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Este trabalho sintetiza o pensamento atual do autor sobre o atendimento da 
saúde mental a nível de comunidade. Encerra uma evolução e a presente linha de 
ação de um trabalhador da saúde mental que se iniciou nas lides psiquiátricas há 
precisamente 20 anos c que, vencendo sucessivas etapas e serviços. chegou ao campo 
da saúde mental comunitária, ao qual hoje dedica a maior parte de sua atenção. 
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gas, experimenta, vivencia e pratica novas formas de atendimento da saúde comuni
tária e da saúde mental comunitária. 
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O- INTRODUÇÃO 

A estreita vinculação entre os problemas físicos, psíquicos e sociais dos indiví
duos e dos grupos humanos é o objeto e o fundamento de toda uma visão científica 
e humanística da prática das ciências da saúde que, na atualidade, cristalizou-se 
numa definição positiva de Saúde, entendida como o bem-estar físico, psicológico e 
social, e não apenas como a ausência de doença. Este enfoque abriu para a medicina 
as perspectivas do psicológico e do social. Ao mesmo tempo, favoreceu a estes dois 
campos a possibilidade do trabalho integral e contínuo dos problemas que lhe são 
atinentes, em conjunto com a área biológica. 

t dentro de um tal contexto que se insere o tema desta tese: A INTEGRAÇÃO 
. DA SAÚDE MENTAL NUM SISTEMA DE SAÚDE COMUNITÁRIA. 

Esta qualidade de prestação de serviços de saúde mental é decorrência das con
tribuições que os progressos científicos na área da saúde trouxeram para o equacio
namento da manutenção da saúde e do desenvolvimento das doenças nos indivíduos 
e nas comunidades a que pertencem. Também sofreu a influência das modificações 
das formas de prestação de serviços gerais de saúde conseqüentes a tais progressos. 

O século XX tem assistido a uma constante reformulação da assistência às 
doenças e retardo mentais. O processo se iniciou com a revolução freudiana, que va
lorizou os fatores psicológicos e indicou caminhos para a análise da influência dos 
fatores sociais no surgimento, agravamento, tratamento e manutenção da melhora 
dos transtornos da mente. As conquistas das Ciências Sociais e das Ciências do Com
portamento alargaram o espectro dos estudos do homem e da realização deste dentro 
de seu ambiente total. Os achados da Psicofarmacologia serviram de apoio à aplica
ção dos conhecimentos psicodinâmicos no atendimento hospitalar, propiciando a 
criação das primeiras Comunidades Terapêuticas Psiquiátricas, cujo traço princi
pal é que todo o pessoal envolvido no seu funcionamento, inclusive os pacientes e 
suas famílias, possui potencialidades terapêuticas. Os conhecimentos e a filosofia da 
Saúde Pública utilizados no atendimento da Saúde Mental, principalmente os deri
vados da consciência epidemiológica, traduziram as necessidades reais de saúde das 
comunidades e orientaram a reestruturação científica e a humanização dos Serviços 
de Saúde que as servem. Estes progressos permitiram que se encarasse a necessidade 
das populações de que se atenda todo o processo da doença e não só o episódio . 
Também levaram à procura de abordagens que beneficiem a comunidade e não ape-
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nas alguns dos indivíduos que a compõem. Assim, foram criando para a Saúde Men·
tal, como o haviam feito para a Saúde Pública, o desafio de partir !Para a organiza
ção comunitária dos seus serviços de assistência, isto é, para o estabelecimento de 
serviços comunitários de saúde mental, distintos dos serviços psiquiátricos curativos, 
graças a suas características peculiares. 

Tais acontecimentos também não foram importantes apenas do ponto de vista 
histórico, mas porque desencadearam um sólido avanço da Psiquiatria. Por terem es
clarecido consideravelmente a etiologia, desenvolvimento e reabilitação dos trans
tornos mentais, foram aproveitados na formulação dos princípios que serviram de 
base para as novas ações da Saúde na área da Saúde Mental. 

A partir da Segunda Guerra Mundial, viu-se o nascimento de uma nova tendên
cia da psiquiatria moderna: a psiquiatria comunitária ou de setor. Antes, as teorias 
separavam drasticamente o enfermo mental de sua família e de seu meio, enquanto 
o psiquiatra exercia sobre ele um monopólio terapêutico. Com o advento da Psica
nálise e a formulação freudiana da equação etiológica, postulou-se uma interação 
dialética entre o indivíduo e seu microcosmo. Os limites da Psiquiatria se ampliaram 
e se tornaram paulatinamente menos precisos, embora paradoxalmente mais cientí
ficos, afastando-se a prática psiquiátrica cada vez mais dos métodos convencionais, 
bem como admitindo o emprego de outros técnicos para o manejo da loucura. A 
medida da real necessidade em saúdti mental da comunidade, dada pela incidência e 
prevalência dos transtornos mentais, passa a ser o objeto de trabalho da Saúde Men
tal. O lugar ideal para o tratamento não mais será o "hospício", senão o meio do 
doente: sua família, sua casa, ·seu bairro, seu local de trabalho. Como o processo 
mórbido já não é mais isolado entre as paredes da instituição psiquiátrica asilar, de
saparece a localização exclusiva da enfermidade no indivíduo. Agora, o meio e a co
munidade inteira - considerados enfermos de seus loucos - são o novo objeto de 
um tratamento original: a terapêutica comunitária. 

As técnicas grupais se impuseram como medida reparadora aos tantos anos em 
que a medicina do psiquismo se dedicara ao tratamento individualizado dos confli
tos do homem, num labor quase artesanal~Responderam não só às exigências da 
evolução científica, como também às necess· ades psicossociais. Como exemplo, es
tá a terapêutica grupal familiar, que extray !ou as fronteiras das psicoterapias até 
então convencionais (I )(2). (ll+) 

Com base nas formulações teóricas já mencionadas, surgiram outras táticas de 
abordagem à saúde mental comunitária, como os grupos de auto-ajuda, a interna
ção domiciliar de pacientes e a utilização de profissionais e recursos existentes nas 
comunidades. Os escassos recursos humanos obrigaram os técnicos a admitir uma 
realidade até então negada: a capacidade dos membros da comunidade de atuarem 
como agentes de saúde mental. O deslocamento dos técnicos de seu meio tradicio
nal de atuação - os hospitais e os ambulatórios - para as experiências de campo, 
aparentemente contrariou o princípio da neutralidade, levando-os a intervir de for
ma objetiva e direta na comunidade para a prevenção, cura e reabilitação de seus 
integrantes. Nesta modalidade de prestação de serviços confundiram-se os limites 
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convencionais das disciplinas de origem dos Psiquiatras, Psicólogos, Enfermeiros 
Psiquiátricos, Assistentes Sociais Psiquiátricos, Auxiliares de Serviços de Saúde Men
tal e Voluntários de Saúde Mental, tomados no sentido ortodoxo do exercício pro
fissional. Nasce a figura do TRABALHADOR EM SAÚDE MENTAL COMUNIT A
RIA, um técnico que se vale de conhecimentos pertinentes a cada uma dessas disci
plinas, associando-os aos das Ciências Sociais e dominando a realidade biopsicosso
cial da área sobre a qual atua, o que requer uma grande disponibilidade pessoal e 
uma alta dose de investimento afetivo. 

Colocado dentro de uma comunidade, o profissional da Saúde Mental passa por 
uma série de etapas, em sua evolução, até adquirir uma consciência psiquiátrica so
cial. Estas etapas são determinadas por acontecimentos que, de uma forma estereo
tipada, mas didática, poderiam ser assim descritos e ordenados: de início, ele recebe 
uma série de pacientes que lhe são enviados por apresentarem comportamentos es
tranhos. Ele os examina, diagnostica e trata. Até este momento, ainda está agindo 
como um psiquiatra clássico. Logo, começa a perceber a influência d?.s forças e pres
sões mais facilmente identificáveis a que estão submetidos os pacientes numa comu
nidade fechada, e isto lhe enseja a possibilidade de manipulação do meio ambiente 
para a prevenção, o tratamento e a reabilitação. A esta altura, já está buscando o au
x tlio de outros profissionais para o atendimento de seus pacientes, e não mais está 
agindo como um psiquiatra clássico . Na fase seguinte, identifica manifestações e 
causas semelhantes, e principia a determinar fatores de risco no desencadeamento e 
na manutenção de .processos mórbidos . Na procura de fatores patogênicos, ele inicia 
investigações e passa a exercer uma série de atividades dentro da comunidade, para 
as quais pode contribuir seu conhecimento da teoria da personalidade, de relações 
humanas e de dinâmica de grupos. Neste momento, não dispõe mais de tempo para 
o desempenho de todas as tarefas de Saúde Mental que a comunidade exige. Vê-se 
obrigado, então, a lançar mão de trabalho não profissional para atingir os seus obje
tivos e definitivamente passa a ser um Psiquiatra de Comunidade (87). 

A saúde mental comunitária exige, pois, que se transcenda o modelo somático e 
o modelo psicológico, para adotar os conceitos que provêm das Ciências Sociais, da 
Antropologia e da Sociologia, no atendimento da realidade médico-social que lhe 
concerne. 

A Psiquiatria Comunitária é uma ciência e uma técnica de trabalho. Como ciên-
cia, ela deriva dos conhecimentos da Psiquiatria Social e, como técnica de trabalho, 
procura aplicar dentro de uma comunidade os referidos conhecimentos. Ou, por ou- l 
tra, o fundamento teórico da Psiquiatria de Comunidade é a Psiquiatria Social. Sua 
base prática é o serviço setorizado (20). 

A Psiquiatria Social tenta determinar os fatores originados na famJ1ia e na so- \ 
ciedade que perturbam a adaptação ótima dos indivíduos e que podem, sem dúvida, J 
ser considerados de importância etiológica. Não se preocupa somente com os indiví
duos enfermos, mas também com os processos de adaptação dos indivíduos e com 
as forças culturais e sociais que tendem a perturbar ou a auxiliar a sua capacidade 
adaptativa (87). 
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Juergen Ruesch (193) e Alexander Leighton (132) caracterizam a Psiquiatria 
Social, assinalando que ela se ocupa mais dos agrupamentos hum~os do que dos 
indivíduos, estuda a relação do psicopatológico com o processo sóciÓ-cultural, pro
cura influenciar a organização social que rodeia o indivíduo, preocupa-se em envol
ver os indivíduos, a família e as instituições sociais na prevenção e tratamento das 
doenças mentais, e em disseminar os conhecimentos psiquiátricos para fora dos ser
viços formais, bem como em trazer para a Psiquiatria os conhecimentos de outros 
campos das ciências. 

A Psiquiatria de Comunidade é baseada no princípio de que a Psiquiatria deve 
aceitar a responsabilidade pela Saúde Mental de todos os indivíduos de uma comu
nidade, no seu mais amplo sentido. 

Como a Psiquiatria Comunitária assume a responsabilidade por todo o tipo de 
manifestação mental, o âmbito de sua ação está nos limites de sua comunidade, seja 
esta física ou funcionalmente determinada. 

A Psiquiatria Comunitária {228) é, pois, aquela que atende uma população de
finida, no que difere da Psiquiatria Curativa, que se ocupa daqueles pacientes que 
procuram um serviço. A Psiquiatria Comunitária objetiva dispensar cuidados inte
grais, quais sejam a promoção da saúde, a proteção específica contra as doenças, o 
diagnóstico precoce e o pronto tratamento, a limitação da incapacitação e a reabi
litação. A Psiquiatria Curativa é muiio mais dirigida ao diagnóstico e ao tratamen
to (e freqüentes vezes ao tratamento mesmo sem diagnóstico) das doenças que se 
lhe apresentam. A Psiquiatria Comunitária exige que o profissional da Saúde Men
tal tome a iniciativa de comprometer uma dada população com seus próprios alvos 
de saúde, enquanto, na Psiquiatria Curativa, o paciente toma a iniciativa de procurar 
o cuidado médico. Os resultados da Psiquiatria de Comunidade devem ser medidos 
antes peJo número dos que não ficam doentes do que pelo número dos que são cura
dos e estabilizados, índice de sucesso da Psiquiatria Curativa. A pesquisa é caracte
risticamente, mas não exclusivamente, orientada de uma maneira ecológica na Psi
quiatria de Comunidade, estabelecendo-se a relação do homem ao homem e do ho
mem ao ambiente total, enquanto é caracteristicamente realizada dentro de uma 
instituição na Psiquiatria Curativa. A Psiquiatria Comunitária procura atingir uma 
população através de um Planejamento e de uma Equipe, ao passo que a Psiquiatria 
Curativa não interage com os clientes antes que eles atinjam o status de doentes. A 
Psiquiatria de Comunidade inclui diversas possibilidades de relações com a popula
ção, como um profissional para um paciente, um profissional para um grupo de pa
cientes, muitos profissionais para um paciente e muitos profissionais para muitos 
pacientes. A Psiquia~ria Curativa intcrage com o paciente num tipo de relaciona
mento que admite um profissional para um paciente e, ocasionalmente, muitos pro
fissionais para um paciente. Por último, na Psiquiatria de Comunidade, a disponibili
dade do serviço para toda a população é essencial para o estabelecimento de sua 
qualidade, enquanto, na Psiquiatria Curativa, a disponibilidade do serviço em geral é 
imposta pelo profissional em termos de barreiras econômicas. 

Tais distinções conceituais se fazem necessárias diante da rapidez com que as 
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formas de prestação de assistência psiquiátrica têm evoluído, bem como devido ao 
atraso e às diferenças regionais com que atingem nosso País, oljginando certa confu
são entre o que sej" uma Comunidade Terapêutica, a Psiquiatria Curativa aplic-:i"da ã 
comunidade e a Psiquiatria de Comunidade. A conceituação acima delimita aquiJo 
que se compreende por Psiquiátria de Comunidade para os fins desta tese. 

Com base nesta conceituação é que se visou a organizar, na Unidade Sanitária 
MuriaJdo, da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, um modelo de Serviço de 
Saúde Mental Comunitária prático, viável e funcional, feito na comunidade com 
participação da população, e que pudesse integrar esforços dos técnicos e dos pa
cientes, servir para a prestação de serviços, treinamento de pessoal e pesquisa. 

€ considerável a dificuldade ao tentar-se estruturar um serviço como esse, mol
dar um novo tipo de técnico e, conseqüentemente, montar um esquema de trabalho 
baseado em sua atuação. Uma série de fatores se opõe energicamente à concretiza
ção de um tal projeto.;\ própria estrutura universitária, voltada em nosso meio pre
dominantemente para a abordagem curativa dos pacientes, crivada de preconceitos 
que se apóiam numa política elitista de formação de profissionais, bem como a ati
vidade profissional individualista e regida pela lógica do lucro, não raro originando 
empresas que especulam com a saúde, criam um técnico via de regra competente e 
de excelente nível científico, mas ideologicamente comprometido com sistemas de 
saúde os mais convencionais. Tudo isso obriga a um trabalho de mudança de atitu
des árduo e, na maioria das vezes, inglório, tarefa que tem lugar na medida em que 
haja uma atitude interna do profissional em ressonância com um:1 estrutura operati
va sensível à mudança. 

O corpo deste trabalho descreve uma experiência em Psiquiatria de Comunida
de que se reputa revolucionária, desafiadora das estruturas correntes do exercício 
médico-psiquiátrico e de saúde mental. Nem todas as formulações a seguir apresen
tadas cstã0 concretizadas numa atividade prática . Algumas ainda pertencem ao ter· 
reno do planejamento ou estão sofrendo as vicissitudes dos longos debates que 
usualmente antecedem c acompanham o início ue uma atividade inédita. Outras en· 
frentarn os obstáculos inerentes ã experimentação do plano no campo de trabalho, 
quando profissionais e usu:írios ainda tateiam entre ns formas conservadoras de pre~ 
tação di.! serviço e o trabalho inondor que segue esqucm:1s ainda não dcfinitivamen 
te estabelecidos. 
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1 -A SITUAÇÃO-PROBLEMA DOS SERVIÇOS DE SAÜDE 

Traçar um panorama geral da situação dos serviços de saúde é tarefa por demais 
complexa, que exorbitaria os limites desta tese. 

E, entretanto, necessário que alguns dos problemas que afligem os serviços de 
saúde atualmente existentes fiquem identificados, para que se possa compreender 
melhor em que contexto se insere a proposição de uma nova modalidade de atendi
mento. 

1.1 - As deficiências dos serviços gerais de saúde 

A prestação de serviços de saúde às populações é assunto de extrema atualida
de. O planejamento e desenvolvimento de programas de saúde estruturados de for
ma tradicional e a construção das instalações que os abrigam têm sido desafiados pe
lo conhecimento científico trazido pela consciência epidemiológica e pelos estudio
sos das formas de cuidados de saúde, compreendendo-se entre estes os de adminis
tração hospitalar, ou, na denominação mais recente, os de administração de serviços 
de saúde. 

Em nossos dias, a responsabilidade pelos serviços de assistência à saúde é, em 
sua quase totalidade, assumida por órgãos estatais. Mesmo quando estes serviços são 
por definição legal privados, seus principais financia dores ou clientes são organismos 
estatais e paraestatais, o que implica para eles um conflito entre seu objetivo de ser
vir às populações e suas necessidades de automanutenção. A esta consideração, que 
aventa a possibilidade de se regerem os ~rviços de saúde pela lógica do lucro, ajun
tam-se outras. Entre elas o fato de que enfatizam a prevenção secundária, interagin
do com os pacientes somente após ter-se instalado o processo mórbido. A proteção 
específica contra as doenças e a promoção da saúde (prevenção primária) têm fica
do a cargo dos serviços governamentais. As atividades de prevenção terciária (reabi
litação) são esr.assas e não merecem dos serviços tradicionais a atenção que lhes seria 
devida. 

Os cuidados são, portanto, oferecidos à população de forma desarticulada, ha
vendo nítida dissociação entre prevenção, tratamento, cura e reabilitação. Esta de
sintegração não atinge apenas os níveis de atendimento mas também os diversos ser
viços existentes dentro das comunidades, e por vezes persiste dentro de um mesmo 
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serviço. Nesse caso, há a especialização em um aspecto ou em uma fase do processo 
mórbido e do cuidado que lhe é dispensado, sem se cogitarem a continuidade e o fu
turo dos indivíduos e dos problemas tratados. 

O tipo de prestação de serviços não é, portanto, sistemático e, por sua desconti
nuidade e fracionamento, gera confusão entre os usuários, que a seu turno vêem seu 
problema de saúde como um todo a perturbar seu funcionamento pessoal, sua famí
lia e a comunidade. 

O desejo mais lógico de uma população é buscar cuidados de saúde num único 
sistema. Na prática, o que ocorre é que a população tem de recorrer a um tipo de 
serviço quando precisa de cuidados preventivos, a outro tipo se procura cuidados 
curativos, e a outro, ainda, quando necessita de cuidados de reabilitação. A esta 
fragmentação d() processo mórbido, acresce-se a dissociação entre a saúde física, a 
psicológica e a social. 

Além disso, ao se estruturarem os serviços de saúde não se leva em conta a con
sulta à comunidade, seja ela feita de forma direta, com sua participação em todo o 
processo de planejamento e organização, seja indiretamente, através do estudo, aná
lise e interpretação das pesquisas epidemiológicas, sociais e culturais da população a 
ser visada. 

Talvez por isso a população não procura estes serviços proporcionalmente a sua 
oferta, problema que está a merecer um cuidadoso estudo, não só das Ciências da 
Saúde, mas também das Ciências Sociais. O desinteresse da população permite diag
nosticar a perda de relevância destes serviços para as comunidades a que servem. 

Essa crescente perda de relevância é resultado natural dos defeitos apontados. 
Sua tradução é dada pela baixa e inadequada utilização dos serviços, pela escassa co
bertura, com pequena parcela da população ocupando o serviço com problemas tri
viais e não solucionados, em consultas que se repetem indefinidamente, pelo atendi
mento passivo da demanda através de serviços tradicionais de consulta médica, pela 
ausência de programação de atividades, ausência de serviços domiciliares, mínima 
coordenação com os serviços hospitalares ou outros e pouca ênfase às atividades de 
prevenção primária. 

A conseqüência imediata é que a população e os escalões superiores deixam de 
exercer pressões e estímulo sobre o serviço, facilitando sua alienação da comunida
de que o cerca, bem como seu fechamento sobre si próprio. Os serviços passam a 
responder a necessidades definidas internamente, o que caracteriza seu enclausura
mento. As prioridades são estabelecidas em função das idéias e dos interesses dos 
profissionais que neles atuam e não ·de acordo com a importância dos problemas pa
ra a comunidade. 

Uma vez enfraquecido o vínculo com a realidade externa, o pessoal aumenta, 
dificultando o rendimento ideal do serviço. Os profissionais em condições de me
lhor mobilizar as ações de saúde gastam seu tempo executando tarefas que pode
riam ser perfeitamente realizadas por pessoal de nível médio, auxiliar e voluntário. 

A tendência ao individualismo e os interesses pessoais dos profissionais geram, 
dentro do serviço, grupos independentes que pouco se comunicam entre si. A rigidez 
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dos papéis dos profissionais s6 encontra paralelo na sua resistência às mudanças. 
Orientados para o atendimento do episódio da doença, dentro de um hospital ou 
consultório, seu habitat natural, eles se voltam para a prática de especialidades co
mo medida defensiva. 

As atividades de ensino desses serviços se dirigem à formação de especialistas(44), 
uma vez que todo o ensino de Saúde tradicionalmente visa antes a servir às entida
des que prestam os serviços e que constituem o mercado de trabalho do que às po
pulações que estas instituições atendem (96). 

O enclausuramento dos serviços, o desperdício do pessoal em tarefas esterili
zantes e a falta de um bom sistema de informações prejudicam igualmente o desen
volvimento de pesquisas. Por isso a pesquisa original, ligada a problemas da realida
de médico-social, é mínima. 

1.2 - A crise dos serviços de saúde mental 

Com o atendirriento da saúde mental ocorre a mesma problematização levanta
da quanto aos serviços gerais de saúde. 

Como parte integrante destes, sua situação não poderia deixar de apresentar as 
mesmas falhas . 

A prestação de serviços nessa área é feita também de forma dissociada e descon
tínua, parcial, e não acompanha a pessoa em sua peregrinação em busca da saúde. 
No que se refere ao processo mórbido, é dada ênfase ao tratamento das pessoas já 
doentes, há uma quase completa ausência de cuidados para a proteção específica 
contra as doenças, a educação e a reabilitação. 

A falta de cuidados de reabilitação tem sido apontada como uma das principais 
causas da incapacitação dos doentes mentais crônicos, um problema específico da 
Saúde Mental, mas decorrente do descaso geral já comentado. Como conseqüência, 
os hospitais psiquiátricos crescem progressivamente à custa de uma população de 
pacientes tornados crônicos (em parte devido à assistência prestada) e a eles se desti
na a maior parte dos fundos reservados ao atendimento da saúde mental. 

Descuram-se ainda a prevenção primária e o atendimento dos fatores de risco 
que determinam ou agravam o processo de instalação de um problema mental, fato
res estes identificados pelos estudos psicodinâmicos, principalmente os derivados da 
Psicanálise, e pelos estudos epidemiológicos. Os serviços existentes não têm presta
do suficiente atenção ao estreito relacionamento entre os problemas físicos e os psi
cológicos e sociais dos indivíduos e dos grupos humanos. Por isso mesmo não se têm 
valido dos conhecimentos científicos que comprovam tal vinculação para a adoção 
de medidas preventivas primárias e para o manejo dos problemas já manifestados. 

