em saúde mental depois de um mês do início 

dos sintomas. No entanto, houve uma diferença de acordo com os sintomas apresentados, já que 

todos os pacientes com sintomas esquizofreniformes procuraram assistência mais precocemente, 

em menos de um mês, enquanto a maioria dos pacientes com sintomas decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas procuraram assistência apenas depois de um mês do início dos sintomas. 
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 6.3.2 Assistência aos pacientes com transtorno psiquiátrico prévio: 

Entre os pacientes com transtorno psiquiátrico prévio, percebe-se uma proporção alta 

de pacientes graves que não faziam acompanhamento regular, principalmente na capital e região 

metropolitana.  

Para aqueles que estavam sendo assistidos regularmente pela rede de saúde, verifica-

se que a maioria fazia acompanhamento nos CAPS, mostrando que este dispositivo de saúde já é 

referência na assistência em saúde mental. 

No entanto, apesar de a portaria SAS/MS nº 224/92 estabelecer que o atendimento em 

saúde mental deva incluir atividades desenvolvidas por equipe multiprofissional, como 

atendimentos individuais (consultas, psicoterapia, dentre outros), atendimentos grupais, visitas 

domiciliares e atividades comunitárias, a maioria dos pacientes do estudo relatou que o seu 

acompanhamento consistia apenas em consultas médicas e, para 48,9% deles, as consultas 

aconteciam a cada três meses ou mais. Esse quadro era semelhante na capital e região 

metropolitana e no interior.  

A situação sobredita demonstra uma grave falha na assistência, pois, segundo Barros e 

cols, 2010, fatores intrinsecamente ligados ao funcionamento dos serviços extra-hospitalares, 

como o atendimento multiprofissional restrito, limitação de propostas terapêuticas, falta de vagas 

para atendimento, deficiência na disponibilidade de medicamentos e sobrecarga por demandas 

judiciais determinam dificuldade de estabilização de pacientes em quadros agudos e na prevenção 

de recaídas/recorrência em pacientes em fase de manutenção.  

Identificou-se ainda que, independente da procedência, a maioria dos pacientes da 

amostra recebia toda a medicação que usava. Porém, essa maioria também referiu a falta da 

medicação ofertada pelo governo, o que mostra uma realidade que não está em conformidade 

com a legislação, pois a lei orgânica da saúde (8080/90) explicita a importância do acesso aos 

medicamentos, estabelecendo que cabe ao Sistema Único de Saúde a execução de ações de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Além disso, a Política Nacional de 

Medicamentos, estabelecida pela portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, tem como 

propósito garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do 

seu uso racional e o acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais.  
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Independente da procedência, a maioria dos pacientes aprovou a assistência em saúde 

mental recebida. No entanto, essa aprovação foi significativamente maior entre os pacientes do 

interior. 

Sobre a crise que motivou a internação, a maioria dos pacientes com transtorno 

psiquiátrico prévio associou a recaída ou a recorrência dos sintomas psiquiátricos à falta do 

acompanhamento regular, o que torna o prejuízo de adesão ao tratamento um problema grave em 

saúde mental, pois reflete um grande risco de recaídas e reinternações entre os doentes mentais.  

Cardoso e Galera, 2011, afirmam que os pacientes egressos de internação apresentam 

baixo conhecimento quanto ao nome de sua doença mental e seu tratamento psicofarmacológico. 

Além disso, afirmam que eles, apesar de absorverem as orientações dos profissionais de saúde 

quanto à importância do tratamento psicofarmacológico, apresentam, em geral, uma não adesão 

em cerca de 50% dos pacientes.  

Trata-se de um achado preocupante que revela a necessidade de organização dos 

serviços para estimular medidas que possam ser implementadas na manutenção do tratamento 

extra-hospitalar dessas pessoas. 

Barros e cols, 2010, afirmam que, como os SEP funcionam 24 horas por dia e, 

geralmente, têm livre acesso, é natural que pacientes e familiares desassistidos sobrecarreguem os 

serviços de emergência, que, por sua vez, absorvem a demanda excedente de serviços extra-

hospitalares ineficientes. 