Para superar essa lacuna entre os serviços prestados e a descontinuidade das ta
refas que realizam, não há um planejamento adequado, que conjugue esforços a fun 
de beneficiar os indivíduos e as populações. Aqui, também estas não participam do 
processo de i planejamento, de atendimento e de reabilitação e, por não exercerem 
influência sobre os serviços, deles se afastam. 
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Por essa razão, o treinamento de pessoal e as pesquisas que estes serviços desen
volvem traduzem mais o interesse momentâneo das entidades ou dos técnicos que 
nelas trabalham do que o dos indivíduos, suas famt1ias e as populações atendidas. 

Entre os problemas específicos da assistência psiquiátrica está ainda a atitude 
preconceituosa que usualmente cerca as doenças mentais, principal motivo da sepa
ração entre serviços psiquiátricos e serviços gerais de saúde e do afastamento cada 
vez maior da Psiquiatria do concerto das especialidades médicas tradicionais. 

Também é peculiaridade da assistência psiquiátrica, em sua prática regular, a 
utilização de técnicas predominantemente individuais, quer tenha uma orientação 
clássica ou dinâmica. Em uma e outra o enfoque é o médico convencional. A clássi
ca enfatiza o atendimento da doença já estabelecida, emprega excessivamente psico
fármacos e focaliza a doença de forma restritiva, tomando-a isolada do contexto. A 
dinâmica tem por objetivo o atendimento do indivíduo e dá pouco destaque ao ma
nejo do meio ambiente, o que dificulta sua inter-relação com este . Desperdiça assim 
para a Satlde Mental o imenso labor científico de Freud, que alargou a compreensão 
dos fenômenos mentais investigando como a sociedade, .representada pelos pais, 
atua, através dos fatores psicológicos inconscientes, na estruturação da personalida
de e das doenças, o que veio a sugerir formas de manejo preventivo primário . Com o 
predomínio da prevenção secundária, dos psicofármacos e de técnicas psicoterápicas 
individuais, acaba-se estabelecendo um esquema referencial clínico que atinge ape
nas uma pequena parcela da população e gasta tempo demais em atendimentos indi
vidualizados. Torna-se, portanto, impraticável em termos de investimento econômi
co, de tempo dispendido e de população alcançada, e se distancia das necessidades 
da maioria carente. 

O maior defeito dos atuais sistemas de saúde mental e o maior prejuízo que 
acarretam à medicina e à saúde em geral talvez seja o de manterem a dissociação en
tre medicina física e medicina psicológica, que se acrescentou à existente entre estas 
e os problemas sociais. Alienados dos serviços gerais de saúde, e igualmente da socie
dade, fecharam-se sobre si mesmos e deixaram de receber os impactos e as influên
cias necessárias à fertilização do pensamento psicológico . Por sua vez, os serviços ge
rais de saúde e os serviços sociais perderem muitas das contribuições que os progres
sos científicos na área da saúde mental trouxeram para o atendimento dos proble
mas de saúde física e social em sua interdependência com os problemas psi
cológicos. 

Por tudo isso, é fácil perceber que os serviços de saúde mental deveriam sofrer 
uma reformulação drástica e sempre mais premente. Resta saber qual, e em que me
dida as questões aqui examinadas viriam impedir um tal propósito. 

1.3 - Os registros médicos 

Outro aspecto crítico dos serviços de saúde, este de caráter funcional, está no 
inadequado acompanhamento do histórico dos pacientes, de conseqüências graves 
sobre a qualidade de tais serviços. 
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A circulação das informações dentro de um serviço de saúde é vital para seu 
bom desempenho. Estas, em geral, são colhidas a partir do que foi transcrito em 
prontuários ou em outros documentos especiais com eles relacionados. Os prontuá
rios usualmente registram as ações dos médicos e dos enfermeiros, destinadas a 
atender a um paciente, bem cómo servem para estabelecer a comunicação· entre os 
diversos profissionais envolvidos no atendimento. 

Devido às injunções do tipo de serviço que os utiliza, são instrumentos que re
fletem o episódio e não o processo mórbido e só documentam as ações de saúde que 
visam à prevenção secundária (diagnóstico precoce, pronto tratamento e limitação 
da doença). O registro dos antecedentes biológicos, psicológicos e sociais não é neles 
considerado, muito menos a necessidade de medidas preventivas primárias (educa
ção e proteção específica contra as doenças) e terciárias (reabilitação). Também não 
são utilizados como rotina para um atendimento contínuo dos problemas dos pa
cientes, e isto por vezes dentro de uma mesma instituição. 

Por outro lado, são geralmente propriedades de instituições hospitalares e am
bulatoriais e o usuário tem difícil acesso a eles. Por isso muitas vezes não se vale de
les em sua passagem através dos diversos serviços de um mesmo sistema e quase nun
ca quando recorre a instituições de outros sistemas que prestam cuidados físicos, 
psicológicos ou sociais. 

Assim sendo, desperdiçam-se tarefas já realizadas, bem como o tempo do pro
fissional, o que torna bem mais difícil o atendimento das necessidades dos pacientes. 
Ao mesmo tempo, tanto o técnico quanto o usuário empenham-se numa série de es
forços repetitivos que diminuem o rendimento criativo de ambos e originam confli
tos de entendimento dificilmente superáveis. 

O prontuário médico em quase todos os casos volta-se para o episódio e não o 
processo, para o atendimento de um problema específico e não da pessoa em toda a 
sua complexidade biopsicossocial. Também não visa ao cuidado integral e menos 
ainda à continuidade do atendimento do paciente. Por isso é limitativo e, por assim 
dizer, morre ao final do episódio que justificou o atendil,nento. 

Como decorrência desta rotina, fica ainda mais agravado o empobrecimento da 
relação médico-paciente, diminuída a eficiência do serviço prestado e desorganizada 
a orientação dada ao paciente. 

A estruturação de um prontuário cria um dilema entre o livre emprego da cria
tividade e do raciocínio científico e as irriposições do método adotado. Para evitar 
as conseqüências de um precário equacionamento deste dilema, têm surgido algu
mas formas inovadoras de registro. Entre elas se destaca o prontuário orientado para 
a solução de problemas (218), que abre a possibilidade do registro de todos os pro
blemas biológicos, psicológicos e sociais da pessoa e permite que se mantenha a con
tinuidade na complementação das tarefas destinadas a elevar as condições de saúde 
da mesma. 
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2- OS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL COMUNITARIA 

Mesmo levando-se em conta que muitos estudos e pesquisas já haviam sido rea
lizados nos diversos campos da saúde mental, nas áreas da Psiquiatria Social, da Epi
demiologia das Doenças Mentais, da Organização de Serviços de Saúde Comunitá
rios, foi na década de 60 (137) que se assumiu a posição de que os serviços presta
dos deveriam se responsabilizar por toda uma população definida comunitariamen
te, seja pelo critério de áreas de circunscrição ou pelo de comunidades geográficas 
ou funcionais. Esta nova posição levou a Saúde Mental a aplicar os conhecimentos 
adquiridos pela Saúde Pública, pela pesquisa e pela experiência social e educacional, 
com a finalidade de reduzir o peso da doença mental de populações delimitadas. 

Os estudos realizados pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e 
por uma comissão especialmente designada para tratar da doença e da saúde mental, 
cujo relatório final constituiu o Action for Mental Health (123), induziram o então 
Presidente daquele país, John F . Kennedy, a pedir a aprovação do Congresso para 
um plano de atendimento que se consubstanciou na lei denominada a Lei dos Cen
tros Comunitários de Saúde Mental (126). 

A partir daquela época, centenas de centros comunitários de saúde mental fo
ram instalados nos Estados Unidos (101) (181) (182) e a forma de atendimento 
proposta adquiriu elevada relevância entre os órgãos que lidam com a doença e o 
doente mental. 

Hoje a idéia da aceitação da responsabilidade pela saúde mental de uma popula
ção definida já se pratica e é plenamente admitida pelos serviços de saúde mental. 

A grande quantidade de trabalhos publicados a este respeito desde as primeiras 
tentativas de aplicação dos conceitos da P-siquiatria Social no atendimento da saúde 
mental, bem como sua variedade, abordando as mais diversas e inesperadas facetas 
do problema, expressa a importância que esse tema assumiu dentro da Psiquiatria, a 
ponto de considerar-se a Psiquiatria Comunitária como a terceira revolução psiquiá
trica (55). 

Dos anos 60 em diante, raramente as questões dessa área estão ausentes dos pe
riódicos e das publicações das editoras especializadas. Por isso, para os fins desta te
se, faz-se necessária uma revisão geral do tema, sistematizando-se a massa de tais co
nhecimentos, a fun de reavaliar-se o estado atual da conceituação de Psiquiatria Co
munitária, os problemas que geraram a organização de serviços de saúde comunitária 
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gerais e mentais, as dificuldades existentes na estruturação dos serviços, a fixação de 
prioridades de atendimento, a criação de serviços inovadores, as considerações sobre 
o aparente dilema existente entre os serviços tradicionais e os serviços comunitários, 
a formação de recursos humanos adequados ãs novas tarefas da saúde comunitária, a 
participação da comunidade e o futuro dos serviços comunitários de saúde mental, a 
avaliação dos serviços comunitários de saúde mental e a sua integração nos serviços 
gerais de saúde. · 

2.1 - Conceituação e objetivos 

A Psiquiatria Social procura determinar os fatos significativos da vida familiar e 
social que afetam a adaptação ou podem ser claramente definidos como de impor
tância etiológica na gênese, no desenvolvimento de problemas, surgimento de mani
festações e tratamento das doenças mentais (188) (12). 

Seus dados foram retirados do estudo de grupos e de indivíduos funcionando 
em seu ambiente natural. Por isso, ela diz respeito não só aos mentalmente doentes, 
mas ao ajustamento de todos os integrantes da sociedade, visando a um melhor en
tendimento entre eles, e ao estudo das forças que tendem a impedir ou facilitar suas 
capacidades de adaptação. Pressupõe que todo o indivíduo é útil e que as pessoas 
possuem potencialidades que não se realizam devido a interferências emocionais ou 
sociais. É, portanto, etiológica em seus objetivos e seu ponto de ataque é toda a es
trutura social do viver contemporâneo. 

A Psiquiatria Social é o fundamento teórico da Psiquiatria Comunitária, cuja 
base prática é o serviço setorizado. Este utiliza as teorias e métodos da Psiquiatria 
Social, bem como de outras ciências sociais, para atender as necessidades de saúde 
mental de uma população definida num determinado período de tempo (20). 

Quando se instalaram os centros comunitários de saúde mental nos Estados 
Unidos pelo Instituto Nacional de Previdência Social, seus objetivos eram: 1) redu
zir a incidência de doenças mentais; 2) aumentar o índice de recuperação das per
turbações mentais; 3) reduzir o nível da incapacidade devida a doenças mentais crô
nicas; 4) aumentar a compreensão da comunidade, sua aceitação e apoio aos progra
mas de Saúde Mental; 5) aumentar o nível da saúde mental e melhorar a qualidade 
da vida comunitária (92). 

Para atingir esses objetivos é preciso que se considere não só as necessidades 
manifestas da população (demanda), como também as reais (totais) (217) (135). 

A avaliação destas necessidades totais obriga ao uso de dados da Epidemiologia, 
mesmo levando-se em conta que os aspectos levantados nem sempre requerem trata
mento psiquiátrico, mas somente uma observação e acompanhamento. 

Outra das qualidades essenciais do atendimento comunitário é a continuidade 
do serviço prestado, que foi definida operacionalmente como a relação entre o pas
sado e o presente, de acordo com as necessidades terapêuticas do cliente. Ela existe 
na medida em que não se colocam obstáculos tanto à permanência quanto à mudan
ça do cliente dos serviços de tratamento diretamente fornecidos, e em que os meca-
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nismos administrativos associem os cuidados passados com os presentes, provendo 
os meios para a assistência permanente ao cliente onde quer que ele se encontre, es
teja ou não cumprindo seu tratamento. 

Bass e Windle (17) estabeleceram índices de continuidade que se baseiam na 
movimentação do paciente como resposta ao tratamento, na estabilidade da relação 
paciente/responsável, na existência de comunicações escritas e verbais entre os 
membros da equipe, e na busca dos pacientes que abandonam o tratamento. Essas 
variáveis definem operacionalmente o que vem a ser continuidade e possibilitam a 
sua mensuração. 

Para atingir esses objetivos, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados 
Unidos buscava melhorar e organizar a concessão de serviços de saúde mental atra
vés de um sistema coordenado, aumentar a acessibilidade dos serviços de saúde men
tal para todos os que deles necessitam e também a quantidade e a variedade dos ser
viços disponíveis, considerar a continuidade da responsabilidade pelos cuidados, tor
nar maior a adequação dos serviços à necessidades da comunidade e dos indivíduos, 
prover um elevado padrão de cuidado comunitário, diminuir e aperfeiçoar a utiliza
ção do hospital estatal e elevar a participação dos Estados e dos grupos locais nos 
programas de saúde mental comunitária (92) (158). 

Disso se depreende que os serviços de saúde mental comunitária devem ser ca
pazes de dispensar cuidados integrais de saúde, isto é, preventivos, primários, secun
dários e terciários, tal como especificam os objetivos acima expostos. 

2.2- Problematização 

2.2.1 -SAÚDE GERAL 

A prestação de cuidados primários de saúde às populações é um assunto extre
mamente atual. Existe muita discussão em torno da atuaçao aos prollsstonats ae 
saúde na melhoria das condições sócio-econômicas das populações que atendem. Es
ta atitude chega a ser criticada como uma medicalização dos problemas sociais. 

Todavia, a opinião de um dos líderes dos programas de saúde comunitária do 
mundo, K.W.Newell (170), é de que os cuidados de saúde devem compreender tam
bém a melhora das condições sócio-econômicas das nações em desenvolvimento. Se
gundo Newell, os problemas de saúde cau·sados pela síndrome pobreza-desnutrição
infecção são solúveis. As prioridades dos profissionais da saúde é que devem ser re
orientadas, incluindo o desenvolvimento da comunidade como um de seus objetivos 
primordiais. Este caminho seria o mais rápido, mais econômico, mais efetivo e mais 
aceito para elevar a saúde das grandes massas do mundo. Os cuidados primários de
vem integrar a nível da comunidade todos os elementos necessários para causar um 
impacto sobre a saúde da população, como a melhor forma de beneficiá-la. Outros 
autores estudaram as atitudes e as percepções dos que provêm serviços de saúde e 
suas implicações para com a implementação e prestação de serviços de saúde comu
nitária. Chegaram ã conclusão de que há muitas restrições a tal modalidade de servi-
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ços, de que seu planejamento e financiamento são inábeis e de que ainda se dá gran
de prioridade aos serviços confinados à estrutura hospitalar (99). 

O núcleo da saúde mental comunitária está, portanto, nos fatores psicossociais. 
Definidos pela OMS (227), como aqueles que afetam a saúde pessoal, os serviços de 
saúde e o bem-estar da comunidade, derivam do modo de ser psicossocial dos indiví
duos e são condicionados pelo meio sócio-cultural. Alguns relacionam-se diretamen
te com a incidência de doenças; por exemplo, a classe social (dependendo do nível 
sócio-econômico-educacional), a maneira de viver, as atitudes, as expectativas e a 
exposição a diferentes graus e tipos de tensão. O curso e o resultado de uma doença 
também dependem de fatores sociais. Os próprios profissionais da saúde sofrem seus 
efeitos, sendo o exemplo mais clássico a dificuldade dos jovens médicos egressos de 
um treinamento realizado no estilo ocidental de praticarem medicina em condições 
rurais e primitivas. 

Reconhecida a necessidade de prestar atenção a tais fatores quando se trata de 
dispensar cuidados de saúde a urna população, a OMS estabeleceu um programa de 
pesquisa sobre o tema, no sentido de fomentar a aplicação dos conhecimentos já a]. 

cançados e difundir novas informações. 
O planejamento e o desenvolvimento de programas, bem como a construção de 

estruturas arquitetônicas que abrigam serviços, têm merecido estudos especiais pelos 
Ministérios de Saúde dos países em desenvolvimento e desenvolvidos, pelas associa
ções internacionais de arquitetos e de hospitais e pela OMS. Diversos modelos têm 
sido adotados. Um programa de cuidados primários de saúde desenvolvido no Su
dão, com vistas à prestação de assistência às populações rurais e nômades, baseia-se 
na participação da comunidade, na auto-ajuda, ajuda mútua e na utilização de recur
sos do ambiente. O programa cobre pelo menos 80% da população rural e nômade 
com unidades de cuidados primários de saúde, cada uma servindo a quatro mil pes
soas. Cada cinco unidades formam um sistema denominado "Complexo de Cuida
dos Primários de Saúde", sob a supervisão de um Assistente Médico. Cada unidade 
tem um raio de ação de 16 km e é atendida por um "Trabalhador de Cuidados de 
Saúde Comunitária" selecionado pela própria comunidade. Com um pequeno trei
namento esse trabalhador da saúde ficará encarregado de 1.500 habitantes. Suas ta
refas incluem atividades de prevenção primária e educação para a saúde, imuniza
ções, saneamento básico, nutrição e participação em empreendimentos para desen
volver a comunidade. Em termos de prevenção secundária ele identificará e tratará 
as dez doenças mais importantes para a população local (121 ). 

No tocante a esse aspecto de planejamento e implementação de sistemas e de 
instalações, não existe urna receita internacional para aumentar a eficiência dos cui
dados oferecidos. Os modelos dos países desenvolvidos não podem servir de base pa
ra os dos países em desenvolvimento sem sofrerem uma prévia adaptação. Não há 
uma fórmula mágica aplicável a todas as situações, nem mesmo uma norma válida 
para todas às regiões, nenhum plano que todos possam adotar e nenhum sistema 
coerente com todas as conjunturas sociais, econômicas e políticas dos países. Ois
põem-se, é verdade, de estudos para delinear os passos essenciais do planejamento, 
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da programação e da construção, indicando os principais fatores a serem considera
dos, discutindo as várias opções que surgem a cada passo, bem como as vantagens e 
desvantagens das mesmas. 

Alguns desses estudos estão sendo coordenados pela OMS, que já publicou uma 
série deles e que procederá à públicação dos demais, à medida que forem concluídos 
(128). 

2.2.2- A SAÚDE MENTAL 

O deslocamento dos serviços de assistência para dentro da comunidade eviden
ciou uma série de fatos que desempenham papel relevante tanto no surgimento 
quanto no desenvolvimento de problemas de saúde mental. O estudo do funciona
mento e a avaliação das tarefas realizadas pelos centros comunitários de saúde men
tal evidenciaram que esses serviços inicialmente se basearam mais em necessidades 
do que nos conhecimentos fornecidos pela pesquisa. Porém a análise posterior de 
seu desempenho identificou uma série de fatores que justificam de sobejo a sua cria
ção, como uma tentativa de proporcionar serviços de saúde mental adequados aos 
que deles precisam dentro de todos os segmentos da sociedade (59). 

Na comunidade, há maior possibilidade de ação preventiva primária em saúde 
mental, o que abriu campos fascinantes e cheios de desafios para a Psiquiatria. Mes
mo levando-se em conta os fatores hereditários da doença mental (que cada vez 
mais parece ser de caráter poligênico ), as combinações destes com as experiências 
do meio ambiente proporcionam efetivas oportunidades de prevenção primária. Por 
isso mesmo, a diferença que de fato existe entre doença mental e saúde mental dei
xa de ser considerada um jogo de palavras (16). 

Entre os fatores que justificam a criação dos serviços comunitários de saúde 
mental estão: a aceitação para tratamento, as preferências dos profissionais e a atitu
de dos pacientes sobre a adequação dos cuidados oferecidos. O estudo da aceitação 
para tratamento mostra que ela está na dependência de fatores sócio-culturais. O pa
ciente que possui curso superior é mais facilmente aceito pelos serviços, porque é 
mais aparelhado para o manejo, enquanto o paciente de classes sociais mais baixas 
espera mais apoio, precisa ser dirigido e exige uma atitude ativa do terapeuta. Assim, 
os psiquiatras e os residentes em geral preferem trabalhar as classes sociais mais ele
vadas, sendo os pacientes de classe social mais baixa encaminhados para os assisten
tes sociais e para os psicólogos. 

Outra verificação é de que o terapeuta do mesmo nível sócio-econômico ou da 
mesma raça do paciente trabalha melhor e alcança melhores resultados. 

O fato de que a maioria dos terapeutas pertence às classes sócio-econômicas mais 
elevadas cria um sério problema quanto à capacitação de recursos humanos para ser
viços comunitários. Os pacientes de classe social inferior abandonam mais facilmen
te os tratamentos. A equipe que os trata em geral pensa que eles sabem muito menos 
sobre saúde tnental do que eles de fato sabem. São também com mais freqüência 
diagnosticados como portadores de doença mental e recebem maus prognósticos. 
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Os tratamentos oferecidos são mais adequados para pessoas de classe sócio-eco
nômica superior, o que sugere que novas abordagens terapêuticas devem ser criadas 
como alternativa às clássicas e para corrigir as distorções citadas (59). 

O estudo de problemas típicos que os pacientes trazem aos serviços comunitá
rios de saúde mental revela dados importantes para a organização dos mesmos. Os 
pacientes usualmente procuram os serviços psiquiátricos por problemas que afetam 
suas relações interpessoais e não só por situações psicopatológicas já definidas. En
tretanto, os objetivos da equipe terapêutica se concentram muito mais na busca de 
mudanças intrapsíquicas e comportamentais de pacientes internados (98). Numa 
pesquisa feita por Garwick e Lampman viu-se que cerca de 40% dos problemas estão 
ligados à esfera interpessoal. Os pacientes desejam mudar suas relações com as pes
soas que os cercam, com a comunidade, portanto. Contudo, em geral são os aspec
tos clínicos os mais usados como critérios de admissão e áreas para mudanças. Pro
blemas tais como desemprego, dificuldades matrimoniais e outros de relacionamen
to humano são descuidados. Estudos como este sugerem que, no trabalho de saúde 
mental comunitária, deve-se conhecer e enfrentar os problemas típicos da clientela, 
tão importantes quanto o número e as características demográficas dos pacientes da 
área, lado a lado com os problemas de comportamento e os psicopatológicos pro
priamente ditos (98). 

~ crença muito difundida que deve haver uma congruência entre o desejo dos 
pacientes e as expectativas dos terapeutas. O estudo de ambos os aspectos é bastan
te esclarecedor. Enquanto os terapeutas pensam em termos de meios (tipos de trata
mentos) para alcançar fms (objetivos terapêuticos), os usuários de centros comuni
tários mostram estar mais interessados em atingir os fms, ou seja, mudar. Num estu
do de Hornstra (119), eles pretendiam aliviar-se dos sintomas, parar de beber e sen
tir-se melhor, por exemplo. Assim sendo, pacientes para os quais foi dado um tipo 
de tratamento que não era o que desejavam, se comparados com outros que recebe
ram o tipo de tratamento que eles escolhem, não expressam estarem satisfeitos. As 
equipes dos centros comunitários estão comumente mais preocupadas com a efi
ciência e os cidadãos da comunidade, bem como os patrocinadores, mais interessa
dos no envolvimento da população (205). 

Os serviços de saúde mental são fornecidos de forma desigual para populações 
de raças e etnias diferentes (pretos, por exemplo), bem como de níveis sócio-econô
micos baixos (os pobres). Esta política discriminatória se trai pela dificuldade deste 
tipo de paciente ter acesso ao serviço. E neste, na maioria das vezes é visto por para
profissionais, o que configura uma forma sutil de segregação das minorias raciais(21 O). 

Todos estes fatos parecem indicar que a provisão de serviços de saúde mental 
para populações de baixo nível sócio-econômico deve ser realizada com a desloca
ção dos mesmos para junto dos usuários, com o desenvolvimento de novos profissio
nais para a identificação e atendimento dos pacientes, bem como através da facilita
ção do uso dos serviços pela educação do usuário e sua participação no tratamento e 
na avaliação. 
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Hart e Bassett (112), num centro comunitário que serve a uma área suburbana 
com uma população diversificada, evidenciaram que os grupos de baixo nível sç)cio
econômico estão super-representados. A duração do tratamento é a mesma para 
qualquer classe social - o tipo de tratamento é que varia de uma classe social para 
outra, o que faz pensar que o ·padrão de serviços que está sendo criado para servir a 
classes sócio-econômicas mais pobres é o que mais se está aproximando daquilo que 
será o padrão de atendimento para toda a população. 

O fácil acesso ao tratamento tem-se mostrado um fator de permanência dos pa
cientes no mesmo. Rasof (187) estudou um grupo de crianças que se candidatavam 
a tratamento de ambulatório e foram imediatamente atendidas dentro de uma ativi
dade preparatória para o tratamento definitivo. Este grupo continuou em tratamen
to em maior número do que outro grupo de crianças, inscrito dentro de uma rotina 
que incluía a espera para entrar no tratamento definitivo, e ainda outro grupo pré
experimento. Parece que um atendimento imediato alivia a angústia, provê orienta
ção e informação, bem como dá apoio aos esforços dos pais em sua tentativa de en
tenderem as dificuldades dos filhos. Este trabalho confirma a vantagem de um aten
dimento imediato sem listas de espera, característica indispensável dos serviços que 
se pretendem organizar de forma comunitária. 

O tempo dispendido pelos profissionais nos programas de saúde depende de es
tilo_§ individuais e de maneiras de trabalhar. Os programas, assim, são projetados le
vando em conta mais os indivíduos do que as necessidades existentes em relação ao 
processo da doença que afeta a pessoa ou a sociedade (146). 

Alguns fenômenos sociais, como os processos migratórios, de aculturação e ra
ciais, originam quase sempre uma série de problemas para o indivíduo e para o gru
po. Os sistemas comunitários devem estar preparados para enfrentar esses problemas. 
No processo de aculturação, por exemplo, a auto-estima é muito influenciada pelos 
representantes do sistema social estranho - professor, chefe, juiz -e a pessoa deve 
desenvolver mecanismos que a ajudem a disciplinar essas crises de adaptação. O pro
fissional da saúde mental deve portanto servir como figura interpretadora e de apoio 
no esforço sócio-cultural de ajustamento psicológico e social das populações migran
tes(61). 

A identificação destes problemas justifica plenamente a introdução de serviços 
de saúde mental comunitária onde tentativas de diminuir o fosso existente entre a 
necessidade da população e o serviço oferecido podem ser tornadas viáveis. 

2.3 - Problemática da América Latina 

Em trabalhos muito recentes, Gonzalez e Marconi analisam as circunstâncias e 
as condições comuns aos povos da América Latína que configuram os problemas, as 
perspectivas e as tendências da saúde mental em nossos países (102) (103) (155). 
Pode-se em vista disso abordar o problema em conjunto. 

Os fatores econômicos e culturais que ~nformam o chamado subdesenvolvi
mento determinam as patologias prevalentes, tal como ocorre com as afecções 
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somáticas que atingem as crianças - as carências nutricionais e as doenças infecto
contagiosas. 

As doenças mentais e o retardo têm fudices muito altos nas camadas de elevado 
nível sócio-econômico e ainda maior entre as populações onde este nível é baixo. 
Existe séria incidência de alcoolismo, com taxas que variam em torno de 5% da po
pulação adulta, e o uso de drogas constitui um problema de graves proporções para 
alguns países. Pode-se considerar que 1% a 5% da população apresenta psicoses, 1% 
a 2% epilepsia, 1% demências e retardo mental, e 5% a 20% neuroses, taxa que osci
la conforme a população-alvo e os pesquisadores, mas que se pode situar em torno 
de 15%, e que, de qualquer maneira, expressa condição médico-social de real magni
tude. Segundo Marconi (155), seis quadros psicopatológicos básicos atingem 25% da 
população em geral. Os estudos epidemiológicos atuais revelam que as taxas de mor
talidade por violência (suicídios, homicídios e acidentes) são das mais altas do mun
do, desfazendo a falácia de que, embora pobres, as nações sudesenvolvidas latino
americanas seriam mais felizes que os países europeus escandinavos e ocidentais ou 
os americanos do norte. Ao mesmo tempo, fatores ou mudanças sociais, como o 
êxodo rural e a urbanização crescente, geram problemas populacionais marginais 
que afetam a saúde mental e agravam este quadro. 

O Plano Decenal de Saúde para as Américas (176) confirma os dados acima e 
mostra uma tendência ao aumento absoluto e relativo dos problemas de saúde men
tal em nosso continente. 

Os recursos utilizados para enfrentar essa situação são tradicionais, escassos e 
mal distribuídos. As fontes citadas (102) (I 76) concordam quanto a isto e quanto à 
incompleta cobertura às populações rurais. 

Segundo essas fontes, cerca de 6 mil médicos, com os mais variados treinamen
tos, dedicam-se aos cuidados de doentes mentais. Seus esforços somam-se aos de 
500 enfermeiras, 250 assistentes sociais e perto de 5 mil psicólogos. Aproximada
mente 455 estabelecimentos hospitalares possuem 155 mil leitos. Em 1972 o núme
ro de ambulatórios de saúde mental era de 750. A formação do pessoal em saúde 
mental é muito deficiente, o que em geral produz médicos e enfermeiras incapazes 
para o manejo dos casos psiquiátricos. 

A grande maioria dos profissionais se concentra nos grandes centros urbanos, 
marginalizando para a saúde mental as populações da periferia e dos campos. 

A formação de especialistas por vezes se processa em excelentes centros nacio
nais ou internacionais, mas é quase sempre feita fora do contexto das reais necessi
dades de saúde das populações a que esses profissionais vão servir. Um pequeno nú
mero de profissionais possui formação psicanalítica, mas nos centros de treinamen
to os conceitos básicos da psicanálise são manejados livremente e marcam o ensino 
de uma forma determinante. Uma vez que a natureza do método psicanalítico se 
restringe na prática à utilização para urna minoria de pacientes, ele permanece como 
um esquema referencial inaplicável na comunidade e por demais oneroso. A prepa
ração de assistentes sociais e praxiterapeutas é rara. As condições físicas dos hospi
tais são precárias, não existem novas formas de instituições assistenciais, como 
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pensões, casas de recuperação, lares protegidos e clubes para ex-pacientes, e, quando 
existem, têm o caráter de unidades piloto. A medicina oficial não tem reconhecido 
nem aproveitado os recursos não formais da comunidade, tais como líderes religio
sos, policiais, professores, profissionais do sistema judiciário, etc. Em alguns países a 
iniciativa de colaboração entre· a medicina popular e a tradicional segue o sentido in
verso, estabelecendo as associações espíritas, por exemplo, hospitais gerais e psiquiá
tricos, onde os pacientes recebem tratamento médico. Também não se tentou utili
zar sistematicamente os curandeiros e outros representantes da medicina nativa 
(autóctone), salvo em casos raros. 

Resumindo, as características dos sistemas de saúde mental dos países da Amé
rica Latina estão em serem incompletos, beneficiarem uma pequena parcela da po
pulação, em geral concentrada nas grandes aglomerações urbanas, e terem um baixo 
rendimento. O custo-benefício dos serviços prestados é desproporcionalrnente anti
econômico. A área de influência de um serviço é vasta e por isso mesmo só os casos 
muito graves o atingem. Há falta de comunicação entre profissional e paciente, 
usualmente devido ao fato de que o primeiro tem sua formação marcada por um sis
tema de valores diversos daqueles das comunidades. 

Para enfrentar essa situação sugerem-se a descentralização dos serviços, a modi
ficação das formas de assistência, a intervenção preventiva nos cuidados de higiene 
materno-infantil e nos novos núcleos habitacionais que se organizam em conseqüên
cia da migração rural e urbanização crescente. O atendimento centrado no hospital 
geral efou especialisado e na hospitalização deve ser mudado por não se adaptar às 
necessidades existentes. 

Por outro lado, os especialistas deveriam ser aproveitados apenas como profes
sores, consultores e supervisores. O médico geral deve assumir as funções atualmen
te desempenhadas pelos psiquiatras. Além disso, as tarefas de saúde mental deve
riam ser partilhadas com as enfermeiras, com as assistentes sociais, afora buscar-se 
ajuda nos recursos da comunidade. A correção das condições econômico-sociais que 
segundo alguns autores escapa ao médico, deve ser enfrentada devido às conseqüên
cias benéficas ou maléficas que podem acarretar à saúde mental das populações. 

A subutilização dos programas de saúde existentes, a distribuição desigual dos 
recursos e do pessoal, a dificuldade de atuar de forma imediata e eficaz, a fun de 
pôr termo aos fatores que impedem o início e o incremento das atividades que vi
sam a introduzir reformas necessárias, levaram Leon (I 39) a considerar as perspec
tivas da Saúde Mental Comunitária na América Latina. Como tentativa de solução 
desses problemas, o autor sugere a organização de serviços de saúde comunitários 
que dêem a maior cobertura possível à população pela sua localização estratégica 
dentro da comunidade, pela delegação de soluções diagnósticas e terapêuticas a di
versos membros da equipe ou a instituições, pela continuidade na prestação dos cui
dados e pelo' descongestionamento dos serviços especializados. 

A grande dificuldade, porém, está na falta de identidade da psiquiatria latino
americana, conforme constata Alarcon (5). Segundo ele, a mesma não possui traços 
precisos que permitam uma formulação aceitável de sua identidade no momento 
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atual. A multiplicidade das escolas e orientações doutrinárias, as polêmicas ideológi
cas entre os psiquiatras e os profissionais da saúde mental, o conflito entre a clara 
noção do dever público, fornecida pela realidade médico-social, e sua adaptação ao 
establishment com as limitações impostas, e a inevitável tomada de posição num 
mundo que se debate entre o individualismo I extremo e o coletivismo despersonaiiza
dor, fazem com que a busca da identidade da psiquiatria latino-americana tome os 
mais diversos caminhos. 

O perfJJ. latino-americano se traça com a pena das disparidades sociais que in
cluem o predomínio de uma população jovem (42%) sobre a adulta, a heterogenei
dade política, a desigualdade dos incentivos a certos setores entre os quais se in
cluem a saúde e a educação, a tornada de consciência da cultura nacional, a atitude 
crítica frente à influência estrangeira e à necessidade de encarar o futuro. 

A trajetória ideológica da psiquiatria latino-americana foi influenciada pelas 
grandes correntes doutrinárias da psiquiatria universal. Assim, passou pelos caminhos 
místico, religioso, moral, biológico, dinâmico, social e comunitário. O auge de cer
tas escolas clínicas e psicoterápicas polarizou as lideranças psiquiátricas e deu ori
gem a marcadas tendências ao imobilismo, aderência ao dogmatismo, ao elitismo, ao 
individualismo e ao conformismo. A formação dos psiquiatras não fugiu às deforma
ções da filosofia e da prática. 

Na busca de sua identidade, isto é, de uma solidariedade com o destino das so
ciedades latino-americanas e de suas angústias, a psiquiatria latino-americana terá de 
cumprir uma tarefa de desenvolvimento no sentido que lhe dá Erikson (85) (86). 

Seu ingresso na maturidade poderá se assinalar pelo abandono do ecletismo em 
favor de um sincretismo ideológico não dogmático que leve em conta as caracterís
ticas sócio-culturais de nossa América, sem entrar num diálogo de surdos com o 
consenso psiquiátrico universal. A nova imagem da psiquiatria latino-americana deve 
cumprir um trabalho assistencial voltado para a satisfação das necessidades do maior 
número ou, se possível, da totalidade da população; adotar urna atitude de saúde 
pública que permita levar a cabo medidas essenciais eficazes; reconhecer as peculia
ridades culturais da população do continente, bem como a gênese provável de sua 
patologia. 

Como conseqüência, o ensino da psiquiatria deverá ser adequado a problemáti
ca latino-americana e se dará antes ênfase à pesquisa aplicada do que à empírica. 

Alarcon (4) esboça três modelos de programas de psiquiatria de comunidade na 
América Latina. O primeiro deles é tradicionalista, clássico, vertical e sem intercâm
bio ativo por parte da comunidade. O segundo é inovador no sentido de que busca a 
participação da comunidade, antes que lhe impor um programa. Assim, ele é conver
gente e não paralelo em relação ao objetivo da saúde mental definido pela comuni
dade. O terceiro modelo é planificado horizontalmente. A estratégia seguida é de 
quantificar os problemas clínicos de incidência mais alta. Ao mesmo tempo, for
mam-se líderes de todos os níveis e se convoca a comunidade para debates contí
nuos sobre o planejamento e o desenvolvimento do programa. A ação se dirige aos 
problemas de maior incidência. Setorização, definição de objetivos operacionais 

22 



mínimos, delegação de funções ficam reservadas à planificação mais ampla da saúde 
pública. O modelo supõe participação ativa da comunidade, bem como maior com
promisso político. Isto não quer dizer que, em países ou locais onde o regime de 
governo não inclua entre suas metas o desenvolvimento de um programa de saúde 
mental com tais características, não se possa, eventualmente, obter resultados satis
fatórios. 

Marconi (155) distingue as diferenças em pauta nos três modelos de programas 
de saúde mental que denomina de asilo-hospital psiquiátrico, unidade de saúde men
tal e programa integral. No programa integral, a concepção de doença é dinâmica, 
biopsicológiéa e social. Os objetivos compreendem a prevenção primária. Os recur
sos institucionais abrangem centros comunitários de saúde mental. A atitude em re
lação ao doente é de considerá-lo um membro da comunidade que deve ser ajudado. 
A atitude em relação ao hospital é de evitar a internação de pacientes e de expelir os 
crônicos. As técnicas terapêuticas arrolam a psicoterapia, a socioterapia e o uso de 
psicofármacos. A administração é democrática e descentralizada. A formação do 
pessoal é maciça e centrada em níveis comunitários. A investigação se vale da aplica
ção das Ciências Sociais. A cobertura assistencial é completa. A difusão e crescimen
to é rápido, com baixo custo e o valor básico subjacente é a ajuda total ao 
paciente. 

Um programa integral organizado por este autor no Chile, em 1968, atravessou 
três regimes políticos de orientação diver~a. tendo sido possível, dentro da situação 
dos recursos disponíveis, transformar uma área de saúde desprovida de serviços de 
saúde mental numa área normativa e de treinamento de pessoal para todo o país, 
onde se preparam bolsistas do Serviço Nacional de Saúde do Chile. O sistema setor
nou, em oito anos, um pólo de desenvolvimento da psiquiatria e da saúde 
mental. 

A Jamaica pôs em ação um programa de psiquiatria comunitária a partir de 
1968. Este se deu através de uma fase de preparação, durante a qual se treinou pes
soal e se educou o público, e de uma fase de execução, em que se estabeleceram ser
viços regionais e tarefas de reabilitação. 

O êxito do programa decorreu da ênfase que lhe foi dada pelo Ministério da 
Saúde. Também se deveu à formação de profissionais psiquiátricos de todas as cate
gorias, bem como ao treinamento de pessoas da comunidade como único meio de se 
estenderem os cuidados psiquiátricos. o· órgão consultor (OPS) atuou criando um 
novo ideal de planificação, instrução e supervisão de pessoal, mantendo uma ponte 
entre as entidades governamentais e universitárias (67). 

O programa de saúde mental da Universidade do Valle em Calli, Colômbia, 
constitui uma experiência relevante para os que estudam a importância dos fatores 
psicológicos sobre o desenvolvimento político-sücial e econômico de uma região(lO). 
Partiu do treinamento, para o exercício de tarefas de saúde mental, de médicos psi
quiatras, médicos generalistas, estudantes de medicina, enfermeiras, estudantes de 
enfermagem, padres, policiais e voluntários da comunidade, pais e a própria comuni
dade, base sobre a qual se apóia esta estrutura piramidal. 
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2.4 - Os problemas brasileiros 

Num trabalho que pretende ser um diagnóstico da situação da Previdência So
cial e preparar caminho para o planejamento do atendimento da Saúde Mental pelo 
INPS, cujo primeiro passo foi a elaboração do Manual de Psiquiatria, adotado por 
aquele Instituto (30), a problemática da saúde mental no Brasil é traçada em poucas 
linhas. 

O Brasil é um país com cerca de 100 milhões de habitantes e uma taxa de cres
cimento de 3% ao ano. Em 1980 deverá contar com 124 milhões e, prosseguindo o 
fluxo migratório atual, prevê-se que 65% da população será urbana e 35% rural. A 
Previdência Social dá cobertura a 87% dessa população. 

No ano de 1973, a Previdência Social arrecadou 17 bilhões de cruzeiros, desti
nando 4 bilhões à assistência médica, odontológica e farmacêutica. Desta quantia, 
365 milhões de cruzeiros foram destinados à Assistência Psiquiátrica, dos quais 353 
milhões e 240 mil (97%) à assistência hospitalar e 11 milhões e 663 mil, à ambulato
rial (3%). 

Contratando leitos, a Previdência Social utilizou 251 hospitais, realizando 
176.636 internações (6 por leito). Nos serviços ambulatoriais trabalhavam 531 mé
dicos, 35 assistentes sociais e nenhuma enfermeira especializada. Em geral, em 97% 
dos casos, os médicos responsáveis pelo atendimento hospitalar são formados pelo 
próprio hospital. .-

Este predomínio do atendimento hospitalar sobre o ambulatorial deve ter sofri
do apenas pequenas alterações até a presente data. 

Já em 1968, Cerqueira (55), em seu livro-denúncia Por uma psiquiatria social, 
referia que o hospital psiquiátrico brasileiro estava enfermo. Na ocasião em que es
creveu seu trabalho, 7 mil doentes internados não possuíam leito, havia hospitais 
sem psiquiatra, menos de 2,5% dos médicos, sem auxiliares qualificados, cuidavam 
dos 25% do total dos pacientes hospitalizados no país que eram doentes mentais. Os 
custos irrisórios ficavam perdidos ante o prolongamento das hospitalizações, global
mente estimadas em meses. Enquanto a população brasileira crescia à taxa de 40% 
em 10 anos, a população dos hospitais psiquiátricos sofreu um acréscimo de 77%, 
assim distribuído: as primeiras internações, de 125% e as reinternações, de 254%. 

O autor atribui estas cifras à falta de planejamento, de prevenção, de controle 
dos egressos, de serviços assistenciais outros que não o hospital, e do uso de técnicas 
que permitissem a estruturação de uma psiquiatria social. 

A problemática levantada inspirou o grupo de trabalho que assessorou o Minis
tro da Saúde na elaboração da Portaria n. 32 daquela Pasta, que dá as linhas básicas 
da organização e desenvolvimento de serviços de saúde mental em nosso País (31 ). 

Nela, o Ministro da Saúde considera que as atividades relacionadas com a prote
ção e defesa da saúde mental apresentam resultados qualitativa e quantitativamente 
insatisfatórios, como a ausência de planejamento, supervisão e avaliação dos servi
ços, que a oferta de recursos assistenciais volta-se para o uso de maior número de 
leitos hospitalares, elevando o custo e baixando a eficácia dos resultados e que, 
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apesar da multiplicidade de problemas que interferem na saúde mental, já existem 
conhecimentos científicos e técnicos para abordar eficientemente os problemas a 
ela atinentes, bem como que se faz necessário associar esforços e aproveitar recur
sos. Por isso, confere ao Ministro da Saúde a competência de disciplinar a elabora
ção e execução de programas ·de saúde mental. Esses programas devem ter por obje
tivo essencialmente organizar sob a forma de sistema a assistência, oferecendo co
bertura completa à população urbana e rural, dando ênfase aos princípios que a 
orientem para a Psiquiatria de Comunidade, através do funcionamento de serviços 
integrais e contínuos que devem ser incorporados às atividades dos serviços básicos 
de saúde, atingindo pelo menos 60% dos habitantes do País. Estabelece, também, 
como metas, a criação de unidades de saúde mental em cidades com mais de 100 
mil habitantes, distribuição equitativa de leitos psiquiátricos em zonas urbanas e ru
rais, incrementar o atendimento comunitário do alcoolismo, atender os grupos mais 
vulneráveis da população, treinar pessoal e a pesquisa (31 ). 

2.5- Dificuldades na estruturação de serviços comunitários 

A estruturação dos serviços comunitários de saúde mental enfrenta uma série 
de dificuldades que levam a considerar o quanto ainda se está distante de um fun
cionamento ideal. 

A inovação trazida pelo centro de saúde mental comunitária abre perspectivas e 
polariza conflitos já existentes na comcnidade, o que constitui uma armadilha que 
por vezes pode destruir o projeto. A abordagem comunitária torna mais nítida a in
flexibilidade das burocracias federal, estadual e municipal. O fosso entre as inova
ções e as mudanças do sistema necessárias para que estas sejam estabelecidas está 
sempre em pauta. Isto frustra tanto as expectativas da comunidade quanto as da 
equipe. A inovação requer também certa indulgência para como pessoal da organiza
ção, que tem diversas tarefas bastante difíceis a completar. Estas compreendem a 
transformação das estruturas, a reaprendizagem das funções, a auto-avaliação crítica 
e a tolerância para com as incertezas acerca do futuro. -e imprescindível guiar o pes
soal através das várias fases de transição. Devido ao institucionalismo que acomete 
as universidades, os serviços de saúde, as escolas, os juizados, faltam a essas entida
des mecanismos apropriados para o controle de seu impacto sobre o público e de 
sua capacidade de reagir adequadamente. ·Ein geral, permanecem autoprotetoras, in
flexíveis e principalmente comprometidas com a manutenção de sua própria autori
dade e santidade. Seu poder de mudança social e organizacional é muito limitado. 
Um exemplo: estabelecem progran1as destinados aos diferentes tipos de dependen
tes a drogas e, quando finalmente os põem em prática, encontram o problema par
cialmente superado e os próprios programas já ultrapassados. A busca de participa
ção da comunidade para a solução de suas dificuldades não conta com a aprovação 
das corporações financiadoras, o que impede a franca comunicação. Entre a institui
ção e a comilrudade estão o racismo dissimulado, a dissociação entre o que a comu
nidade considera como prioritário e aquilo que a instituição coloca como seu princi-
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pal interesse. Este pode ser a ênfase no ensino e na pesquisa, que as universidades e 
as escolas médicas vêem como conflitante com as funções de assistência à saúde em 
cuidados primários. 

As universidades quase sempre apóiam programas que lhes trazem prestígio, 
que são necessários para o ensino e pesquisa. Como o centro comunitário simboliza 
principalmente a comunidade pobre, toma-se para elas um corpo estranho. 

Outro obstáculo é o do treinamento do pessoal orientado para ações comunitá
rias, bem como a formação de novos profissionais para as instituições dessa espécie. 
Estas requerem outras habilidades, além das habilidades clínicas de diagnóstico e de 
tratamento. Sâo elas o planejamento, organização e supervisão de programas, o de
senvolvimento de sistemas de cooperação interserviços, a revisão da concessão e dos 
padrões de utilização do serviço, bem como sensibilidade para atender os problemas 
e a demanda dos consumidores. Com isso pode-se atingir as necessidades da comuni
dade, integrar recursos já existentes na mesma e tornar medidas preventivas. Outra 
dificuldade é que se faz preciso um planejamento global com perspectivas a curto e 
longo prazo, mas ao mesmo tempo bastante flexível, a fim de que se possam efetuar 
mudanças rápidas na programação e organização (97). 