Com base nessa afirmação, observamos que, assim como os pacientes em primeiro 

episódio psiquiátrico, a maioria dos pacientes com transtorno psiquiátrico prévio veio à 

emergência do HSM sem passar por outros serviços.  

No entanto, percebe-se que os procedentes do interior, em sua maioria, procuraram 

assistência em outros serviços da rede de atenção psicossocial antes de vir à emergência do HSM, 

enquanto o contrário aconteceu entre os pacientes da capital, quando apenas uma minoria o fez. 

Esse dado ressoa com outro achado desta pesquisa, que mostra que a maioria dos 

pacientes provenientes do interior recebeu algum tratamento antes de vir à emergência do HSM, 
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enquanto uma minoria dos pacientes provenientes de Fortaleza e região metropolitana vieram à 

emergência do HSM tendo realizado algum tipo de tratamento. 

Tudo isso corrobora para o fato de os pacientes do interior considerarem a assistência 

recebida para a crise como adequada, enquanto a minoria dos pacientes de Fortaleza e região 

metropolitana assim a avaliaram. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo conclui que os pacientes com indicação de internação psiquiátrica foram em 

sua maioria homens (82,2%), em idade produtiva, solteiros (53,0%), sem filhos (52,6%), 

residentes com familiares (90%), com baixa escolaridade (80% apresentavam no máximo o 

ensino fundamental completo) e baixa renda familiar ( 87,8% tinham uma renda familiar de até 2 

salários mínimos). A maioria (71,7%) estava fora do mercado de trabalho. 

Os transtornos psiquiátricos que mais geraram indicação de internação foram os 

transtornos esquizotípicos (49,6%) e os transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas (36,5%). A maioria dos pacientes apresentava transtorno psiquiátrico prévio (86,5%) 

com mais de 6 anos de doença (73,9%) e com internações psiquiátricas anteriores (83,9%). 

Apenas uma minoria (13%) sabia ser portadora de comorbidades clínicas, e 52,6% apresentavam 

antecedentes familiares para transtorno mental. 

Quanto à assistência, percebeu-se que os pacientes em primeiro episódio psiquiátrico 

demoraram a buscar ajuda e apenas 19,4% foram atendidos de pronto. Eles relataram dificuldade 

de acesso à rede de assistência em saúde mental (41,9%) e apenas 19,3% procurou os 

CAPS/ambulatórios de psiquiatria. A maioria veio ao HSM sem ter recebido tratamento para os 

sintomas (64,5%). 

Para os pacientes com transtorno psiquiátrico prévio, o estudo evidenciou uma 

proporção alta (31,6%) de pacientes que não faziam acompanhamento regular e que, dentre os 

que faziam, a maioria (61,3%) estava vinculada aos CAPS. No entanto, apesar de a proposta dos 

CAPS contemplar uma atenção multidisciplinar e um atendimento visando a integralidade, a 

maioria (76,5%) realizava apenas consultas psiquiátricas e as avaliações eram espaçadas. Além 

disso, a pesquisa mostrou que a maioria (67,1%) dos pacientes recebia a medicação pela rede 

pública, mas 62,9% já passaram pelo inconveniente da falta de medicação.  

Sobre a crise que motivou a internação, o estudo identificou que, na percepção dos 

usuários, 59,3% delas foi induzida pela falta do acompanhamento regular. A minoria (39,7%) dos 
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pacientes procurou assistência para a crise no serviço onde estava inserido, e 73,2% deles vieram 

à emergência do HSM sem ter realizado algum tipo de tratamento. 

A saúde não deve ser vista apenas como resultado de processos de intervenções na 

doença, mas também de intervenções que ofereçam, ao indivíduo e ao seu meio social, estratégias 

para promoção, recuperação e manutenção do estado de saúde. 

O interesse em avaliar os serviços de saúde justifica-se, portanto, pela necessidade de 

identificarmos dificuldades e encontrarmos possibilidades de melhorias ao longo do processo.  