Por serem muito novos, os serviços comunitários ainda sofrem a influência dos 
serviços tradicionais e investem em atividades predominantemente destes, quais se
jam, o diagnóstico e tratamento. Aspectos de saúde mental comunitária, tais como 
prevenção primária, coordenação, continuidade dos cuidados, uso das pessoas da co
munidade nos conselhos administrativos são virtualmente inexistentes (62) (73). 

O treinamento do pessoal também influi no estabelecimento da qualidade dos 
serviços. Se os médicos e os assistentes sociais, por exemplo, foram treinados para 
atendimentos individuais e de casos, tenderão a desempenhar apenas esse tipo de 
atividade. As implicações são óbvias. Quando só urna pequena parcela do tempo do 
profissional da saúde é gasta na completação de tarefas de saúde mental, é de se 
pensar que "a terceira revolução psiquiátrica" está ainda longe de ser efetuada (73). 

Como todo o projeto complexo, o serviço comunitário tem duas faces, a de fa
to e a de direito. Por vezes, as pessoas nuclearmente interessadas num projeto ten
dem a valorizar demais o seu investimento. Quando os "generais" estabelecem polí
ticas e linhas gerais de conduta, no mais das vezes não apreciam as condições e as 
opiniões do "pessoal de linha". As áreas são valorizadas de diferentes formas pela 
equipe dirigente e pelos usuários e na medida em que o projeto se desenvolve, o 
fosso entre aquilo que ele é de fato e de direito vai-se aprofundando (73). 

Um estudo de certo Serviço Psiquiátrico Comunitário de um Departamento de 
Psiquiatria Universitária procurou identificar prioridades junto aos chefes dos pro
gramas com a finalidade de obter mudanças na prestação de serviço, na educação e 
na pesquisa. A conclusão do grupo foi de que urna solução produtiva requer que se 
dê igual valor ao serviço e à educação, bem como que haja um mínimo de conflito 
entre a liderança e o chefe de programas. A participação da comunidade no estabe
lecimento da política do Departamento Universitário foi discutida. No momento de 
aceitá-la, a liderança universitária ou lhe deu baixa prioridade no desenvolvimento 
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do serviço, ou a considerou um objetivo a longo prazo. Isso tudo está de acordo 
com a tradicional ortodoxia acadêmica: liberal por fora e conservadora por dentro. 
Os líderes não querem se arriscar em partilhar a política ou o poder. Mesmo que o 
centro comunitário de saúde mental descongele prioridades, as relações básicas ou 
de poder a longo prazo, entre ·instituição universitária e comunidade, não mudam. 
O impulso e o ímpeto para as mudanças geralmente vêm de fora (84) e devem ser 
trabalhados especificamente para possibilitá-las (83). 

e pouco comum que as expectativas dos pacientes e as da equipe sejam expli
citadas no início do tratamento e também é difícil a comunicação entre usuários e 
profissionais, a fim de manter um mútuo compromisso e mudar a forma e o objeti
vo do tratamento a qualquer momento. 

Uma análise de casos que abandonam o tratamento mostrou que nem sempre o 
abandono traduz uma rejeição à terapêutica. Num serviço de orientação para crian
ças, a causa do término foi devida mais ao fracasso dos profissionais em cumprir os 
objetivos traçados do que a sentimentos desfavoráveis em relação ao serviço. Outro 
fator importante foi a resistência à aceitação de modalidades terapêuticas 
grupais (88). 

Entre as dificuldades que se antepõem à organização dos serviços está a que 
ocorre quando esta organização se dirige mais para encobrir as deficiências das insti
tuições tradicionais, para as quais o cuidado comunitário pode ser encarado como 
um substituto barato. O estudo de um serviço geriátrico exemplificou esta dificulda
de ao analisar um serviço de tempo integral para pacientes idosos em suas próprias 
casas, que seria preferível aos cuidados fornecidos pelas organizações tradicionais. 
Este esquema beneficiava os pacientes, embora acarretasse um ônus para a comuni
dade que discordava desta orientação (220). 

Há ainda o impedimento decorrente da angústia, gerada pela enormidade da ta
refa, que pode levar a desvios em busca de soluções rápidas. Estas, como toda a me
dida açodada,podem não ser as que o conhecimento científico atual recomenda (217). 

2.6 -As prioridades psiquiátricas 

Alguns autores referem que a orientação para o atendimento de um conjunto 
limitado de condições prioritárias, bem como o uso de trabalhadores de saúde não 
especializados (entre os quais se incluem os responsáveis pelos cuidados de saúde 
primária), é o que legitima a expansão dos serviços de saúde mental nos países em 
desenvolvimento (100) (109). 

A pesquisa epidemiológica tem fornecido dados impressionantes sobre a mag
nitude dos problemas de saúde mental nesses países (100) (155). Os planejadores de 
saúde, entretanto, têm a enfrentar um grande número de questões muito mais ur
gentes, tais como suprimento adequado de água, saneamento básico, cuidados ma-
ternos e infantis, e imunizações. {16. f} _ 

Existem vozes discordantes quanto a essa posição, que justificam a expansao 
dos serviços de saúde mental nos países em desenvolvimento pela elevada prevalência 
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dos problemas mentais e pelo fato de que estes têm estreita ligação com os proble
mas gerais de saúde, principahnente aqueles relacionados com a área de cuidados 
matemos e infantis. Por outro lado, a seleção de prioridades para o atendimento da 
saúde mental nos países em desenvolvimento é um imperativo, uma vez que há es
cassez de recursos materiais e humanos, e com isso se facilitaria o treinamento de 
trabalhadores de saúde e se favoreceria uma avaliação correta de cada problema 
trabalhado. 

Onde os recursos são muito limitados, a proposição de que "quem tem pouco 
tem de ver onde gasta" e de que "a doença mental constitui um problema de saúde 
pública grande demais para ser manipulado apenas pelo psiquiatra" adquire força es
pecial, bem como a abordagem de saúde pública que enfatiza a integração dos cui
dados da saúde mental dentro dos serviços gerais de saúde. 

Outras justificativas para o atendimento comunitário das doenças mentais são a 
extensão e a duração da incapacitação que delas resulta, a carga que significam para 
o ambiente social e os empecilhos que os doentes criam em tennos de utilização dos 
serviços de saúde e de redução da eficiência no trabalho. 

A seleção de prioridades para a tomada de ação é, pois, um passo fundamental 
para dar início a qualquer programa de saúde comunitária. Este não pode ser proje
tado na dependência do interesse ou da área de especialização do planejador ou do 
profissional da saúde. 

Ao tratar das prioridades pediátricas para o mundo em desenvolvimento, 
Morley (164) sugeriu critérios de escolha que parecem excelente ponto de partida 
para defmir um conjunto de prioridades em qualquer situação. Os que Morley esta
beleceu são: índice elevado de prevalência, evidência de interesses dentro da comu
nidade, gravidade do problema e possibilidade de que o mesmo possa ser manejado 
com os recursos disponíveis. Seguindo estes critérios, Giel e Harding (100) pro
põem, com prioridades psiquiátricas, as neuroses e os distúrbios de personalidade, 
advertindo, porém, que a maior preocupação nesta área deve ser a de que os traba
lhadores de saúde estejam habilitados a reconhecer a grande maioria dos pacientes 
que procuram serviços de saúde apresentando sintomas sem base orgânica, a fun de 
evitar tratamentos e investigações desnecessários e inadequados. Em outras palavras, 
busca-se impedir que o paciente explore seu "comportamento de doente" de um la
do e, de outro, que o trabalhador da saúde use a "medicalização" injustificada. O 
atendimento de pacientes com deficiência mental crônica também pode ser conside
rado prioritário pelo grau de incapacitação que eles manifestam; o emprego de dro
gas psicotrópicas por períodos prolongados, de agentes locais de saúde mental 
(professores, polícia, líderes religiosos, líderes comunitários) e de trabalhadores pri
mários de sat1de pode ser da maior relevância no controle desse problema. 

A epilepsia, embora de baixa prevalência, pelo interesse que desperta na comu
nidade, gravidade e susceptibilidade ao manejo e pela carga que representa em 
"anos-paciente", merece estar entre as prioridades. Ela usualmente afeta indivíduos 
jovens, causa deficiências físicas e psicológicas (lesão cerebral com demência, feri
mentos, queimaduras e morte), incapacitação social (fracasso na escola, rejeição na 
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sociedade e desvantagens no trabalho) e existem formas de intervir efetivas e relati
vamente baratas. Para alguns, a inclusão da epilepsia na lista das prioridades psiquiá
tricas requer justificativa. Como a falta de neurologistas é ainda maior do que a de 
psiquiatras, um debate em torno dos respectivos papéis da Neurologia e da Psiquia
tria a nível comunitário é irrelevante. Além do que os pacientes epiléticos apresen
tam uma série de manifestações de perturbação do funcionamento psicológico ine
rentes a sua doença e dela conseqüentes, que exigem um atendimento "neuropsi
quiátrico". 

Igualmente se colocam entre as prioridades psiquiátricas as psicoses funcionais 
agudas e subagudas, não pela sua prevalência, mas por suas graves conseqüências e 
porque podem ser manejadas de uma forma simples e humana, desde que sejam di
ferenciadas das psicoses orgânicas e tratadas com fenotiazínicos e outros métodos 
de intervenção pouco complicados e de bons resultados (111). A baixa prevalência 
das psicoses funcionais ilustra a falácia do uso exclusivo dos índices de prevalência 
para determinar prioridades. Nos poucos hospitais estatais dos países subdesenvolvi
dos, a população que neles permanece crônica é constituída de pacientes esquizofrê
nicos (cerca de 2/3 a 3/4). O ônus econômico que esta situação acarreta, e o fato de 
que o hospital mal equipado de recursos humanos e materiais facilita a cronificação 
do paciente psicótico, confere prioridade a seu atendimento. 

Já foi aqui visto, através de dados epidemiológicos sobre os problemas da saú
de mental na América Latina, que as neuroses e o alcoolismo ressaltam como as 
doenças de maior prevalência (148) (!5) (155), justificando-se seu atendimento 
prioritário. 

A população dos países em desenvolvimento é predominantemente de jovens. 
Os problemas ligados com a gestação, parto e criação das crianças ( child rearing) 
entram em pauta quando se trata de discutir qual a prioridade psiquiátrica mais pre
mente, atingindo a criança da concepção aos seis anos. Uma avaliação do estado de 
nutrição de crianças de O a 5 anos, de uma vila marginal de uma das subáreas da zo
na de atendimento da Unidade Sanitária Murialdo, identificou um índice de desnu
trição total de 51 ,4%, usando como critério o peso e a idade da criança, sendo que o 
índice de desnutrição de 1° grau atingia 37% e de 2° e 3° graus, 14,4% (8). A des
nutrição, tomada como prioridade no atendimento de crianças, é, ao mesmo tempo, 
uma prioridade psiquiátrica, dada a relação estreita entre ela e o desenvolvimento 
do sistema nervoso central. 

Um estudo feito nas escolas de 1° grau da área também constatou um número 
muito grande de fracassos de rendimento escolar, alcançando cerca de 47% do total 
das crianças matriculadas na 18 série do 1° ciclo, numa pesquisa feita em 4 escolas 
da área (respectivamente 29%, 52%, 54% e 56% para cada uma das escolas) (74 ). 
Este dado leva a pensar ser esta, pela sua gravidade, pela preocupação que causa à 
comunidade e pela possibilidade de manejo da situação, uma prioridade de atendi
mento atingindo as crianças entre 7 e 13 anos. 

Evidentemente, a identificação de prioridades psiquiátricas é uma das etapas a 
serem vencidas na proposição de um plano de atendimento de saóde mental. Sua 
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importância, porém, transcende, em saúde comunitária, a simples atenção dada a 
uma situação-problema, uma vez que o atendimento integral coloca em evidência 
uma extensa e complexa rede de cuidados e obriga a lançar mão de métodos de tra
balho tais que uma situação atendida logo se relaciona com outras. Assim sendo, o 
cuidado de um desnutrido tem profundas implicações com a prevenção da doença 
e do retardo mental. O cuidado da gestante e da mãe psicóticas ou retardadas, prio
ridade da área dos cuidados matemos e infantis, tem ligação estreita com a preven
ção da doença e do retardo mental, da delinqüência juvenil e dos transtornos da per
sonalidade. O cuidado de um alcoolista, ou da perturbação do funcionamento de 
uma famllia, também redunda em tarefa preventiva de saúde mental, o que amplia 
o espectro de operação dos serviços de saúde mental e justifica a sua associação aos 
serviços gerais de saúde. 

2.7- Serviços inovadores 

A organização comunitária de um sistema de atendimento de saúde mental 
obriga a encarar problemas cuja solução depende da criação de serviços inovadores. 

A fim de tomar mais judiciosa a aplicação de recursos, é preciso estudar qual é 
o tratamento mais efetivo e o mais barato para a solução de um problema (59). Daí 
provém uma das principais características dos serviços comunitários de saúde men
tal que é a de desenvolverem tarefas que visam à solução de problemas, além dos 
clássicos atendimentos individuais e grupais. 

Quando um plano de saúde serve primordialmente a uma população, às famJlias 
e os grupos sociais que a ela pertencem, as suas limitações decorrem de solicitações 
extemporâneas. Em tais casos, as psicoterapias longas são inconsistentes com os pro
jetos da organização. De outra parte, os tratamentos breves e precoces, a educação 
para a saúde, bem como uma grande variedade de serviços de intervenção em crises 
encaixam-se claramente dentro do modelo que procura integrar a saúde mental dos 
serviços gerais de saúde (66). 

A observação de particularidades das populações que se relacionam com as 
crenças que estas têm sobre a origem do problema mental permite estabelecer pon
tes entre o profissional e a comunidade (194) (211). Como a necessidade é a mãe da 
invenção, novas técnicas são concebidas e adotadas no atendimento do doente men-
tal (211 ). (I 34) 

Os estudos de Leighton (133), demonstrando que a um maior grau de estrutu
ração e organização de uma comunidade corresponde uma menor prevalência de 
crises mentais e emocionais, levam à organização de programas que tenham por alvo 
o desenvolvimento da comunidade. Este é definido por alguns autores (161) como 
"trabalhar com não profissionais de uma comunidade geograficamente delimitada" 
e implica a organização de projetos que incluam esse tipo de intervenção, envolven
do trabalhadores de saúde mental que não possuem formação acadêmica. Esses pro
jetos podem patrocinar a proliferação de serviços e estruturas comunitárias destina
das à melhoria dos padrões de vida dos residentes de uma área (161 ). Também podem 
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estabelecer uma rede de serviços dotados de melhores condições de comunicação, o 
que facilita o atendimento dos clientes (152). A relevância deste trabalho está .rela
cionada com os pontos de vista de Caplan (52) e visa, antes de tudo, à prevenção 
primária. 

A multiplicação de novos "tipos de tratamentos psiquiátricos é tal que já se faz 
imprescindível sua exata e completa descrição, a fim de simplificar a tarefa dos que 
manejam problemas idênticos, quando projetam seus serviços, bem como para ori
entação dos profissionais e também dos usuários dos serviços (178). 

Como o objetivo principal do centro de saúde mental comunitária é prover 
maiores cuidados médicos aos doentes mentais em termos de necessidades reais da 
comunidade, uma solução inovadora obrigatória é o desenvolvimento de programas 
de consulta e educação {217).0 estudo do emprego da consultoria em saúde mental 
indica que reações subjetivas e atitudes contra o consultor ou a organização que ele 
representa afetam o processo e o resultado desse trabalho (172). 

Na estruturação dos serviços psiquiátricos de orientação à infância, sugere-se a 
contínua avaliação do programa para corresponder às exigências reais da população 
através do treinamento dos pais, consultoria para as escolas e o envolvimento da co
munidade no atendimento {225). O atendimento idividual de crianças nos serviços 
comunitários não é tão efetivo quanto o tratamento dos pais, mesmo quando esse 
atinge somente os pais e a criança não recebe tratamento nenhum. 

B curioso assinalar que essa "nova abordagem terapêutica", proposta como al
ternativa às "clássicas", foi a utilizada por Freud quando tratou o célebre caso de 
zoofobia de "Joãozinho" através do pai (94). 

A experiência africana da instalação de vilas e comunidades preparadas para 
abrigar os pacientes após a alta hospitalar é bastante conhecida. Sua aplicação num 
ambiente de psiquiatria ocidental e vice-versa é uma questão a ser investigada (130) 
{211 ). 

O acompanhamento de pacientes crônicos demonstrou que os métodos grupais 
revelam-se não apenas mais eficientes, mas também mais efetivos que os tradicionais 
métodos individuais no cuidado após a alta hospitalar. Os métodos grupais dimi
nuem a sensação de isolamento do paciente psicótico crônico, bem como são mais 
encorajadores, pelo contacto com pessoas portadoras de problemas semelhantes. 
Servem igualmente para dar ciência ao paciente da importância da continuidade no 
tratamento. O uso de voluntários, de assoCiações de saúde mental locais, de universi
dades, ou outros meios pode fornecer recursos humanos adicionais para uma ativi
dade muito compensadora. 

Quando se trata desta espécie de pacientes, urna forma de reduzir o elevado ín
dice de recidiva e de auxiliar as comunidades pobres a ajustarem esta população é o 
tratamento baseado na influência social e nos princípios do tratamento residencial. 
Um programa deste tipo envolve a utilização de elementos da comunidade que são 
trabalhadores de saúde locais (nativos). Estes são treinados pela equipe profissional 
para supervisionar e instruir os pacientes em comportamentos sociais e instrumen
tais. Os resultados apresentados são muito promissores (219). 
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Os lares adotivos que atendem egressos de hospitais psiquiátricos têm sido cri ti· 
cados por abandonarem ou explorarem os pacientes. Uma alternativa comunitária 
entre a vida independente e os lares adotivos é a coordenação de recursos hospitala· 
res com os centros comunitários para a prestação de serviços médicos, de reabilita· 
ção -profissional e oportunidades de recreação, além de auxüio econômico (180). 
Neste caso os lares adotivos podem constituir uma cooperativa de apartamentos e o 
proprietário pode supervisionar o programa de reabilitação. A participação do pro· 
prietário num programa destes eliminou a restrição que geralmente a comunidade 
faz ao doente mental e o programa mostrou ser efetivo e de baixo custo (56). 

Um projeto sistêmico regional para o alcoolismo logo evoluiu para a interven· 
ção precoce, através de um planejamento integral e detalhado e, em terceiro lugar, 
para a absorção do trabalho pela comunidade. Juizados, escolas, indústrias e a Igreja 
logo substituíram o trabalho do profissional da saúde (118). 

O envolvimento de pessoas da comunidade tem provado ser constante e solida· 
mente estruturado. Especialistas, cidadãos e políticos de um projeto de psiquiatria 
comunitária permaneciam atuantes, mesmo depois da saída-do pessoal que o organi· 
zara, perseguindo os objetivos traçados com o mesmo entusiasmo e sucesso. Os anti· 
gos programas estavam funcionando e novos programas haviam sido lançados (70). 

O treinamento de voluntários para se tornarem agentes de saúde mental de um 
programa comunitário mostrou que o voluntário treinado tem mais capacidade de 
comunicação com a comunidade do que o não treinado. Outro fator interessante é 
que o voluntário geralmente melhora em suas relações interpessoais com o treina· 
mento que recebe. Além disso, o seu uso barateia o custo dos serviços (171 ). 

O contato com curandeiros da área de atendimento de um serviço comunitário 
permitiu a análise das similaridades e das diferenças da prática do curandeirismo e 
da psiquiatria. A partir desta análise foi possível o estabelecimento de um programa 
de intercâmbio que ajudava pessoas a vencerem tensões (194). 

Como já foi visto (59), a capacitação para serviços comunitários de recursos hu· 
manos ordinariamente recrutados entre as classes econômicas mais favorecidas, gera 
sérios problemas de comunicação com os pacientes. Por isso o treinamento de pes· 
soas da comunidade para o trabalho voluntário e para a organização de serviços ino· 
vadores parece ser uma perspectiva mais promissora em termos de facilitação do en· 
tendimento entre usuários e provedores de serviços. 

2.8 - Hospital X comunidade 

Inúmeros são os trabalhos que confrontam formas de atendimento hospitalar e 
comunitário. 

A cronicidade dos pacientes, a longa permanência nos hospitais, o isolamento 
das famtlias e da comunidade têm sido os principais questionamentos feitos ao aten· 
dimento hospitalar. Segundo se constata, o hospital ainda está longe de admitir a 
idéia de que deverá servir a urna comunidade no futuro (99). 
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Entretanto, mais do que a sua localização em ambiente hospitalar ou comunitá
rio, é a qualidade do serviço prestado que interessa. Os hospitais estaduais atendem 
a maioria de pacientes psicóticos que se tornam crônicos, trabalham com popula
ções provenientes das classes sociais menos favorecidas, ao contrário dos hospitais 
privados, onde a qualidade do· tratamento bloqueia as desvantagens da hospitaliza
ção (16). 

Um estudo sugere que a identificação precoce dos pacientes potencialmente 
crônicos, um treinamento social intenso e um arranjo de formas especializadas de 
viver na comunidade podem prover a este grupo um caminho para sua reabilitação. 
A reintegração na comunidade de pacientes que receberam tratamento pelo modelo 
comunitário comprovou terem sido eles melhor sucedidos que um grupo de pacien
tes egressos de tratamento tradicional (204 ). 

A avaliação de um serviço regional de saúde mental, em termos de custo econô
mico e de capacidade social, demonstrou não haver uma evidência objetiva de que a 
abordagem comunitária fosse superior à hospitalar. Por isso mesmo os serviços co
munitários têm sido muitas vezes colocados como alternativos e mesmo antagônicos 
aos serviços hospitalares. 

A análise do assunto leva à conclusão de que não se deve aceitar o confronto 
entre hospital psiquiátrico e tratamento comunitário em termos de "ou um ou ou
tro". Ambos os tipos de cuidados são necessários. E ambos os tipos de serviços de
vem ser melhorados. Esta é também a opinião dos usuários (6). Dentro de uma visão 
sistêmica, a tentativa de eliminar o hospital psiquiátrico poderia enfraquecer todo o 
setor de atendimento à saúde mental. 

A descrição de um hospital psiquiátrico estadual que se uniu a um serviço de 
saúde mental comunitário (19) mostra que a competição entre as comunidades e os 
hospitais estatais deve cessar, levando ambos a se constituírem como um sistema in
tegrado de cuidados de saúde (180). 

2.9 - Recursos humanos 

Tudo o que foi dito a respeito de novas modalidades de assistência, de novos 
programas e projetos implica a necessidade de pessoal adequado e adaptado à práti
ca de tarefas de saúde comunitária. 

A escassez de recursos humanos para o atendimento dos problemas das comuni
dades é assunto de grande atualidade, em especial porque se refere diretamente ao 
treinamento de novos tipos de profissionais de saúde mental que não os tradicionais 
(217)(109), como uma das alternativas mais avisadas. A outra, não menos importante, 
é a preparação de não profissionais para funcionarem como agentes de saúde mental. 

Estas, porém, não são as únicas dificuldades dessa área. Talvez a maior esteja 
em ensinar o psiquiatra tradicional a ser psiquiatra de comunidade. A formação do 
psiquiatra tetá de enfrentar a crise de identidade originada pelo aumento dos conhe
cimentos da influência do social e do biológico sobre a gênese, manifestações e tra
tamento das doenças mentais (12). 
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O treinamento vai requerer do estudante um trabalho com a famllia e com o 
paciente durante um longo período de tempo. Ele terá de aprender a operar não só 
individualmente e com pacientes selecionados, mas também em equipes e com pa
cientes pobres, pouco inteligentes, pouco motivados e que não melhoram facilmen
te com o tratamento. Impossibilitado por defmição de escapar dessa responsabilida
de, o psiquiatra de comunidade é obrigado a pensar, a procurar soluções mais enge
nhosas e práticas para os problemas de saúde mental, bem como a encarar o cresci
mento da confiança e da competência da equipe (20). 

Como já foi salientado (62), os profissionais da saúde mental em geral foram 
treinados para o desempenho de tarefas convencionais. Se o que se deseja é incre
mentar as atividades de saúde mental orientadas para a comunidade, os serviços de
vem empregar pessoas capacitadas para isso. Os profissionais tradicionais deverão ser 
adaptados para tais atividades. 

A prestação de serviços comunitários solicita diferentes formas de funções ad
ministrativas em psiquiatria e não apenas as previamente exigidas pelos serviços iso
lados. Pattison (183) acredita que relegar o psiquiatra a uma atividade de atendi
mento é um emprego ineficiente de recursos humanos, devendo-se, ao invés, treiná
lo para a administração, através de cursos de curta duração e em serviço. A residên
cia em psiquiatria deve ser reformulada com vistas à preparação para as tarefas co
munitárias, onde os psiquiatras deverão funcionar como administradores. Dos tipos 
de psiquiatra descritos - o soma to terapeuta, o psicoterapeuta e o socioterapeuta - , 
se encarados em termos de adequação, é o socioterapeuta que melhor se ajusta ao 
desempenho das tarefas da saúde mental comunitária. 

Também a colocação dos serviços de saúde mental comunitários em organiza
ções separadas como os centros comunitários de saúde mental ou integradas a ou
tros serviços gerais de saúde afeta o treinamento dos psiquiatras. Se existem diver
sas formas de prestação de serviço, devem existir diversos modelos de treinamento. 
Os serviços do futuro se caracterizarão pela tendência a um maior atendimento de 
indivíduos e grupos através de consultoria e educação realizadas por não profissio
nais da comunidade treinados pelos profissionais da Saúde Mental (147). Assun co
mo o local de trabalho do psiquiatra mudou, sua atividade usual também muda, fi
cando ele sempre mais envolvido com educação, serviços sociais e ~ lei (77). 

Igualmente o Trabalhador da Saúde Mental, denominação que se dá aos mem
bros da equipe psiquiátrica considerada de forma não tradicional (41), será cada vez 
mais um consultor, educador, facilitador, mensageiro, e com o passar dos tempos 
cada vez menos ele exercerá o papel de terapeuta (77). [7 f} 

Em anos recentes, as enfermeiras de saúde pública iniciaram o desenvolvimento 
cada vez maior de tarefas de saúde mental. O profissional da saúde mental lhes dá 
treinamento e supervisão, visando a aumentar sua confiança e capacidade de traba
lho, sua autodeterminação, seu envolvimento com novos papéis (trabalhar com gru
pos e em tarefas inovadoras) auxiliando-as a tomarem atitudes de agentes de saúde 
mental (151 ). 

Para Marshall (157), a enfermeira que atende a vizinhança de uma forma indireta 
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sempre atende a saúde mental. Ele demonstrou que as enfermeiras nativas da comu
nidade podem, com um mínimo de treinamento, ser utilizadas para elevar o número 
de pessoal de saúde mental presentemente insuficiente. Existe uma triagem natural 
dos pacientes antes que eles cheguem às portas do trabalhador de saúde mental. O 
papel do profissional deve ser o de ativar a potencialidade desse sistema nativo, uma 
vez que, quando se chega a buscar o trabalho profissional, isso significa que os ca
nais de assistência costumeira fracassaram. Este autor identifica um dos canais como 
sendo a enfermeira de vizinhança, que lida com um grau bastante grande de patolo
gia, de forma muito imaginativa, principalmente na intervenção em crise. 

O volume LXXX, n. 2, de fevereiro de 1976, do Boletim da Oficina Sanitária 
Pan-Americana (177) registra a ampliação das funções da enfermagem no Canadá, 
reconhecendo que na maioria dos países existe um desequihbrio crescente entre a 
procura e os recursos para fornecer serviços de saúde. Nos países em desenvolvimen
to esse desequilíbrio pode-se atribuir a uma escassez autêntica de pessoal. Simples
mente não há médicos suficientes, enfermeiros ou outro pessoal da saúde para pro
porcionar os serviços necessários. Não obstante, mesmo os países bem dotados deste 
pessoal têm problemas quanto à correta prestação de serviços a todos os setores da 
população. 

A área de atenção primária de saúde, expressão utilizada para designar exclusi
vamente os serviços prestados a pacientes de ambulatórios, dentro da comunidade 
ou dentro dos lares, abrangendo, de forma adequada, coordenada, contínua e global 
os cuidados preventivos de conservação da saúde da comunidade, diagnósticos e te
rapêuticos oferecidos nos consultórios dos médicos ou nas clínicas e centros de saú
de, cuidados domiciliares para os doentes, reabilitação para aqueles que dela necessi
tam, funciona com dificuldade pela escassez de médicos. 

Um número maior de médicos não resolveria o problema de acessibilidade e dis
ponibilidade dos serviços, de vez que estes se estabelecem nas áreas urbanas, geográ
fica e economicamente vantajosas e próximas dos grandes hospitais. As necessidades 
primárias de saúde da população rural e dos bairros periféricos das cidades permane
cem mal atendidas e só o emprego de não profissionais treinados viria a resolver o 
impasse. 

O documento citado vai mais longe quando fala da utilização das enfermeiras 
nos Postos Avançados e da declaração conjunta da Associação Médica do Canadá e 
da Associação de Enfermagem do Canadá, ·pela qual aquelas entidades consideram 
as funções de enfermagem ampliadas, principalmente no campo da atenção primá
ria . Assim, naquele país foram criadas novas modalidades para a prática da enferma
gem e também alargado seu campo de ação, de maneira que uma enfermeira faz cui
dados materno-infantis até o parto normal, cuida de crianças sadias, cuida de enfer
midades crônicas e de longa duração, bem como intervém em situações de crise. 
Também deve estar em condições de iniciar o tratamento de pacientes com proble
mas de saúde correntes e, é claro, ser o primeiro contato entre o paciente e os siste
mas de saúde. 

Evidentemente, entra aqui em cogitação a preparação do profissional para estas 



funções mais ampliadas. Escolas universitárias de enfermagem responderam rapida
mente a esta nova exigência, incorporando em seu programa temas de clínica médi
ca, tais como colheita de história e avaliação física do paciente. 

O documento reconhece, entretanto, que algumas questões não ficaram resol
vidas. Por exemplo: Quais são os requisitos mínimos educativos para treinar a en
fermeira que provê cuidados primários de saúde, quais os mecanismos para assegurar 
a qualidade dos programas educativos, como garantir a qualidade graduada desses 
programas? Quais as normas de bem-estar social e econômico para as enfermeiras 
que exerçam as funções ampliadas e quais os aspectos jurídicos dessa ampliação, vi
sando a proteger essa nova classe? E qual a denominação para a mesma, que tanto 
poderia ser enfermeira de cutdados primários de saúde, como enfermeira de famt1ia 
ou enfermeira comunitária. 

Os paraprofissionais da saúde que trabalham com a família nos serviços gerais 
de saúde possuem condições 11nicas para ajudar o paciente, independente de sua ori· 
gem, do fato de residir ou não na comunidade e de seu papel profissional. Como a 
produção de um terapeuta sofiscticado é fruto de anos de· treinamento, o emprego 
de não profissionais leva ao abandono dos modelos psicoterápicos tradicionais, di
minuindo o tempo de preparação requerido. Representa, assim, uma nova direção 
na concessão de serviços e, ao menos provisoriamente, uma solução parcial para a 
escassez de recursos humanos ( 14 7). 

Nesse sentido, novos tipos de profissionais no campo da saúde mental têm sido 
sugeridos como alternativas. Em 1958 o Dr. Frederick Redlich, Diretor da Yale 
Medicai School, lançou a idéia de que o país precisava de muitos bons psicoterapeu
tas que cobrassem pouco. A resposta ao seu desafio se concretizou no 1° Curso para 
Conselheiros em Saúde Mental, que foi patrocinado pelo Instituto Nacional de Saú
de Mental dos Estados Unidos, o qual, inclusive, financiou os primeiros Conselhei· 
ros em Saúde Mental, urna profissão que não era legalmente reconhecida. Posterior· 
mente, outras universidades ofereceram treinamento para senhoras de meia-idade, 
que não tinham mais obrigações com filhos e que, ao mesmo tempo, possuíam ricas 
habilidades de relacionamento humano, a fim de serem utilizadas para compensar a 
escassez de pessoal na área da saúde mental. Dez anos após este programa foi avalia· 
do como uma experiência de valor único, um excelente treinamento básico para 
qualquer forrna de psicoterapia e aconselhamento, ficando por resolver apenas al· 
guns problemas relacionados com a rigidez das instituições sociais e as muralhas ]e· 
gais a serem derrubadas (202). 

No treinamento de Conselheiros em Saúde Mental, a introdução de técnicas 
inovadoras de atendimento durante o programa de ensino é extremamente impor· 
tante . Vander Kolk (216) refere que o grupo que recebe treinamento inovador mos· 
tra de forma estatisticamente significativa uma maior habilidade no estabelecimento 
de relações interpessoais do que o que recebe treinamento tradicional. 

A consultoria em saúde mental comunitária é tarefa complexa. Embora seja 
uma forma inovadora de atendimento, ela vem sendo prestada a organizações tradi· 
cionais e não àquelas instituições que estão mais próximas, tanto psicológica como 



socialmente, da vizinhança a ser visada (Grassroots Centers) (198). Por isso, não 
satisfazem as necessidades e as prioridades dos líderes comunitários nativos, que 
diferem daquelas dos técnicos. Além disto, a consultoria deve servir agências tradi
cionais e não tradicionais, equipes profissionais e não profissionais e pessoas de 
antecedentes étnicos e religiosos os mais variados. Somente uma consultoria consti
tuída por uma equipe de profissionais experimentados, pertencentes a diversas ra
ças, com liderança criativa e capazes de trabalhar com métodos individuais e grupais 
terá sensibilidade para orientar a grande variedade de serviços e de pessoas envolvi
das em Saúde Mental (198). 

Leon (139) propõe a realização das tarefas da saúde mental através de ativida
des de planejamento e avaliação e coordenação administrativa. Ele sugere a criação 
de unidades-piloto, o aproveitamento total dos recursos técnicos e humanos, a ação 
integral da comunidade e o envolvimento de outras instituiÇões, sejam da Saúde, da 
Educação ou do Trabalho, como sendo as ações mais viáveis. No esquema de delega
ção de funções entre a comunidade e os centros especializados, sugere a utilização 
do promotor da saúde (que seria um membro da comunidade capacitado à realiza
ção de tarefas simples), do auxiliar de enfermagem, que poderia manejar casos roti
neiros, da enfermeira, para manobrar a maioria dos casos e também prescrever, e do 
médico, que resolveria todos os problemas de saúde, seja por intervenção pessoal, 
seja por supervisão dos demais membros citados. Este, em saúde mental, faria o dia
gnóstico, o tratamento dos problemas mais freqüentes, das urgências, das crises, etc. 

O Manual do Trabalhador de Saúde Comunitária (226) deixa bem claro que a 
formação de pessoas da comunidade para executarem, como agentes, tarefas de saú- · 
de, é a única maneira de resolver o problema de saúde de populações urbanas e rurais. 

Diz textualmente que "Apenas poucos países do mundo foram bem sucedidos 
em desenvolver sua rede de serviços de saúde de modo a atingir uma grande cobertu
ra de sua população. Embora existam variações entre os esquemas bem sucedidos 
dos diversos países, existem muitos aspectos comuns. Por exemplo, em cada país ou 
área, o Governo começou com a formação, reforço ou reconhecimento de organiza
ções comunitárias locais e tratou-as como 'sócios' (colegas) neste empreendimento. 
Este sócio começou a ter cinco funções: estabelecer prioridades; organizar ação co
munitária para problemas que não poderiam ser resolvidos por indivíduos; controlar 
os serviços de cuidados primários de saúde, através da seleção, designação ou legiti
mação do trabalhador de saúde primário; prestar assistência através do financiamen
to de serviços e/ou partilhando o trabalho envolvido; e ligar as ações de saúde com 
os objetivos maiores da comunidade" (170) (226). 

Outro aspecto comum nos esquemas operados com sucesso é que qualquer sis
tema de cuidados primários de saúde deve estar ligado com os sistemas indígenas 
(autóctones) ou ter incorporado algumas de suas características sociais. O uso de cu
randeiros e de repre~entantes de crenças culturalmente aceitas com vistas a torná-los 
terapeutas assistentes é uma demonstração da possibilidade da prestação de serviços 
por trabalhadores indígenas (194). Neste sent.ido, o novo não deve destruir o antigo, 
mas construir sobre ele, e a manutenção de laços entre o passado e o presente cons-
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titui mais uma mudança social relevante. Cumpre assinalar que os países conhecidos 
como exemplos exibem orientação política que favorece a distribuição equitativa 
do bem-estar entre as massas, e neles o desenvolvimento da saúde é encarado como 
parte do desenvolvimento total da comunidade. 

Um elemento também comum é o emprego do trabalhador primário de saúde, 
que não é necessariamente um membro da equipe convencional dos serviços de saú
de isto é um médico ou uma enfermeira. Esta pessoa é com freqüência um habitan
te 'do lu~ar, selecionado pela comunidade e ali mesmo treinado (em alguns casos 
num período tão curto como de dois a quatro meses iniciais). Pode ser um voluntá
rio não pago, ou uma pessoa parcial ou inteiramente paga pelos serviços de saúde 
oficiais ou pelo povo da comunidade, em dinheiro ou em bens materiais, com res
ponsabilidades pelos aspectos de promoção da saúde, de prevenção e de tratamento. 

Esta modalidade deve naturalmente incluir a aprovação do governo e a promo
ção de programas de saúde da comunidade, bem como o apoio daquele para o seu 
funcionamento, prevendo legislação adequada, treinamento, supervisão, facilidades 
de encaminhamento, fundos, estocagem e meios de suprimento do material. Uma 
das principais tarefas do governo é, então, organizar o treinamento adequado dos 
seus trabalhadores de saúde nos vários níveis do sistema de assistência à saúde e 
prover uma orientação técnica dentro do sistema e oportunidades de aprendizag:m 
contínua . 

Permanece o problema da legalização do fato já reconhecido como necessário , 
e exigido pela saúde da população : a prática de serviços de saúde por agentes que 
não sejam os mesmos das clássicas profissões da saúde. 

Quando o progresso científico e os conhecimentos que traz à Medicina fazem 
mudar velhas concepções, é preciso que as novas fórmulas sejam legitimadas. A mu
dança da norma ética e da lei estão, pois, em pauta, no que tange a tais fórmulas . 

Outro problema a enfrentar num programa de saúde mental comunitária é 0 de 
tornar aceito que o principal papel do profissional da saúde mental é proporcionar 
supervisão contínua e simpática, bem como apoio aos trabalhadores primários da 
saúde. 

~ concebível que no campo da saúde e do bem-estar venha a se desenvolver um 
novo tipo de profissional, um generalista em serviços humanos altamente treinado 

( 
/ 

em várias disciplinas, cap~ de levantar problemas de uma área e de prover serviços 
5I que os atendamj Suas atiVIdades podem abranger a saúde física e a mental, dificul

( b \: dades conjugais e familiares, criação e educação dos fllhos, bem-estar social, habita
I ~O J ção, emprego, segurança industrial, aposentadoria e envelhecimento. Embora a lista 

pareça longa, esses são aspectos que ocorrem e recorrem na vida e que têm especial 
impacto sobre a manutenção da saúde. Todos eles podem ser resolvidos por um ge
neralista e somente encaminhados a um especialista para consultoria (65). 

Nem todas as opiniões concordam com essa proposição de se introduzirem no
vos profissionais no campo da saúde mental ou novas funções para o psiquiatra, per
manecendo assim os opositores mais ligados ao modelo impropriamente denomina
do médico de prestação de serviços. 
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Alguns autores, por exemplo Whitehead e Mankikar (221 ), sugerem a transfe
rência de pacientes psiquiátricos idosos que apresentam doenças físicas para o hos
pital geral, salientando que o treinamento de jovens médicos em geriatria e psiquia
tria se tornaria assim mais fácil e melhor, com vantagens tanto para uma especialida-
de quanto para outra. · 

Uma análise de diversos serviços integrados a fim de organizar o atendimento 
da saúde mental comunitária para uma população chega à conclusão de que os pro
gramas necessitarão cada vez mais o retorno ao modelo do psiquiatra tradicional. 
Este não terá de se preocupar com as necessidades das populações porque já estarão 
sendo satisfeitas pelo sistema maior (29). 

O treinamento do profissional tradicional.ou dos novos profissionais do campo 
da saúde mental é também tarefa complexa a escalonar. 

Harding (100) levanta a lista das implicações para o treinamento. Ele sugere 
uma ordenação que tem início no detalhamento do problema para cada prioridade, 
a descrição das tarefas necessárias para o seu atendimento, o estabelecimento do ti
po de profissional adequado à completação de cada tarefa, a formulação de objeti-
vos operacionais em termos de comportamento esperados (24) (25) para cada üpo (15.3) 
de tarefa, a elaboração de manuais de treinamento baseados nesta ordenação e a or
ganização de um sistema de encaminhamento e de supervisão. Harding enfatiza a 
importância de se dispor de manuais simples, ilustrados, práticos e destinados ao 
treinamento em serviço. 

2.10 -A participação das comunillades nos programas de saúde 

Quando se discute a questão da consciência comunitária nas populações brasi
leiras, dizendo-se que ela não existe ou, se existe, não é mobilizável para programas 
de ação social ou de saúde, os dados da experiência daqueles que trabalham com 
grupos comunitários ou dentro das comunidades, embora positivos, não parecem ser 
levados em conta. 

O que ocorre é que os líderes dos programas de saúde não acreditam, não estão 
treinados para obter e nem consideram como sua a tarefa de mobilização da comu
nidade para a solução de seus problemas de saúde. 

e bem verdade que a saúde não é a primeira preocupação de uma comunidade, 
ao contrário do que possam pensar os profissionais desse campo. Um estudo feito 
junto aos moradores de uma vila sob a ação da Unidade Sanitária São Carlos, no Rio 
Grande do Sul ( 160), procurou levantar as necessidades sentidas por esta comunida
de e o grau de participação da mesma em atividades de grupo e de saúde, o que es
pecificaria sua consciência comunitária. Os primeiros resultados da pesquisa indica
vam, em ordem de importância, os seguintes aspectos: transporte, policiamento, 
limpeza pública, telefone público, iluminação pública, esgoto, comércio e recreação 
Em oitavo lugar vinha o atendimento médico. 

Esse estudo mostra que a participação da, população em atividades comunitárias 
variou entre 7% a 39% e, em programas de saúde, de 0% a 16%. A consciência 
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comunitária esteve presente entre 25% e 77% da população-alvo. A pi'!rticipação efe
tiva significaóa a busca de soluções através da própria comunidade, o que ainda não 
tem acontecido. Entretanto, os indivíduos referem ter interesse em tomar parte de 
atividades comunitárias num índice de 50%. 

Fica evidenciado, portanto, que se há falta de interesse efetivo e de organização 
da comunidade em geral para a solução de seus problemas manifesta-se contudo na 
população uma consciência comunitária maior ou menor, um desejo de cooperar em 
programas de saúde ou outros, bem como um interesse virtual em agir na solução de 
suas dificuldades. Isto parede demonstrar cabalmente que um potencial muito vasto 
está à espera de ser mobilizado para o desenvolvimento de programas comunitários 
de saúde, ou outros, em nosso meio. 

A mobilização de comunidades para a solução de seus problemas de saneamen
to básico é um elemento fundamental nos programas da Equipe de Saneamento Bá
sico e de treinamento de pessoal da Escola de Saúde Pública da Secretaria da Saúde 
do Rio Grande do Sul (54).lA participação da comunidade em movimentos que vi
saram a resolver problemas ~i fundamental para os programas da Equipe 4 do Sis
tema de Saúde Comunitária da Unidade Sanitária Murialdo que objetivaram a me
lhoria das condições de sup irnento de água e de transporte para a população da 

área que ela atende. ( /90} 

2.11 -O futuro dos serviços comunitários 

O deslocamento dos Serviços de Saúde Mental para dentro das comunidades 
criou uma série de obstáculos, abriu perspectivas e colocou em pauta possibilidades 
de mudanças que pareciam pertencer ao terreno do futuro. 

Com isso, todavia, um certo número de questões médico-legais requerem aten
ção. Entre elas estão a internação voluntária, o direito a tratamento adequado, a li
berdade, os direitos civis e a dignidade pessoal dos pacientes ( 125). 

A nova lei de saúde mental da Califórnia (215) limita a internação involuntária, 
bem como o tempo de internação, e encoraja os tratamentos com base na comuni
dade, desviando o controle dos pacientes dos serviços estatais de saúde mental para 
as mesmas. As implicações desta lei causaram impacto quando foi aplicada. Mudou 
a qualidade dos cuidados dispensados nas instituições oficiais, que passaram a dar 
ênfase à intervenção em crise. A concessão direta dos serviços e o aumento da cons
ciência e preocupação da comunidade em relação às doenças mentais foram outras 
tantas resultantes benéficas. Urmer (215) com isso conclui que as leis sobre saúde 
mental podem-se tomar um catalisador para a grande maioria das transformações do 
sistema de concessão de serviços que se fazem necessárias. 

Os diverSos graus de participação de uma comunidade na prestação de serviços 
de saúde levam a pensar que o desenvolvimento de serviços comunitários se comple
mentará pelo controle das comunidades sobre os mesmos. Bolman (26) (27) acredi
ta que durante a presente década o controle de muitos centros comunitários de saú
de mental dos Estados Unidos irá para as comunidades. Segundo ele, já existem 
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antecedentes e razões suficientes para apoiar essa previsão, entre os quais os resulta
dos apresentados por diversos programas políticos e sociais, que evoluíram do 

"envolvimento da comunidade" para a "participação da comunidade", para a "pers
pectiva do usuário", e chegaram ao chamado controle da comunidade. 

Outro exemplo estaria no que ocorreu quando a insatisfação das comunidades e 
a inabilidade das instituições em manejar os conflitos decorrentes obrigou cidadãos 
e usuários, juntamente com os psiquiatras, a tentar melhorar os serviços de saúde e 
resolver outros problemas sociais maiores. 

Este conceito de controle representa a crença de que os atuais sistemas são basi
camente incapazes de mudar de uma forma suficientemente rápida, tanto em sua 
maneira de ser, quanto na quantidade de serviços prestados, com a finalidade de 
atender à enorme demanda social cada vez mais intensa desde o fim da Segunda 
Guerra Mundial. 

Borus (28), ao assinalar que as castas sociais mais baixas têm os maiores índices 
de problemas mentais na nossa sociedade e o menor número de profissionais para 
atendê-las, leva claramente à conclusão de que só a participação comunitária pode 
prover soluções. Esse fato conduzirá à já mencionada descentralização do hospital, 
colocando novas formas de prestação de serviços integrais de saúde mental dentro 
da comunidade . Sem isso, contudo, as questões sociais trarão para os profissionais e 
para os serviços atualmente existentes conflitos de tal ordem que tornarão a conces
são de serviços de saúde cada vez mais complexa. 