Dessa forma, espera-se que este estudo possa contribuir como subsídio para a criação e a 

ampliação de políticas públicas que visem prevenir crises e evitar que elas resultem em 

internação psiquiátrica. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Em face da importância dos transtornos mentais como problema de saúde pública, 

recomenda-se que sejam estabelecidas medidas para: 

 Capacitar os profissionais da atenção básica e os profissionais das emergências 

clínicas quanto à conduta inicial ao paciente com sintomas psiquiátricos e 

quanto ao funcionamento e a inserção da rede de atenção psicossocial dentro 

do sistema de saúde; 

 Facilitar o acesso dos pacientes com sintomas psiquiátricos aos 

CAPS/Ambulatórios de Psiquiatria; 

 Reforçar o vínculo dos pacientes à rede de atenção psicossocial, evitando 

falhas na continuidade do tratamento; 

 Estimular a busca ativa e as visitas domiciliares aos pacientes que não estão 

fazendo acompanhamento regular; 

 Reforçar a necessidade da assistência multidisciplinar e das consultas menos 

espaçadas; 

 Estimular a avaliação clínica dos pacientes portadores de transtornos mentais a 

fim que possam ser cuidados em sua integralidade; 

 Educar a população sobre os principais sintomas psiquiátricos a fim de se 

estabelecer detecção e intervenção precoce; 

 Estabelecer dentro da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) drogas, antigas e mais modernas, com melhores evidências para o 

tratamento dos transtornos psiquiátricos; 

 Assegurar a dispensação da medicação; 
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 Estabelecer avaliações periódicas da assistência em saúde mental a fim de 

melhorar o cuidado aos pacientes portadores de transtornos psiquiátricos. 

Todas essas recomendações devem resultar na melhoria e no fortalecimento da rede 

de assistência psicossocial, a fim de garantir o cuidado ao paciente portador de transtorno mental. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E PESQUISA 

 

DATA: _____/_____/______ 

NOME COMPLETO: ______________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________________ 

BAIRRO: ________________________CIDADE: _______________________________________ 

ESTADO: _______________________  TELEFONE: ___________________________________ 

NATURALIDADE: __________________ DATA DE NASCIMENTO: _______________IDADE _____ 

PROFISSÃO: ___________________________________________________________________ 

 

1. Sexo: (1) Masculino (2) Feminino  

2. Idade: (1) 12-15 anos (2) 16-20 anos (3) 21-25 anos (4) 26-30 anos (5) 31-35 anos (6) 36-40 

anos (7) 41- 45 anos (8) 46-50 anos (9) 51-55 anos (10) 56-60 anos (11) 61-65 anos (12) 66-70 

anos (13) 71-75 anos (14) 76-80 anos (15) 81-85 anos (16) 86-90 anos (17) >90 anos (18) Não 

definiu  

3. Cor: (1) Branco (2) Pardo (3) Negro (4) Amarelo 

4. Procedência: (1) Fortaleza e região metropolitana (2) Interior do Ceará (3) Outro estado 

5. Se procedente de Fortaleza: Qual regional? (1) I (2) II (3) III (4) IV (5) V (6) VI 

6. Estado Civil: (1) Casado/União Estável (2) Solteiro (3) Viúvo (4) Separado Não definiu(5) 

7. Com quem o paciente reside: (1) Sozinho (2) Cônjuge (3) Pais (4) Descendentes (5) Outros 

membros da família (6) Outros que não familiares (7) Não tem habitação (8) Não definiu 

8. Quantos filhos: (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (11) >10 (12) Não 

tem (13) Não definiu 

9. Grau de Instrução: (1) Analfabeto (2) Analfabeto funcional (3) 1
o
Grau incompleto (4) 

1
o
Grau completo (5) 2

o
Grau incompleto (6) 2

o
Grau completo (7) Superior (8) Superior 

incompleto (9) Pós-graduado (10) Não definiu 

10. Quem sustenta o paciente: (1) O mesmo (2) O paciente com a ajuda de outros (3) O 

paciente não participa do seu sustento (4) Não definiu (5) benefício do INSS 
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11. Situação Funcional: (1) Desempregado (2) Empregado (3) Autônomo (4) Atividade informal 

(5) Aposentado (6) Não definiu 

12. Atividade Profissional: (1) Funcionário público (2) Funcionário de empresa privada (3) 

Profissional liberal (4) Outros (5) Nunca trabalhou (6) Não definiu (7) Estudante 