2.12- Avaliação 

A efetividade dos serviços psiquiátricos comunitários tem sido objeto de um 
número muito grande de pesquisas. É rara a publicação especializada que não traga 
o exame crítico de um programa inteiro ou de parte dele. 

Para tentar sistematizar os diversos trabalhos disponíveis sobre o tema avaliação , 
utilizaram-se aqui dois grandes grupos: os dedicados a analisar aspectos gerais dos 
programas e os que se voltam para aspectos específicos. 

2.12.1- QUANTO A ASPECTOS GERAIS 

Os trabalhos que têm por objetivo verificar o funcionamento dos serviços co
munitários como um todo analisam os objetivos da avaliação, as diversas abordagens 
a esse tema, as diferenças conceituais da avaliação da saúde mental como alternativa 
à avaliação da doença mental, as variáveis utilizadas como parâmetros, os obstáculos 
encontrados, · os fatores que influem nos resultados apresentados, a interpretação 
desses resultados e o uso de instrumentos que facilitem a tarefa da avaliação, bem 
como de técnicas que a estimulem. 
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2.12.1.1- OS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

Os métodos de avaliação dos programas de saúde mental comunitária procuram 
responder a quatro quesitos fundamentais: 
1 _ até que ponto o programa está atingindo as pessoas que necessitam de ajuda? 
2 _ o programa está prestando cuidado adequado às pessoas que atinge? 
3 - quais os resultados obtidos pelos seus serviços? 
4 _ qual o grau de eficiência e qual o valor econômico do trabalho realizado? 

A avaliação em geral se faz para as tarefas de prevenção secundária e terciária. 
Os métodos de avaliação da prevenção primária ainda estão em estágio experimen
tal (I 66). 

A avaliação é sugerida não apenas como método de retroalimentação do siste
ma, mas como incentivo para melhorar a operacionalidade dos programas e a sele
ção e desempenho das equipes que os estão dirigindo (186). 

2.12.1.2- AS DIVERSAS ABORDAGENS DA AVALIAÇÃO 

A efetividade dos serviços psiquiátricos comunitários tem sido objeto de um 
sem número de pesquisas que procuram justificar seu custo e estudar a viabilidade 
de métodos mais eficientes e mais efetivos em termos de recursos humanos, organi
zação e técnicas empregadas (3). 

Algumas avaliações visam à organização e ao funcionamento dos centros comu
nitários como um todo. Outras se detêm em aspectos operacionais, como a análise 
das horas dispendidas pela equipe ( 1 08), ou os serviços específicos prestados pelos 
diversos setores ou por programas especiais. A relação da efetividade com o custo é 
um dos enfoques mais relevantes ( 140). 

Outras abordagens são igualmente importantes, tais como a análise da estrutu
ra, do processo empregado ou dos resultados de um determinado programa. Nesse 
último caso, associar esse estudo de resultados com o das variáveis econômicas seria 
o mais desejável (93). 

A seu turno, a utilização dos serviços de saúde também tem sido pesquisadas, 
através de diversos parâmetros. Estes podem ser caracterizados como de ordem: 
sócio-cultural, sócio-demográfica, sócio-psicológica, organizacional e de sistemas 
sociais. Anderson (9) sugere que o último é o que provê o melhor marco de referên
cia. 

2.12.1.3- AVALIAÇÃO DA SAÚDE X AVALIAÇÃO DA DOENÇA MENTAL 

Os serviços comunitários de saúde mental têm aberto perspectivas inovadoras 
quanto à forma de avaliação tradicional, geralmente centrada em indicadores que 
medem os níveis de doença. A dificuldade de mensurar os níveis de saúde parecere
pousar mais num hábito adquirido do que na viabilidade prática. Cline e seus cola
boradores (58) estabeleceram uma escala de pontos alcançados como um método de 



avaliação de programas de saúde mental. As variáveis testadas foram o alívio da de
pressão, menor dependência da mãe, melhora da relação com os amigos, aumento 
de encontros com namoradas, sucesso nas relações sexuais e sucesso vocacional. Es
ta escala mostrou ser de grande utilidade na preparação do terapeuta, na fiXação de 
metas por este e pelo paciente é na definição de programas de treinamento. 

Embora a satisfação do paciente seja algo essencial, e deva constituir um objeti
vo implícito de todo aquele que dispensa serviços de saúde, não existe grande inte
resse na sua avaliação sistemática. Os levantamentos revelam que é analisada muito 
irregularmente e os dados obtidos usados com finalidade pouco clara (159). 

2 .12.1.4- VARIÁVEIS UTILIZADAS COMO PARÁMETROS 

Os parâmetros para a avaliação de centros comunitários de saúde mental variam 
de acordo com a agência que os utiliza. A idéia subjacente à tarefa da avaliação é de 
que ela está na dependência de pesquisas sofisticadas. 

Na avaliação dos referidos centros os tópicos mais reputados foram: a opinião 
dos usuários a respeito do serviço; a avaliação do próprio serviço sobre o trabalho 
que está fazendo; os programas preventivos que estão sendo desenvolvidos; a quali
dade dos serviços de consultoria e educação; a acessibilidade dos serviços; o seu cus
to; a disseminação da informação dentro do serviço; o atendimento dos problemas 
característicos das raças e etnias diferentes; a comparação do número de pacientes 
que procuram o serviço com a população da área. 

A escolha dos temas para avaliação divide a administração dos serviços comuni
tários e os usuários; estes estão mais preocupados com o envolvimento da comuni
dade e aqueles com a eficiência. 

A análise dos progran1as pode visar à avaliação de: mudanças clínicas, mudanças 
de problemas sociais (suicídio, dependências, ajustamento conjugal, etc.), mudanças 
no apoio da previdência social, mudanças no envolvimento de serviços de segurança 
pública, mudança na capacidade do indivíduo de trabalhar, mudanças na busca de 
dependência ou apoio e estabilidade (186). { tFf) 

O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos mede o programa 
dos Centros Comunitários de Saúde Mental através de quatro variáveis da maior im
portância: a monitorização da agência, o aumento da capacidade de avaliação dos 
centros comunitários, a descrição do programa, e a avaliação do programa nacional. 
A monitorização é feita através de visitas aos locais, com o levantamento anual das 
atividades; o aumento da capacidade de avaliação é realizado através de auxílios pa
ra contratar pessoal capacitado para avaliação, fornecimento de metodologia, bem 
como financiamento de pesquisa; a descrição dos programas é dada através de estu
dos de casos que cobrem assuntos tais como organização da equipe, trabalho da 
equipe, hospítalização parcial e total, serviços para crianças, serviços ambulatoriais e 
serviços de reabilitação (92). 

Krebs {129) pondera que a avaliação de um serviço de saúde mental não depen
de de pesquisas sofisticadas. Admite que a freqüência ao serviço é uma boa medida 
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de sua efetividade. Este critério se valida pelo fato de que as pessoas procuram as 
coisas que têm para elas alguma significação e se afastam das que não a têm. Trata
se de um dado facilmente acessível, fidedigno e passível de ligação com um vasto 
número de variáveis . Por exemplo, a investigação da relação entre o atendimento pa
go e o atendimento gratuito não mostrou diferenças estatisticamente consideráveis 
entre esses grupos. 

2.12.1.5 - OBSTÁCULOS À TAREFA DE AVALIAÇÃO 

Em geral se julga que a tarefa de avaliação de um programa de saúde mental, e 
principalmente dos de molde comunitário, seja muito difícil (71) e exija pesquisas 
sofisticadas (129). Este preconceito opõe um obstáculo bastante grave às avaliações 
dessa espécie, prejudicando em última análise os próprios programas. 

Mesmo que tal dificuldade de fato existisse, de qualquer forma a avaliação é um 
aspecto essencial para inovar e desenvolver um programa. Alguns autores acreditam 
que essa dificuldade reside geralmente na falta de comparação dos casos tratados 
com um grupo-controle adequado ou, então, na falta de um programa de tratamen
to e de recursos adequados de seguimento que permitam medidas precisas (71 ). 

2.12.1.6 - FATORES QUE INFLUEM NOS RESULTADOS APRESENTADOS 

Quando os resultados dos serviços comunitários de saúde mental são avaliados , 
os fatores que contribuem para que sejam satisfatórios estão relacionados com o fa
to de que estão sendo providos dentro da comunidade; estão sendo usadas modali
dades alternativas à internação: hospital/dia, visita domiciliar, serviços ambulatoriais, 
postos avançados; estão sendo empregados paraprofissionais; faz-se o seguimento 
contínuo e agressivo de pacientes com doença psiquiátrica crônica; as hospitaliza
ções são breves; recorrem-se a cuidados residenciais de longa duração para facilitar 
a reabilitação (casas-de-meio-caminho e casas de enfermagem); não existe interrup
ção no atendimento dos pacientes internados do hospital, porque continuam a ser 
vistos pelo pessoal do centro comunitário; há mudança de atitudes do público em 
relação à doença mental, obtida através de programas de consultoria e educação; há 
envolvimento de pessoas da comunidade, que proporcionam cuidados comunitários 
de saúde e desenvolvem sentimentos positivos em relação aos programas e serviços 
de saúde mental e às necessidades da comunidade (médicos generalistas, pastores, 
professores) (81 ). 

2.12.1.7 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NEGATIVOS 

Têm sido dadas diversas interpretações aos resultados negativos obtidos na ava
liação de alguns programas. A variável tempo tem sido enfatizada como uma das ra
zões de frustração das expectativas, quando um curto lapso de tempo decorre da 
abertura do serviço comunitário até o momento da avaliação (J 27). 
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2 .12.1.8- USO DE INSTRUMENTOS QUE FACILITAM A AVALIAÇÃO 

A introdução de computadores para simplificar a tarefa de avaliação tem sido 
preconizada e adotada por diversos programas. ' 

A facilitação da coleta de · dados, estocagem e prestação de contas proporciona
da pela computação libera a equipe para os deveres de prestação de serviços. Ao 
mesmo tempo permite que se façam avaliações cuidadosas e plenas de sentido sobre 
o funcionamento e a qualidade dos serviços. Esses objetivos podem ser alcançados 
com um sistema prático computadorizado, mesmo por pequenos centros comunitá
rios de saúde mental, conforme sugerem Nelson e Percarchik (169). 

2.12.1 .9- TtCNICAS QUE ESTIMULAM A AVALIAÇÃO 

A avaliação dos cuidados dos centros comunitários de saúde mental pode sebe
neficiar pelo uso de um registro adequado de dados. Algumas comunidades estão 
implementando o uso do prontuário de fami1ia orientado para a solução de proble
mas, o que obriga a equipe a ser mais efetiva na avaliação dos pacientes e mais preo
cupada com o estabelecimento de um plano de tratamento (212). 

A verdade é que uma ligação entre planejamento e avaliação diminui a ambigüi
dade de qualquer empreendimento, conforme faz notar Olkon (175) no caso da 
saúde mental. 

A avaliação dos programas deveria ser pautada por um critério de efetividade 
predeterminado pelo processo de planejamento. 

2.12.2- ASPECTOS ESPECfFICOS 

Os trabalhos que pretendem avaliar aspectos específicos do funcionamento dos 

serviços comunitários têm abordado vários tópicos. Entre estes, soluções alternati
vas à hospitalização e aos serviços tradicionais, os programas de atendimento a 
doentes mentais crônicos, os programas de prevenção de suicídio, os programas de 
atendimento à saúde mental na infância, os programas de atendimento do alcoolis
mo, os programas de consultoria e educação para adolescentes, o estabelecimento 
de uma rede de serviços e os programas de treinamento de pessoal. 

2.12.2 .1 - SOLUÇ0ES ALTERNATIVAS À HOSPITALIZAÇÃO 

O uso de modalidades alternativas à internação tem mostrado ser capaz de re
duzir a admissão nos hospitais estatais da área a que servem. Existem trabalhos que 
fixam essa redução em cerca de 44,45% com a introdução de um programa de saúde 
mental comunitária (211), ou a um nível de 2/3 menos que a média de um Estado 
inteiro num período de 12 anos para os hospitais estatais de sua área cativa (81 ). 

Os índices de hospitalização de uma área cativa a um centro comunitário de 
saúde mental foram comparados com os de outra área servida pelo mesmo hospital, 
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mas não atendida por um centro comunitário e constatou-se que diminuíram para a 
população da área com atendimento comunitário, sendo as atividades do centro re
lacionadas diretamente com as mudanças verificadas (224). 

Alguns estudos experimentais mediram os efeitos da transformação de serviços 
clínicos tradicionais em serviços integrais, revelando que reduzem-se as hospitaliza
ções e as visitas preventivas nos serviços ambulatoriais, bem como a utilização dos 
serviços de emergência, o número de faltosos às consultas. Estimula-se também o re
torno do paciente ao profissional que fez o seu atendimento (104). 

O exame do valor dos centros comunitários de saúde mental americanos, to
mando como modelo o sistema existente em São Francisco da Califórnia, verificou 
uma limitação do uso dos hospitais estaduais locais e distantes, bem como dos gas
tos. A mudança de padrão de cuidados requer coordenação nas múltiplas opções de 
tratamento e intervenção em crise. Um programa de saúde mental que funciona in
tegralmente é menos dispendioso que a utilização de hospitais estaduais distantes, o 
que pode ser muito bem considerado como uma desnecessária relíquia do passado 
que, como toda a antigüidade, em geral é extremamente cara (209). 

A análise comparativa dos resultados da hospitalização com os do uso do hospi
tal-dia evidenciou que os pacientes em regime de internação parcial permaneciam 
sob cuidados metade do tempo dispendido com os pacientes internados, bem como 
apresentavam menos problemas psicopatológicos e de comportamento social altera
do do que aqueles. Herz, Spitzer e Endicott (115) acreditam que o hospital-dia res
tringe a regressão comumente estimulada pela in titucionalização total. Esses pa
cientes-dia mantêm seus papéis na sociedade e se eneficiam com o uso de drogas 
psicotrópicas. O referido trabalho parece indicar ue a psiquiatria comunitária seja 
melhor do que o cuidado tradicional, se consider rmos o seu efeito sobre a saúde 
mental da famtlia. 

(li~) 
2.12.2.2 - PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DE DOENTES MENTAIS CRÚNICOS 

Os serviços comunitários de saúde mental têm introduzido programas específi
cos para o atendimento de doentes mentais crônicos, de características inovadoras, 
cujos resultados tem-se provado muito positivos. 

Stein , Test e Marx (207) partiram do ponto de vista de que a reinternação dos 
doentes mentais crônicos seria causada por falta de instrumental e de comportamen
tos que conduzissem à solução de seus problemas. Uma vez que havia dificuldades 
nos hábitos de trabalho, socialização, diversão, e um aumento da dependência à fa
mJ1ia e às instituições, o atendin1ento comunitário visou a não reforçar a dependên
cia, eliminando a internação; concentrar o tratamento em desenvolver habilidades 
necessárias para a vida na comunidade; trabalhar a famJ1ia para a quebra da depen
dência patológica, bem como o paciente para responsabilizar-se por sua adaptação 
social. O cuidado dos pacientes em seus lares e locais de trabalho e diversão mostrou 
que essa técnica funciona como substituto da internação hospitalar que, dentro des
se modelo, foi virtualmente eliminada. Os pacientes dispenderam mais tempo em 
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situações de vida real, não havendo redução da qualidade de vida do paciente e de 
sua satisfação com ela. 

A avaliação de um programa baseado na adaptação de pacientes psicóticos crô
nicos instruídos a adotarem comportamentos sociais e instrumentais mostrou que 
esse tratamento é mais efetivo que o residencial ou que o hospitalar (219). 

A organização e a operação de um grupo social terapêutico comprovou que 
seus freqüentadores (sócios) manifestavam menos sintomas, melhor funcionamento 
social, melhor desempenho no trabalho e adaptação à famJlia, bem como diminui
ção das readmissões no hospital (7), quando comparados com pacientes que não o 
freqüentavam. 

2.12.2.3- PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DO SUICibiO 

A avaliação de programas comunitários para pacientes que constituem riscos de 
suicídio demonstra, no seguimento dos casos, que têm sido efetivos para o decrésci
mo do número de suicídios reais. 

Tomando como base os índices de suicídios reais que ocorreram numa comuni
dade antes e depois da abordagem comunitária, Yamamoto (229) concluiu que, em
bora um número muito maior de pacientes tivesse passado a ser atendido pelo Servi
ço, o total de suicídios foi menor. Essa experiência ressalta a necessidade de manu
tenção de cuidados contínuos para os pacientes potencialmente suicidas. 

2.12 .2.4- AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O ALCOOLISMO 

Programas especialmente projetados para o atendimento do alcoolismo têm 
provado ser efetivos. 

Na avaliação dos esforços de uma comunidade para atacar esse problema, os re
sultados indicaram que os lndices de mortalidade devida ao alcoolismo foram me
lhorados por um programa de atendimento integral (71 ). 

2.12.2.5- PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA 

Não há ainda dados disponíveis sobre os efeitos de programas que se dedicam a 
prestar assistência a crianças no que tange a sua saúde mental. Os cuidados atinen
tes, oferecidos por serviços de consultoria, e educação dos centros comunitários de 
saúde mental carecem de uma avaliação de sua efetividade (3). 

Entretanto, essa modalidade de serviços tem redundado numa melhor descrição 
e na identificação mais precoce de crianças com perturbações mentais, o que parece 
indicar o seu sucesso (208). 

2.12.2.6- PROGRAMAS DE CONSULTORIA E EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES 

O êxito ou o fracasso dos programas de consultoria e educação são dificilmente 
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mensuráveis. Stephenson (208) obteve uma redução do número de adolescentes que 
procuraram a internação num departamento de urgências psiquiátricas, após a insta
lação de um programa de consulta. 

2.12.2.7- O REFORÇO DA REDE DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS 

O desenvolvimento de um centro comunitário de saúde mental prevê o reforço 
das relações existentes com as comunidades. Além de fomentar serviços clínicos 
sem espera e atender às emergências imediatamente, a busca de atualização, no que 
diz respeito aos problemas da comunidade, leva a equipe a freqüentar regularmen
te e manter relações cordiais com todos os serviços humanísticos da área, criando-se 
assim uma rede que facilita enormemente a tarefa do centro (60). 

Na avaliação de um projeto, Lyall e Rabkin (152) acreditam ter atingido o esta
belecimento de uma rede de serviços que permite melhores comunicações e simplifi
ca o atendimento dos clientes. Há mais perfeito contacto entre as agências, maior 
familiaridade com o pessoal e maior satisfação na manutenção do paciente sob con
trole. As admissões aos hospitais e os cuidados após a alta tornaram-se mais acessí
veis. A duração de internação dos pacientes baixou. 

2.12.2.8 - PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE PESSOAL 

A avaliação dos programas de treinamento de pessoal pode fugir da análise 
usual dos conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas, passando a ocupar-se de 
aspectos do funcionamento de um serviço comunitário relacionados com o tema do 
treinamento. 

Assim, após um programa de capacitação de pessoal para uso de drogas psico
trópicas e a instalação de um grupo de revisão de drogas, os psicotrópicos passaram 
a ser empregados menos vezes por dia e em menor número (79). 

2.12.3- POL~MICA DECORRENTE DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL 

Nos dois últimos anos um movimento de revisão dos centros comunitários de 
saúde mental tem sido desencadeado por setores ligados à psiquiatria tradicional, 
pelos próprios órgãos criadores e mantenedores dos programas e pelos grupos de 
proteção dos usuários de serviços. Os pontos polêmicos levantados têm enriquecido 
extraordinariamente os conhecimentos e tornado ainda mais complexa a problemá
tica da avaliação de tais serviços. 

O grupo de proteção dos consumidores liderado por Ralph Nader em uma aná
lise previamente encomendada e posteriom1ente denunciada pelo Instituto Nacional 
de Saúde dos Estados Unidos, mostrou diversas falhas dos centros comunitários de 
saúde mental. Entre estas está a não implementação dos programas para os quais fo
ram projetados, o fato de não terem suplantado os hospitais estaduais, não serem 
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tão acessíveis geográfica, econômica ou psicologicamente, serem classistas ( excluin
do os pobres e os severamente doentes), bem como não terem obtido a participação 
da comunidade na administração e na tomada de decisões tal como propunham seus 
objetivos. Além disso, pesava contra eles a acusação de não apresentarem seus balan
cetes para exame, os quais eram aprovados nas auditorias. Em uma crítica que se es
tendeu ã ordem social vigente da loucura, The Madness Estab/ishment, e ã profissio
nalização da Saúde Mental a cargo do psiquiatra, ficou sugerido que a saúde mental 
não deveria continuar nas mãos dos psiquiatras e dos técnicos do Instituto Nacional 
de Saúde Mental (57). 

Lemkau (137) confirma alguns dos achados do Relatório Nader quanto ã difi
culdade de integrar os serviços de saúde mental comunitária com os serviços de saú
de já existentes na área, principalmente se, por vezes, os primeiros não estão coorde
nados entre si. Arnhoff (11) acredita haver evidência de que o custo-benefício real 
do tratamento comunitário é menor do que o divulgado e que as conseqüências de 
sua aplicação indiscriminada podem ter profundos efeitos iatrogênicos. Resume suas 
ponderações na afinna ti v a de que pode-se estar produzindo mais perturbações psi
cológicas e sociais do que as que se estão corrigindo. Os estudos disponíveis salien
tam dois pontos essenciais: o tratamento comunitário não é necessariamente supe
rior e, quando a investigação inclui a fams1ia e os parentes, a carga com que ele one
ra o grupo familiar é intolerável, o que bem poderia ser minimizado ou prevenido 
por abordagens mais realistas. 

O American Journal of Psychiatry ~mprestou a essa análise do grupo de prote
tores dos usuários grande importância, solicitando que fosse estudada e comentada 
por um grupo de três psiquiatras. Eles contestaram a mesma alegando que é mais 
jornalística do que científica. Reconheceram as críticas válidas mas rejeitaram o 
sensacionalismo, a insinceridade e, em especial, a insinuação de que cabe aos psi
quiatras o tratamento daquelas doenças nitidamente médicas, como se fosse possí
vel traçar uma linha entre as perturbações psicológicas e as somáticas, bem como su
gerem a não existência das doenças mentais que seriam repercussão de problemas 
sociais (89) (156) (64). 

Glasscote (101) comenta o trabalho de Chu e o contesta. Em 1975 havia 505 
centros de saúde mental em funcionamento e mais 86 tinham sido aprovados. O ser
viço de contabilidade geral do Congresso apoiava o seu desenvolvimento, o que refu
tava a acusação de que não se submetem · a auditorias. O envolvimento dos psiquia
tras não chegava a configurar o domínio do centro pela psiquiatria, uma vez que 
eles constituíam apenas uma percentagem dos profissionais que nele trabalhavam. 
Assim sendo, a grande maioria dos pacientes de tais centros não é trabalhada pelo 
psiquiatra que, geralmente envolvido na administração, atende poucos casos. Esse 
autor assinalou um fato interessante: são os psiquiatras mais experimentados os que 
se comprometem com os centros de saúde mental, provavelmente por terem sido 
atraídos para os mesmos pelo ecletismo da abordagem, como resposta à frustração 
do unidimensionalismo vigente. Em gastos, os centros comunitários igualmente são 
um investimento razoável. Em uma década o total foi pouco superior a um bilhão 

49 



de dólares americanos. A média de gasto anual representa menos do que 5$ dos gas
tos para fazer funcionarem os hospitais estaduais para doentes mentais. Os centros 
também desenvolveram uma organização de nível nacional, com um programa e gru
po dirigente capaz de dar continuidade ao apoio do governo federal. 

Se não se tornaram o principal recurso para a saúde mental nos Estados Unidos, 
certamente cresceram, em doze anos, a ponto de se situarem entre os maiores. Se a 
"retórica da mensagem de Kennedy", quando mencionava a "adoção de uma nova e 
corajosa abordagem que visasse a substituir a frieza do regime custodial hospitalar 
pela abertura calorosa das comunidades", não foi totalmente concretizada, pelo me
nos, graças aos centros, os serviços de saúde mental fizeram-se mais rápida e conve
nientemente disponíveis para um número de pessoas que antes de sua instalação te
riam acabado num hospital psiquiátrico estadual ou teriam de se haver sem nenhum 
cuidado psiquiátrico (101). 

Feldmann e Goldstein (91) acham que os centros comunitários de saúde mental 
emergem como um programa vital e dinâmico para a concessão de serviços nesse se
tor. Em poucos anos incrementou-se um sistema de cuidados baseados na comuni
dade que representou um progresso no atendimento da saúde mental não atingido 
por toda uma geração. Os centros tornaram acessíveis os serviços de saúde mental 
por terem procurado atender as necessidades das comurúdades, estimulando e coor
denando atividades, bem como desenvolvendo programas de prevenção para reduzir 
tais necessidades. Serviram de modelo não só para a concessão de cuidados integrais 
de saúde mental, mas também para a organização e concessão de outros serviços hu
manos. 

Lucy Ozarin pertenceu ao grupo que, no Instituto Nacional de Saúde Mental 
dos Estados Unidos, trabalhou na projeção e no desenvolvimento dos centros comu
nitários de saúde mental daquele país. Com diversos colaboradores, ela liderou a 
análise de vários programas em andamento e fez uma ampla e atualizada revisão dos 
centros, tentando ver em profundidade os resultados e a importância do sistema pa
ra um melhor atendimento à saúde mental norte-americana. 

Em seus primeiros trabalhos (181) (182), já aparecem referências que compro
vavam uma grande transformação na estrutura e forma de concessão dos serviços. 
Em 1969, o registro anual do Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos acu
sava a existência de 205 centros de saúde mental comunitária que se encarregavam 
dos cuidados de saúde de 362 mil pessoas, internando 23% dos pacientes e atenden
do a 73% em ambulatórios. Um terço dos pacientes procurava o auxt1io diretamen
te. As crianças e os velhos ainda eram suba tendidos. No entender dos autores esta
vam ocorrendo mudanças na concessão dos serviços, com maior participação da co
munidade no planejamento e na fiscalização do crescimento da rede de serviços, no 
envolvimento ·de profissionais da comunidade ou de trabalhadores de saúde mental 
auxiliares (180). Era ainda preciso dar maior educação e informação ao público, aos 
profissionais da comunidade e a outras agências sobre a disponibilidade de serviços 
integrais de saúde mental. 

Já em trabalho mais recente, que constitui parte das respostas às críticas levan-
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tadas pelo grupo de Ralph Nader, Ozarin (179) afirma categoricamente que os cen
tros comunitários de saúde mental causaram impacto em várias áreas. O treinamen
to de pessoal atualmente contém sempre programas em saúde mental comunitária. 
Novos recursos humanos (o Trabalhador em Saúde Mental) têm sido mobilizados 
para atender os problemas de fam!1ia ou grupo social. A prática privada da psiquia
tria foi ampliada pela incorporação de princípios da psiquiatria comunitária. g 
mais comum encontrarem-se equipes multidisciplinares e também as terapêuticas 
grupais têm sido mais usadas. Aumentou o número de serviços que dão cuidados 
diurnos e trabalham a nível local. Um maior número de pessoas está recebendo cui
dados diretos, especialmente os pobres. As admissões aos hospitais estatais foram re
duzidas. 

Novos programas adotaram novos métodos de prestação de serviços tanto em 
áreas urbanas como rurais. A descentralização de serviços através do uso de postos 
avançados, serviços satélites, é freqüente. Já existe um maior comprometimento de 
médicos não psiquiatras, bem como de outras pessoas, na prestação de serviços. O 
estigma relacionado com a doença mental tem diminuído e o conhecimento do pú
blico crescido. Os hospitais foram influenciados, mormente no que diz respeito às 
leis que regulam a internação. Entre os saldos negativos fica a alta dos pacientes hos
pitalizados há longo tempo, sem recursos adequados e organizados para amparar o 
atendimento de suas necessidades. Os programas para pacientes idosos sofrem as 
mesmas críticas. As maiores objeções, porém, centram-se nos problemas de adminis
tração e fiscalização, admitindo-se para solução dos últimos, a inserção das agências 
de saúde mental numa estrutura organizacional cooperativa (179). 

Feldman (90) acredita que o programa dos centros comunitários de saúde men
tal é o mais importante da história do atendimento à Saúde Mental nos Estados Uni
dos, devido às idéias que o desencadearam, mais do que pelos serviços que está pres
tando. Estas são que: 

os serviços devem ser sensíveis às necessidades da população servida; 
o envolvimento da comunidade é essencial 
os serviços devem ser equitativos: simples e capazes de proporcionar cuidados 
de alta qualidade para todos sem a barreira do pagamento; 
a preocupação social não é somente uma parte legítima, mas também vital dos 
cuidados de saúde mental, porque as condições de vida são críticas à saúde 
mental; 
as barreiras tradicionais à acessibilidade do serviço de saúde mental devem cair: 
isolamento físico, requerimentos de ingresso e a mística que dominava a mente 
do público; 
a saúde mental não é província de um ou dois grupos profissionais credencia
dos, mas sim assunto de muitos; 
a saúde mental não é algo vago, esotérico e luxuoso, mas, na realidade, é básica 
para o bem-estar de toda a sociedade. 

Ozarin O 79), em sua anáJise da funcionalidade dos centros, chega ã conclusão 
de que a mais duradoura contribuição desta nova forma de prestação de serviços 
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foi a de ter conduzido as profissões da saúde a um senso de realidade mais claro em 
relação às áreas de sua competência. 

2.13- Integração da saúde mental nos serviços gerais de saúde 

Os conceitos de saúde pública e de bem-estar público são indistinguíveis. Os 
serviços humanos, entretanto, usualmente estão fragmentados em compartimentos 
institucionais. É muito difícil tentar juntá-los, o que explica que apresentem lacu
nas, superposição ou duplicação, trabalho cruzado e ineficiência administrativa -
em outras palavras, desperdício de tempo, esforço e dinheiro (65). 

Os serviços de saúde em geral atendem aquelas pessoas que os procuram por se 
sentirem doentes ou aqueles problemas que abertamente estão afetando uma popu
lação. Já existe um consenso, porém, de que deveriam assistir às necessidades de 
toda uma população. Foi dito anteriormente que quando se dá prioridade às neces
sidades manifestas põe-se em risco o atendimento da necessidade real e que a aferi
ção desta obriga a usar dados da epidemiologia. A verdade é que as necessidades le
vantadas nem sempre exigem tratamento psiquiátrico e por vezes é suficiente apenas 
uma observação e acompanhamento. De qualquer forma, o estabelecimento de ser
viços visando às necessidades totais de uma população obriga à busca de novas solu
ções, tanto na planificação quanto na administração ou na esfera psiquiátrica (135). 

Em seu trabalho "Higiene Mental e Saúde Pública", Lemkau (136) ressalta os 
alvos gêmeos da continuidade e integralidade na prestação de serviços de saúde. O 
estudo das famílias chamadas multiproblemáticas e a concepção multifatorial da 
etiologia de um processo doentio levam-no a considerar o ajustamento do indivíduo 
em todas as fases de sua doença. Com isso as doenças adquirem uma dimensão glo
bal e se apresentam como processos de desnorteante complexidade. Para ilustrar seu 
ponto de vista, cita como exemplos o cardíaco compensado que recai por falta de 
cuidados domésticos, o esquizofrênico que não recebe suprimento de drogas e a mo
tivação para tomá-las, e o diabético que reage à sua doença com manifestações que 
são conseqüência de um mecanismo de supercompensação. 

Vai mais longe, contudo, ao afirmar que, fixados os objetivos da integralidade e 
continuidade, a classificação das doenças em mentais e físicas não mais se justifica, 
uma vez que qualquer doença envolve ambos os aspectos. Uma segunda proposição 
é de que o setor da saúde mental deve-se tornar cada vez mais influente na área dos 
serviços gerais de saúde. A compreensão dos fatores psicodinâmicos e sociodinâmi
cos do processo mórbido é vantajosa para os pacientes e para os profissionais da 
saúde mental, porque alarga seu campo de visão pelo melhor entendimento da causa 
e do desenvolvimento das doenças. 

O primeiro enfoque obriga o especialista a lidar com as situações humanas que 
Ievan1 à perda do bem-estar, qualquer que seja a sua causa. O segundo orienta o tra
balho da saúde mental para o uso dos métodos dos serviços gerais de saúde que dis
pensam cuidados integrais. Dessa forma, a ameaça à estabilidade de uma famJ1ia, 
ocasionada pela hospitalização do "ganha-pão", é a mesma quer ele sofra de tuber-
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culosc, esquizofrenia ou deva se submeter a uma cirurgia para a remoção de um tu
mor de pulmão. A mãe que se ausenta de casa para trabalhar, ou por doença mental, 
ou por doença infecciosa, cria um problema de cuidados maternos para seus fiUJOs, 
que é basicamente um só em todos os casos. O planejamento familiar pode ser ne
cessário para prevenir uma descompensação cardíaca, uma descompensação econô
mica, uma descompensação do funcionamento da personalidade, ou a descompensa
ção respiratória . Prover continuidade de cuidados é tornar disponível, através de vá
rias agências especializadas, diversos serviços, no momento próprio e numa seqüên· 
cia tal que permita ao paciente desfrutar o máximo efeito terapêutico, bem como 
assegurar um nível razoável de bem-estar para aqueles que dele dependem ( 135). 
Um plano de saúde que serve a uma população pode sempre contar com o apoio da 
rede social, que passa a ser um recurso valioso no tratamento (66). 

Para Lemkau (136) os serviços requeridos para o controle sintomático de fun
ções patológicas são, em sua grande maioria, idênticos, não devendo haver qualquer 
preocupação com o tipo de especialista que possa estar relacionado com a etiologia 
primária do processo doentio. Dentro da conceituação por ele defendida, o cuidado 
de saúde sempre pressupõe um envolvimento e uma relação muito pessoal entre o 
paciente e aquele que se dispõe a ajudá-lo. As qualidades desse relacionamento fo
ram admitidas como partes sine qua non do programa preventivo e terapêutico . Ora, 
as funções de diagnóstico e planejamento do tratamento normalmente são confiadas 
a um especialista, enquanto a motivação do paciente, para que leve adiante o plano 
de tratamento, depende da arte de conduzir a relação médico-paciente, o que via de 
regra 6 da alçada de um profissional mais geral, que trabalhe no ambiente clínico. A 
introdução de trabalhadores de saúde, que operem na "linha de frente", é sugerida 
por esse autor como uma maneira de encurtar esse distanciamento . Este profissional 
recebe uma assessoria que lhe permite lidar com assuntos técnicos e com as dificul
dades inerentes à relação. 

A provisão de cuidados contínuos, portanto, deve-se alicerçar no comprometi
mento de muitos serviços da comunidade, atravessando todas as fases do episódio 
doentio , seja qual for a etiologia do mesmo. e usualmente delegada ao pessoal da 
"linha de frente·: que é capaz de, com uma adequada orientação, realizar o plano de 
tratamento. 

A integração dos serviços de saúde mental dentro dos cuidados primários de 
saúde tem sido examinada por estudiosos altamente qualificados. Coleman (66) 
considera que, embora exista nos Estados Unidos um trabalhador de saúde mental 
para cada 700 pessoas, a distribuição dos serviços psiquiátricos é desigual do ponto 
de vista geográfico, classe social, estado ocupacional, idade e sexo. Como resultado, 
um pequeno grupo selecionado usufrui de grande parte dos serviços de saúde men
tal (66) (173) e a grande maioria recebe relativamente pouco ou nenhum atendi
mento. Decorre daí a necessidade de que a saúde mental seja vista dentro da pers
pectiva de um programa nacional de saúde e de que seja inserida nos sistemas exis
tentes de prestação de serviços de saúde. 

Segundo a opinião desses autores, a inclusão do serviço de saúde mental como 



parte dos cuidados primários de saúde oferecidos a uma população seria a única ma
neira de melhorar a sua distribuição. 

Os médicos de cuidados primários ocupam uma posição estratégica em relação 
aos problemas emocionais de seus pacientes. Podem por isso integrar com maior 
facilidade a saúde mental aos cuidados primários de saúde, tornando os tratamentos 
mais coordenados e acessíveis, bem como menos estigmatizantes. 

O programa nacional de saúde nos Estados Unidos prevê o fortalecimento do 
médico de famtlia e de seu papel terapêutico na melhoria dos cuidados de saúde 
mental. O desenvolvimento de grupos de pré-pagamento, naquele país, ensejou uma 
quantidade de laboratórios naturais para experimento das chamadas equipes médi
cas de famtlia, dedicadas aos cuidados integrais de saúde. Essas equipes incluem um 
assistente social, um psicólogo clínico e a enfermeira psiquiátrica, treinada para 
lidar com problemas sociais. Com o suporte de retaguarda do psiquiatra, são um 
modelo que aciona um programa totalmente integrado de cuidados de saúde geral e 
mental. 

Os trabaU1adores de saúde mental são membros da equipe primária c como tal 
partilham as tarefas, comunicam-se amplamente com seus colegas c barateiam os 
custos. Existem focos de atrito radicados principalmente na formação profissional, 
em outros fatores sociais relacionados com a hierarquização e o distanciamento en
tre os profissionais. 

Para implementar uma tal integração, devem-se utilizar três estratégias básicas: 
a educação em saúde mental do médico de cuidados primários; o estabelecimento 
de um programa de ligação entre os provedores de saúde mental e de saúde física 
tendo em vista os problemas individuais do paciente; e o modelo da equipe de cui
dados integrais. 

A integração dos serviços de saúde mental nos serviços gerais de saúde não é 

contudo fácil e exige que no mínimo ambos os lados desenvolvam alguma forma de 
compromisso para alcançarem um funcionamento efetivo (66). 

Lowenkopf e Zwerling (147) tentaram a incorporação dos serviços psiquiátri
cos aos progran1as integrais de saúde e constataram que no novo contexto os servi
ços psiquiátricos são muito melhor aceitos do que quando independentes. 

O centro de saúde que atende uma vizinhança representa um local privilegiado 
para a prestação dos serviços de saúde mental. Devido a sua posição estratégica 
quanto à população, os sistemas de cuidados de saúde mental a ele conjugados são 
capazes de interligar os aspectos de saúde geral e de saúde mental, facilitando a con
tinuidade do atendimento. Borus e seus colaboradores (28) sugerem ser esta a forma 
preferível de prover serviços de saúde, em especial para populações pobres e para 
grupos sociais etnicamente diferenciados. Estes autores ponderam que a integração 
aumenta o número de serviços de saúde mental envolvidos, bem como o seu custo, 
porque leva à descoberta de muito mais pacientes mentais, que de outra forma per
maneceriam ignorados. Porém julgam que para avaliar corretamente o serviço pres
tado se deva ir além dos custos de saúde mental iniciais. Estudos demonstraran1 que 
se as necessidades de cuidados de saúde mental são satisfeitas o custo total diminui, 
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devido ao dccr6scimo do uso de serviços gerais de saúde. 
Algumas pesquisas indicam que a associação entre os serviços de saúde mental 

para crianças c os serviços gerais de saúde tem sido vantajosa, tanto pela sua melhor 
utilização ( 173 ), quanto pelo desenvolvimento de programas de prevenção primária. 
Um programa de colaboração entre serviços pcdiátricos e psiquiátricos mostrou ser 
proveitoso do ponto de vista preventivo e de educação para a saúde, constituindo-se 
num modelo factível de trabalho interdisciplinar na concessão de cuidados integrais 
de saúde (95 ). 

Em sua análise sobre a funcionalidade da saúde mental comunitária, Ozarin 
( 179) examina o conceito fundamental de integração de agências locais e autôno
mas numa estrutura organizacional cooperativa, cuja finalidade seria a de prestar 
serviços coordenados a urna comunidade específica. Esta parece ser uma abordagem 
efetiva e viável, com possibilidade de expansão a outras áreas, além daquelas da 
saúde mental. 

Por sua vez, o Plano Decenal de Saúde para as Américas da OPS/OMS ( 176) 
1ecomcnda o aperfeiçoamento da qualidade da assistência prestada com a incorpora
ção das ai ividadcs de saúde mental aos serviços básicos de saúde, para atingir pelo 
menos a 60% da população. O Plano aconseU1a a definição de urna política de saúde 
mental, com o diagnóstico da situação-problema mediante a investigação sistemáti
ca, bem como a criação de serviços ambulatoriais localizados em hospitais e serviços 
comunitários adequadamente distribuídos pelas populações urbanas e rurais . Suge
re, também, a organização de serviços integrais para alcoolistas c a capacitação de 
recursos humanos tanto tradicionais como inovadores para o atendimento da saúde 
mental. 

Em dois trabalhos apresentados ao Congresso Nacional de Neurologia, Psiquia
tJia .; lligicne Mental do Brasil, em 1967, o autor desta tese trouxe à baila a criação 
dos centros comunitários de saúde mental dos Estados Unidos c as perspectivas por 
eles abertas ao atendimento da Saúde Mental (35 ){36 ), estudando a adaptabilidade 
dos mesmos a nosso contexto sócio-cultural. Ao apontar, então, as objeções ao es
tabelecimento de programas de saúde mental comunitária em nosso meio, citou en
tre elas a de que os países subdesenvolvidos têm poucas facilidades para o atendi
mento da saúde mental, em geral centralizado e limitado aos hospitais psiquiátricos. 
Tamb<!m salientou que os problemas das doenças contagiosas, da mortalidade infan-
til, de saneamento c habitação c de educação mereciam maior aten ão, uma vez ue {N,f} 
Implicavam uma questão de sobrevivência. A ém disso lembrou que o atendimento 
da saúde mental, relacionando-se estreitamente com o problema da educação do 
povo, estaria a16m das possibilidades da profissão médica. Tais objeções, embora 
ponderáveis, não o impediram de concluir que a nova mosofia proposta, de atendi-
mento ativo de uma população, baseado em estudos epidemiológicos e em priorida-
des identificadas por técnicos os mais diversos de uma equipe de saúde mental e 
pela mobilização da comunidade, era permanente e deveria ser levada em conta 
pelas organizações que se dedicassem à promoção da saúde mental de então para o 
futuro, naturalmente com adaptações a nosso meio. (3S}(3~) 
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Num segundo trabalho, O atendimento da saúde mental em unidade sanitária, o 
autor descreve suas primeiras experiências na provisão de cuidados de saúde mental 

dentro de uma organização médico-social-comunitária (36). Nas conclusões daquela 
comunicação referiu que um atendimento dessa ordem pode ser realizado com a 
mesma equipe c seguindo os mesmos métodos empregados pelos serviços de Saúde 
Pública, desde que os elementos desta tenham sido sensibilizados para os cuidados 
da saúde mental. Esta modalidade pode vir a ter características semelhantes à do 
tratamento oferecido pelos centros comunitários de saúde mental dos Estados Uni· 
dos, com a vantagem de ser adequada e passível de efetivação dentro das condições 
de nosso desenvolvimento econômico. O atendimento da saúde mental nestas bases 
parece mais consentâneo com a realidade médico-social e com os princípios que a 
norteiam no momento atual. Ao mesmo tempo não colabora para intensificar a dis· 
sociação psicofísica, que já determinou a separação entre hospitais psiquiátricos e 
hospitais gerais, contribuindo enormemente para a manutenção da situação de isola
mento do doente mental dos demais doentes e tornando entidades estanques a me
dicina flsica c a medicina psíquica . t também mais adequado por onerar menos as 
nações cuja situação eco nômica não permite o estabelecimento de planos ambicio
sos de atendimento comunitário da saúde mental tais como o Action for Mental 
Health , dos Estados Unidos. Isso porque se vale de organizações já existentes, que 
de certa maneira estão atendendo as necessidades de saúde mental da comunidade , 
embora de forma não sistematizada . Assim, por exemplo, o psiquiatra pode inte
grar-se a uma equipe de Saúde Pública e atuar a um só tempo no atendimento da 
saúde mental c no treinamento e sensibilização dos elementos da equipe para esse 

atendimento. r <.,Q.J) (221) 
Trabalhos mais recentes abordam o tema da expansão dos serviços de saúde 

mental nos palses em desenvolvimento. O seu atraso na instituição de programas de 
saúde mental tem sido salientado, não podendo ser admitido ante o fato de que os 
transtornos mentais em tais países são pelo menos comuns como nos países desen
volvidos. Exige-se portanto a introdução planejada do atendimento da saúde men
tal , bem como a definição inicial de prioridades dentro de toda a extensa gama de 
problemas psiquiátricos ocorrentes, em virtude das limitações impostas pela escassez 
de recursos disponíveis. As implicações desta precariedade sobre o treinamento de 
trabalhadores de saúde recomendam a utilização das abordagens inovadoras no cui
dado da saúde mental, já vistas anteriormente. Para justificar todas estas medidas 
considera-se que, existem hoje milhões de pessoas sofrendo devido a perturbações 
mentais não tratadas e que a grande maioria dessas pessoas, nos países em desenvol
vimento, não tem acesso a nenhuma forma efetiva e moderna de atendimento ( 1 00). 

As dificuldades que os países em desenvolvimento enfrentam para proporcionar 
cuidados de saúde mental às populações parecem, à primeira vista, insuperáveis, im· 
pedindo uma visualização lúcida do assunto. As populações destes países ou estão 

concentradas em áreas urbanas descaracterizadas (por não possuírem a infra-estrutu· 
ra que lhes seria típica, como rede de esgoto, suprimento de água, eletricidade,etc., 
e por apresentarem problemas básicos de saúde tais como elevada mortalidade 
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infantil e baixa expectativa de vida) ou estão esparsas em áreas rurais em que sere
petem essas deficiências, características do subdesenvolvimento. 

Mesmo nos países desenvolvidos é possível que a saída esteja num trabalho cen
trado nos profissionais da saúde e nos profissionais ua saúde mental. Mesmo assim , 
a concentração de seus serviços em hospitais e não nas comunidades induz à busca 
de novas soluções. Em A saúde pelo povo, Newell refere uma série de exemplos que 
propõem soluções surpreendentes para os problemas de saúde do Terceiro Mundo 
( 170). 

Swift (211) descreve um programa de saúde mental para a Tanzânia, cujos prin
cipies básicos são de que a maioria das doenças mentais pode ser prevenida e trata
da sempre que possível o mais precocemente e próximo da casa do paciente. Além 
ti isso, as hospitalizações devem ser breves, e os serviços de saúde mental devem ser 
conjugados aos serviços gerais de saúde e uc bem-estar existentes, ou em desenvolvi
mento . Outras limitações deverão ser consideradas, entre elas o suprimento de 
substân cias psicotrópicas como o meio mais efetivo de manter sob controle as doen 
ças mentais (I li); a manutenção de um sistema de encaminhamento que permita o 
acesso aos mais elevados escalões de serviço c à consultoria ; a obtenção de uma re
lroalimentação relativa ao funcionamento dos serviços, através de um sistema muito 
simples de informação, com o registro dos dados mais relevantes num prontuário de 
saúde padronizado, que deve ser projetado para todos os tipos de pacientes que ne
cessitam repetidos contactos com os serviços por longos períodos de tempo. 