13. Religião: (1) Católica (2) Protestante/Evangélico/Crente (3) Igreja Universal do Reino de 

Deus (4) Testemunha de Jeová (5) Espírita (6) Religiões Afro (7) Judaica (8) Deísta sem religião 

(9) Outras (10) Ateu (11) Não definiu 

14.  É praticante? (1) Sim (2) Não 

15. Renda: (1) <1 salário mínimo (2) 1-2 salários mínimos (3) >2-4 salários mínimos (4) >4 -8 

salários mínimos (5) >8 -12 salários mínimos (6) >12 -20 salários mínimos (7) > 20 salários 

mínimos (8) Não tem (9) Nunca teve qualquer espécie de renda (10) Não definiu  

16. Tem história de doença mental na família: (1) Parentes de primeiro grau (2) Parentes de 

segundo grau (3) Parentes de terceiro grau (4) Não (5) Não tem conhecimento  

17. Comorbidades Clinicas? (1) Sim (2) Não 

18. Quais? (1) HAS (2) DM (3) dislipidemia (4) DPOC (5) Hepatopatia (6) outros 

_____________________ 

19. Motivos pelo qual procurou tratamento: (1) Sintomatologia clínica (2) 

Solicitação/Imposição familiar (3) Recomendação de amigos (4) Auto-convencimento (5) 

Imposição do empregador (6) Encaminhamento médico/hospitalar (7) Outros (8) Não definiu 

20. Diagóstico na AIH? ____________ 

21. Primeiro episódio sugestivo de transtorno mental? (1) Sim (2) Não 

 

SE PRIMEIRO EPISÓDIO PSIQUIÁTRICO 

 

22.  Há quanto tempo com sintomas? (1) < 1 semana (2) Entre 1 semana e 1 mês (3) Entre 1 

mês e 3 Meses (4) Acima de 3 meses 

23. Que serviço de saúde procurou antes de vir ao HSM? (1) PSF (2) Hospital Clinico (3) 

CAPS (4) Ambulatório de psiquiatria (5) Veio direto ao HSM  (6) já procurou vários serviços 

24. Antes de ir ao HSM, conseguiu atendimento em saúde mental rapidamente? (1) Sim (2) 

Não  
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25. Já fez algum tratamento? (1) Sim (2) Não 

26.  Porque procurou o HSMM? (1) encaminhamento de outro serviço (2) Trazido pelo 

SAMU/RONDA (3) Decisão do paciente/familiares (4) Não conseguiu atendimento em outros 

serviços 

27.  Se foi encaminhado, por qual serviço? (1) PSF (2) Hospital Clinico (3) CAPS (4) 

Ambulatório de psiquiatria 

28. Teve dificuldade de acesso a serviços de saúde mental? (1) Sim (2) Não 

29. Se sim, por qual motivo? (1) Não sabia para aonde se dirigir (2) Dificuldade de acesso ao 

CAPS/ambulatório de psiquiatria 

30. Considera que o paciente recebeu a assistência em saúde mental adequada? (1) Sim (2) 

Não 

 

SE NÃO É O PRIMEIRO EPISÓDIO PSIQUIÁTRICO 

 

31. Há quanto tempo com transtorno mental? (1) menos de 6 meses (2) Entre 6 meses e 1 ano 

(3) entre 1 ano e 3 anos (4) entre 3 e 6 anos (5) Acima de 6 anos 

32. Já teve outras internações psiquiátricas? (1) sim (2) não 

33. Se sim, quantas vezes? (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (11) >10 

(13) Não definiu  

34. Onde fazia acompanhamento? (1) PSF (2) CAPS (3) Ambulatório de Psiquiatria (4) 

Consultório Particular (5) HSM (6) não fazia acompanhamento regular 

35. Que tipo de tratamento recebia no serviço de origem? (1) Apenas acompanhamento 

médico (2) Apenas psicoterapia (3) Apenas Terapia Ocupacional (4) Acompanhamento médico e 

psicoterapia (5) Acompanhamento médico e terapia ocupacional (6) Psicoterapia e Terapia 

Ocupacional (7) As 3 

Se já recebia assistência médica, responder as perguntas de 34 a 37: 

36. Com que freqüência fazia consulta médica? (1) toda semana (2) a cada 15 dias (3) 1 vez 

por mês (4) de 2/2 meses (5) de 3/3 meses (6) mais de 3 meses. 
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37. Como você considera a assistência recebida até então? (1) Péssima (2) Ruim (3) Regular 

(4) Boa (5) Ótima 

38.  Como se dava o acesso às medicações? (1) comprava (2) recebia (3) alguns comprava 

outros recebia 

39. Alguma vez faltou a medicação fornecida pelo governo? (1) Sim (2) Não 

40. Na sua opinião, qual a causa dessa nova crise? (1) não fazia acompanhamento regular (2) 

Falta do medicamento (3) problemas pessoais (4) curso da própria doença (5) Deficiência da rede 

de assistência  

41. Nessa última crise, você procurou o serviço onde fazia acompanhamento? (1) Sim (2) 

Não 

42. Quanto tempo procurou ajuda depois do início dessa ultima crise? (1) menos de 3 dias 

(2) menos de 1 semana (3) cerca de 2 semanas (4) cerca de 1 mês (5) mais de 1 mês 

43. Já fez algum tipo de tratamento para crise? (1) Sim (2) Não 

44.  Porque procurou o HSM? (1) encaminhamento de outro serviço (2) Trazido pelo 

SAMU/RONDA (3) Decisão do paciente/familiares (4) Não conseguiu atendimento em outros 

serviços 

45.  Se foi encaminhado, por qual serviço? (1) PSF (2) Hospital Clinico (3) CAPS (4) 

Ambulatório de psiquiatria 

46. Considera que o paciente vem recebendo a assistência em saúde mental adequada? (1) 

Sim (2) Não 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Titulo do Projeto: “Pacientes com indicação de internação psiquiátrica: perfil clínico e inserção 

na rede de assistência”. 

Orientador Responsável: Frederico Emmanuel Leitão Araújo 

Pesquisador Responsável: Wilson Eduardo Cavalcante Chagas 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Hospital de Saúde Mental Professor Frota 

Pinto 

Telefones para contato: (85) 9689-4252 / 8699-1609 

Nome do voluntário/responsável:__________________________________________ 

Idade: ______ anos                              R.G.:_________________________________ 

 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Pacientes com indicação de 

internação psiquiátrica: perfil clínico e inserção na rede de assistência”. 

Este estudo tem como objetivo descrever as características sociodemográficas dos usuário 

atendidos na emergência do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) que 

receberam indicação de internação hospitalar e analisar os fatores associados com a agudização 

do transtorno psiquiátrico.  

O projeto é de responsabilidade do pesquisador Wilson Eduardo Cavalcante Chagas, médico 

residente em psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará para fins de obtenção 

do título de Especialista em Psiquiatra, sob a orientação do Dr. Frederico Emmanuel Leitão 

Araújo. 

Esclareço que as informações serão coletadas pessoalmente através de entrevista semi-estruturada 

com duração de cerca de 30 min, sem gravação ou filmagem. Suas respostas serão utilizadas 

apenas para os objetivos da pesquisa e tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em 

nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os resultados serão 

expostos em eventos e/ou revistas científicas. 

Em nenhum momento haverá nenhum procedimento que coloque em risco a sua saúde ou a saúde 

de seus familiares.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 
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nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que lhe oferecerá 

assistência. 

Não há despesas pessoais em qualquer fase do estudo nem compensação financeira relacionadas à 

sua participação. O benefício será o de aumentar o conhecimento científico na área de assistência 

em saúde mental. 

 O Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Eu, ________________________________________________________ RG nº 

_________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 

projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Fortaleza, ____ de_______________de _________ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do voluntário/responsável 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

 

Qualquer dúvida poderá entrar em contato com o pesquisador responsável: Wilson Eduardo 

Cavalcante Chagas nos telefones (85) 9689-4252 / 8699-1609 ou e-mail wilsonufpb@gmail.com 
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ANEXOS 

ANEXO A – TERMO DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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