Diante de tais proposições, não há como fugir da idéia de que os cuidados de 
saúde deveriam ser colocados dentro do contexto do envolvimento e da responsabi
liuaue da comuniuade . O serviço do especialista per se ( 111 ), nos países em desen
volvimento, é um anacronismo, e a pirâmide médica tradicional, com o ápice con
tendo uns poucos gcneralistas e a base repleta de especialistas, precisa ser invertida. 
A principal tarefa e função do trabalhador de saúde profissional nesses países seria, 
portanto, apoiar e estimular os cuidados primários de saúde, a cargo de agentes que 
seriam trabalhadores primários de saúde dentro de uma comunidade, treinados pa
ra o atendimento dos casos mentais . A escolha é entre não ter nenhum cuidado de 
saúde ou atender algumas prioridades limitadas e definidas através de trabalhadores 
primários de saúde ( 164). O que se propugna, pois, é uma estrutura piramidal de 
serviços de saúde e bem-estar, que repouse numa sólida e larga base de generalistas, 
com um número cada vez menor de profissionais sempre mais especializados nos 
níveis mais elevados . Modelos destes sistemas permitirão identificar e estudar as 
questões de administração, trabalho profissional e financiamento que surgirão den
tro tias novas estruturas . 
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3- UMA EXPERIENCIA DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA 
NO RIO GtlAI\IDE DO SUL 

3.1 - O projeto de um sistema de saúde comunitária 

No Estado do Rio Grande do Sul a responsabilidade oficial pelos serviços de 
assistência à saúde é assumida principalmente por duas entidades: a Secretaria da 
Saúde do Estado e o Instituto Nacional de Previdência Social. A Secretaria da Saúde 
dá maior importância ao trabalho de promoção da saúde e de proteção específica 
contra as doenças (prevenção primária), enquanto o INPS se concentra mais nos 
aspectos curativos e reabilitadores (prevenção secundária c terciária). 

Também são oferecidos à população os mais diversos e complexos serviços de 
saúde privados. A ênfase dos mesmos recai sobre a prevenção secundária ( diagnósti· 
co precoce, pronto tratamento, eliminação do dano de doenças já existentes). As 
camadas de melhor nível sócio-econômico podem se candidatar a uma série de segu
ros de saúde, que igualmente visam a proteger o usuário quando o processo mórbido 
já está instalado. 

Evidencia-se, pois, a já citada dissociação entre o processo mórbido e seu con
texto etiológico, ignorando-se a inter-relação entre saúde física, psicológica e social. 
Acresce-se ainda o fato de que todos estes serviços não são providos de uma forma 
sistemática e contínua à população. 

Esta, é lógico pensar, desejaria encontrar num único sistema todos os tipos de 
cuidados de que necessita. Contudo, não participa nem intervém no planejamento e 
na estruturação dos serviços de saúde. Em conseqüência, não os utiliza na propor
ção da oferta. Acontece a situação clássica: como as comunidades não exercem pres
sões sobre os serviços, estes se alienam, o que favorece a tendência dos profissionais 
a realizarem tarefas que cada vez mais correspondem aos seus interesses pessoais e 
que levam tanto eles mesmos quanto o serviço no rumo da especialização. 

A Unidade Sanitária Murialdo da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, 
que atendia diversas vilas, entre as quais a do mesmo nome no bairro Partenon, co
mo parte integrante dos sistemas acima descritos, não fazia exceção à regra. Nela 
todos os profissionais eram especialistas, sendo o encaminhamento dos pacientes, 
dentro do próprio Serviço, extremamente ineficaz e frustrante. 

Em 1973 o então Centro Médico Social São José do Murialdo contava com 64 
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pessoas em regimes variados de trabalho, o que corresponderia a 45 funcionários de 
tempo integral. Destas, 33 eram profissionais de nível superior e 31, pessoal auxi
liar. Havia no Centro 21 seções subordinadas à chefia, com apenas 2 escalões hie
rár4uicos. 

As atividades de ensino ali desenvolvidas, quer de graduação ou de pós-gradua
ção, serviam apenas como uma primeira exposição aos problemas da comunidade. 
Não se beneficiavam com os recursos que um Serviço de modalidade comunitária 
lhes traria e por sua vez também não aproveitavam em nada para o Serviço . O móvel 
principal do ensino eram os interesses didáticos do professor. A integração do ~nsi
no com o Serviço era quase inteiramente descuidada. Quando se introduziu a visita
ção domiciliar como atividade de campo para estudantes de medicina, apesar da 
inovação quanto ao método, a iniciativa causou resistências e conflitos entre eles, 
uma vez que se lhes pedia que realizassem uma tarefa que a Unidade Sanitária não 
praticava e nem mesmo estava preparada para fazê-lo. Isto caracteriza a dissociação 
freqüente entre ensino e serviços prestados, comuns nas escolas de ciências da saúde. 

O fato de o Centro estar voltado para si mesmo, o envolvimento do pessoal em 
tarefas repetitivas, a ausência de um sistema de informações e a compartimentação 
do ensino eram apenas partes da explicação para uma lacuna muito gritante que era 
a de praticamente não haver atividades de estudo e de pesquisa próprias. 

Naquele ano, diante dessa situação precária, a equipe de técnicos que passou a 
administrar a Unidade Sanitária Murialdo sentiu-se desafiada a romper com o esque
ma imposto pelo sistema e tentar a criação de um modelo alternativo de prestação 
de serviços. Este modelo deveria basicamente não dissociar as tarefas de prevenção 
das curativas e reabilitadoras, os problemas físicos dos psicológicos e sociais, e deve
ria manter a imprescindível continuidade do atendimento. Nele também o ensino e 
a pesquisa deveriam estar intimamente relacionados com as necessidades da presta
ção de serviços, ou delas decorrerem. 

Tais diretrizes constituíram a base da reforma proposta, implementada parcial
mente até a presente data e que se continua a processar na Unidade Sanitária 
Murialdo. Com esta reforma se visou ao atendimento eficaz dos interesses e necessi
dades essenciais de saúde da população da Vila São José, e de outras vilas adjacen
tes, nos seus aspectos físicos, mentais e sociais, considerando-se as pessoas como in
divíduos integrais e únicos e como membros de grupos sociais, ao mesmo tempo 
agentes e pacientes de seu meio ambiente, estabelecendo-se um relacionamento hu
mano Intimo, igualitário e continuado entre a população e a equipe de saúde. Pre
tendeu-se reduzir a brecha entre as necessidades de saúde e os serviços que estavam 
sendo oferecidos, e por outro lado entre o que a ciência sabe e o que se estava apli
cando efetivamente. 

A fim de elevar o nível médio de saúde da comunidade, por meio de atividades 
de manutenção da saúde e de combate a fatores de risco especiais, dever-se-ia com
patibilizar adequadamente o atendimento personalizado a indivíduos e a grupos. 
Procurou-se, assim, eliminar as barreiras sociais, econômicas e culturais que usual
mente dificultam a utilização dos serviços de saúde e dessa forma promover a 



igualuauc lias oportunioaucs uc acesso aos serviços, uc acoruo com critérios uc ne
cessiuaues de saúuc. 

O mouelo organizacional para implementar esses propósitos deveria ser sufi
cientemente simples, flexível e eficiente para poder se adotauo em outros locais uo 
Estado e mesmo do País, conforme a realidade de saúde e os recursos humanos, 
financeiros, técnicos c institucionais disponíveis . A organização deveria também ser
vir para a experimentação de novas funções e de novos tipos de pessoal que melhor 
respondessem aos requisitos de um serviço de saúde comunitária, e assim oferecer 
uma alternativa viável à linha de ensino vigente em nossas escolas. 

Tratou-se, pois, de instituir, a partir da Unidade Sanitária Murialdo, um sistema 
ue saúde que proporcionasse a uma população definida um serviço comunitário. 
Este serviço deveria englobar a promoção da saúde e a proteção específica contra as 
doenças (prevenção primária), o diagnóstico precoce, o pronto tratamento e a dimi
nuição da incapacitação (prevenção secundária) e a reabilitação (prevenção terciária) 
( 131) dos problemas que afetassem as condições de saúde f{sica, psíquica e social 
da população da área, ou seja, sua população definida . 

A adoção de uma diferente filosofia de trabalho e a modificação dos processos 
tradicionais de prestação de serviços desestruturou a antiga organização c criou a 
necessidade de sistematizar a nova modalidade. Por isso, de outubro de I 974 a abril 
de 1975, a equipe que atuava na remodelação da Unidade Sanitária Murialdo elabo
rou o projeto do Sistema de Saúde Comunitária (45) hoje implementado, que será 
detalhado neste capítulo. 

Definido como objetivo básico do Sistema a elevação do nível de saúde de toda 
a população da área, o Projeto tinha o propósito de servir como documento de 
trabalho para: I) condensar a evolução do pensamento e da ação da equipe que 
trabalha na Unidade Sanitária Murialdo da Secretaria da Saúde, a fim de facilitar a 
comunicação e conseqüentemente o desenvolvimento organizacional do Serviço; 
2) evidenciar os objetivos e estratégias escolhidas pela equipe aos grupos e institui
ções detentoras dos recursos e do poder decisório, visando a obter maior afluxo de 
insumos, para assegurar a incrementação do Serviço; 3) divulgar a experiência do 
Centro em direção a um serviço de saúde comunitária, os fatores condicionantes 
dessa futura trajetória, os sucessos e as dificuldades encontrados, de modo a formar 
um corpo de conhecimentos que pudesse ser útil a outros grupos interessados em 
promover e implementar programas de saúde comunitária. 

Alguns conceitos chaves que mostram as diferenças entre a saúde comunitária e 
a medicina tradicional serviram de base conceitual para o desenvolvimento do 
Sistema e fundamentaram o Projeto . Estão relacionados no Quadro A, extraído de 
um estudo de Wright (228) e adaptado pelo autor. 

Deste apanhado, Ruschel (195) extraiu outro (Quadro B), onde as caracterís
ticas da medicina tradicional, da saúde pública e da saúde comunitária ficam traça
das, com a finalidade de salientar os marcos conceituais da medicina comunitária no 
que esta difere e é uma ampliação das duas primeiras. 
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QUADRO i\ 

CONCEITOS CI-IAVES QUE DIFERENCIAM i\ 
SAÚDE COMUNITÁRIA Di\ MEDICINA TRi\lJICIONi\L 

( SAÚDJ ·: COMUNITÁRIA 
~------------~~------------~ 

MEDICINA TRADICIONAL 
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I. hoz o atcndim~.:nto de uma populilção 
dc·fin ida ( Dcnoon inador população 
dl'finida). 

2. Objetivo do serviço: tbor cuidadm in
tc!!rai' de smíd~ (prom<H;ão da \aÚde, 
protc·çüo espcdfica contra as docn
.,.,". dia!!nÓstico precoce l' pronto tra
taom•tlto. Jin1 ilação da incapacit:H;ào c 
reabilitação) . 

3. O tn~dico (Ou o profi,sional da -.;uí
dc) toma a iniciativa de cn~olvcr a 
poptolat.:io tkfinida. 

~- o, rc,ultado' ,rro tm·didos tnai' pelo 
ntlllll'ro dos que não ficam doentes 
do que pelo ntímero dos que· ficam 
C\tabilizados ou rl.!cuperados. 

5. A pc·,qui\a c' caractcri,ticamcntc, em
hora nüo l.!.\cJu,ivamcntc, orientada 
c'nl tc:rmo' cco lÓ!!ico'; a r~laçiio que 
'~ ,·,tabclccL: é de· 'cr humano para 
'L' r humano ou de ser humano para o 
:11nbicntc· total. 

6 . 1: ""''nc·ial que a intnaç;iu ~ntrc o 
\CTVIÇtt C ;o )l<lpuJ:oç:io dcfinid;o \Cja 
planejada c· rL·alidada por um;o Lqui
pc·. 

7. As rclaçõ~s l.!ntrc o profissional L: a 
população incluem contatos de um 
profi,,ional com um pacil.!nt~. ck un1 
profi,sion;ol com nHtllo' paciente,, de 
mtlllOS proJ'i,sionais com um paciente 
c: de muito' profissionais co o11 muito' 
paciente\. 

8. A di,ponibilicladc para todos os indi
víduos de uma população definida~ 
es,l.!ncial para o cstabclccinwnto da 
qualidade do serviço. 

I . l:az o atendimento de pacicnt~.:s qul.! 
procuram o \erviço (lknomin:odor 
dl.!mand:o). 

2. J7: prt.!dominantL·onentl.! di:ognóstica c 
tcrapêu ti cu ou terapêutica sem dia
!!nÓstico. 

3. O p:ocil:nte é quem toma a iniciativa 
de procurar o 'l.!rviço. 

4. Os rc,ultados s:in medidos pelo nu
mero de doente~ que· ficam ,·~tahili
zaclos ou recuperados . 

5. A pe~qu i"' é caractcrl\t ic:olllL'Il te 
orientada intra-organismo. 

ó. A interação com os clientes n;io 0 pla
neJada antes que o' lllL'SilH)' "1 inja11t 
o status de pacicntc·s. 

7. As relações l.!ntrc o profissional L! a 
população é caracteristicanH:ntc de 
um profissional para um paciente L' 
ocasionalmc•ntl' de muito' profissio
nats para unt paciente. 

8. A disponibilidade entra no L'st:obcle
cimcnto da qualidade somente depois 
que o pacil.!ntc ultrapassou uma bar
reira pré-c,tabelccicla . 



()UAUIW B 

COMPARATIVO ENTRE 
MEDIC INA TRADICIONAL, SAÚDE J>ljBLJCA E SAlÍDE COMUNITÁRIA 

MEDICINA SAÚDE SAÚ DI·. 
I'RA!)JCIONAL PÚBLICA COMliNITiiRIA 

OI.U,u:írius Indivíduo~ J>opulaçiio ( ;rupus de popu laçãu 

02.1nll'iativa l';rl·i,·nte S..:rviçu l':r,·io:n to: ,. Snvk:o 

03.hcolha Ampla R o:~trrt;r l{ c, trrta 

04 . Acc~so Di I r't:il Difícil hícil 

OS.Atcndirno:ntu l.p1~ódico J>criód il:o Continuo 

06.( 'o ntii1Uida,k l'l'quo:na J>o:quo:na (;ramk 

07 . Atitlldl' li \ U;ÍriO\ () [),·,llê m: ia Subnll"<io \ _!.!CillL' 

OH . A I i tudo: profi~sional Ari~tocnítka To:cnon:ítica l),·mocnítica 
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Na organização do Sistema de Saúde Comunitária da Unidade Sanitária Murial
do foi adotado o esquema referencial do Quadro C, que permitia estruturação con
siderando variáveis como o tipo de população e os agrupamentos sociais aos quais 

ela pertence, e a espécie c o local do serviço de saúde prestado. 

QUADRO C 

SISTEMA DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

População Agru pamcn to Serviços Local 

I -lO mil Família Auto cu i dados Domicílio 
Assistência domiciliar 

3-5 mil Vizinhança Cuidados primário~ Po~to avançado 
(equipe primária) 

40-80 rnil Comunidade hpecializados b<Ísicos (medi- Hospital comu n1tário. 
cina mtcrna, cirurgia geral, 60-150 lei tos, 2 lei-
pediatria, gineco logia/obste- tos/mi l habitantt:s 
trícia, saúde mental, odonto-
logia, saneamento, serviço 
social) 

300-600 mil Microrregião, Especializados (cardiologia, Hospital regional ou 
distrito urologia, psiquiatria, neuro- distrital , 250-500 lei-

logia, e tc.) tos, 0,8 lcitos/m il 
habitantes. 

3 - 6 milhões Região Su perespccial izados Ho spita l de base, 600-
(cirurgia torácica, ncuroci- 800 leitos, 0,2 leitos/ 
rurgia, radioterapia, L' t<:.) /mi l habitante\ 

A partir desta conceituação e tendo como referências os esquemas apresenta
dos, chegou-se à conclusão de que a peça fundamental de um sistema de saúde co
munitária é o ambulatório de cuidados primários , cuja organização passou a ser a 
meta imediata do Projeto. A Unidade Sanitária, tal como existia no inicio da im
plantação do Sistema, veio a constituir a retaguarda dos Postos Avançados e o pon
to de partida para um futuro Hospital Comunitário. No momento presente, ela po
deria ser considerada como um ambulatório. onde funcionam os serviços especiali
zados básicos: Medicina Interna, Pediatria , Ginecologia e Obstetr icia, Saúde Mental , 
Cirurgia, Saneamento Básico, Serviço Social e Odontologia. 

Os cuidados primários de saúde, objetivo genérico do Sistema Comunitário im
plantado, são proporcionados através de um serviço ambulatorial, chamado de Pos

to Avançado, que atende uma vizinhança de 3 a 5 mil pessoas , ou seja, de 600 a 
1.000 famt1ias, sua população definida, denominador de seu serviço e objeto de to
das as ações de saúde da equipe que nele opera, conhecida por Equipe Primária. 



Dentro do Sistema, os <:uidados primários de saúde tomam as seguintes feições: 
I. Primeiro wntato do paciente com o sistema de saúde; 
2. Interesse genuíno, personalizado e permanente, voltado para as necessidades in

tegrais dos pa<:ientes da área; 
3. Identificação de problemas físicos, mentais e sociais prioritários do paciente e 

da comunidade, e elaboração, juntamente com o paciente ou o grupo comuni
tário, de um plano para a solução desses problemas; 

4. Execução direta da maior parte dos serviços de saúde requeridos (aproximada
mente 90%); 

S. Encaminhamento, controle e coordenação dos serviços especializados que ve
nham a ser necessários (cerca de 10% da demanda); 

6. Colaboração para a solução de problemas que dependam de ações externas ao 
sistema de saúde; 

7. I:nfasc em atividades que visem a manutenção da saúde; 
H. Avaliação com o paciente c a comunidade do resultado dos serviços recebidos e 

planejamento conjunto das atividades de saúde; 
<.J Realização de estudos c pesquisas necessários à determinação de prioridades e à 

organização do trabalho; 
LO. Execução permanente de atividades de treinamento em serviço e de desenvolvi

mento organizacional. 

11. Equipe Primária foi definida como a menor equipe de saúde em contato dire· 
to com a clientela, capaz de proporcionar cuidados primários de saúde a uma popu
lação de uma área geográfica definida . Ela é constituída por um ou dois Médicos de 
Comunidade, dois ou quatro ll.ux iliarcs de Saúde e por um número variável deVo
luntários de Saüdc da própria wmunidade e de pessoal em treinamento (Quadro 0). 

N. 

I a 2 

2 a 4 

Variáv..: l 

Vanávcl 

QUII.DRO D 
CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE PRIMÁRIA 

PESSOAL DEFINIÇÃO 

Médicos de Comunidade Médico Gcncralbta - Médico d..: Família 
Médico de Saúde Pública 

Au.\iliarc' d..: SaúdL· Pc,,oas com algum tipo d..: treinamento tradi-
cional : cnfnmcirol ou Auxiliar de Enferma-
gcm ou Educador Sanitário ou Vbttador Sani-
tário 

Volunt;Írio\ de Saúde Pc\\Oas da comunidade com treinam..:nto em 
wrviço realizado dentro da Fquipc 

I \ tagtáno' i'L' \\Oa\ em trt' tnamcnto dt,po-;tas a aprender, 
praticar c dtfundir a Saúde C'omunllana dcn-
tro do Si,tema ou em outro\ \!~temas de 
outras áreas 
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Os elementos constituintes da Equipe Primária no início do desenvolvimento 
do Sistema foram assim descritos: 

O Médico de Comunidade é o responsável pelo atendimento primário da popu
laçãõ-ue sua área e pela coordenação da Equipe Primária. Deve possuir conhecimen
tos, atitudes e habilidades que assegurem o atendimento integral e continuado dos 
problemas físicos, mentais e sociais prioritários dos pacientes e da comunidade, 
através de medidas individuais e coletivas, bem como conhecimentos de administra
ção, de dinâmica de grupos e de técnicas de identificação e solução de problemas. 

O Auxiliar de Saúde é a pessoa capaz de assumir responsabilidades delegadas 
pelo Médico de Comunidade, executando tarefas administrativas e técnicas na distri
buição de cuidados de saúde, que partilha com os demais elementos da Equipe se
guindo critérios de freqüência e importância para a população atendida. Deve ter 
um treinamento especial para realizar estas tarefas, experiência em Serviços de Saú
de, bem como atitudes e habilidades que favoreçam o bom relacionamento com os 
pacientes e a comunidade. 

O Voluntário da Saúde é um morador da área de atendimento a qual lidera na
turalmente, com conhecimentos c habilidades no trato de problemas de saúde, inte
ressado em colaborar gratuitamente com a Equipe Primária. Deve receber um treina
mento especial para a execução de uma ou mais das tarefas de saúde consideradas 
prioritárias pelo sistema, que partilha com os demais elementos da Equipe. Pode fa
zer educação sanitária, primeiros socorros, curativos, injeções, vacinas, visita domi
ciliar, recepção e triagem de pacientes no ambulatório e transmissão de informações 
entre a Comunidade e a Equipe Primária. 

O Estagiário é qualquer pessoa que deseje ser treinada em Saúde Comunitária, 
com a finalidade de aprendê-la, praticá-la e difundi-la, dentro do Sistema ou em ou
tros sistemas de outras áreas. Seu treinamento é orientado para as tarefas de saúde 
do Sistema, sem levar em consideração a área de concentração de seu interesse espe
cializado. Essa restrição visa a capacitá-lo a realizar as tarefas gerais ou especializa
das dentro da Equipe Primária que tenham sido consideradas prioritárias para o Sis
tema. 

As funções dos diversos elementos constituintes da Equipe Primária têm sido 
revisadas constantemente, à medida que esta evolui pela experiência e pela análise 
da realidade do trabalho de can1po. Testa-se, com isso, o aparente dilema entre o 
que se realiza e o que se ensina dentro do Sistema, procurando-se evitar a ocorrência 
da dissociação já referida anteriormente entre o serviço que se presta à população e 
o que se ensina ao pessoal em treinamento, facilitando aos professores e aos alunos 
a percepção das necessidades da população como variável mais importante no esta
belecimento de programas de ensino-aprendizagem. 
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Os objetivos específicos do Sistema ficaram assim formulados em termos ope
racionais: 

I. Organizar 5 Equipes Primárias, caua uma delas composta por dois Médicos de 
Comuniuadc c quatro Auxiliares uc Saúde de tempo integral e de um número 
variável de Voluntários de Saúde; 

2. Demarcar uma área de atenuimento para cada Equipe Primária, com limites 
geográficos precisos e que contenha uma população cuja necessidade corrcspon
da à necessidade total de uma população de 3 a 5 mil habitantes (Quadro E). 

3. Transferir progressivamente as Equipes Primárias do Centro Médico para peque
nos ambulatórios localizados no interior de suas áreas de atendimento (Postos 
Avançados) ; 

4. Promover adequada interação das Equipes Primárias com suas comunidades (vi
zinhanças), por meio de atividades de assistência domiciliar, participação em 
reuniões comunitárias, trabalho conjunto com os Voluntários de Saúde e levan
tamento das necessidades de saúde e dos recursos da área; 

05 . Modificar os serviços especializados do Centro, com integração de algumas fun
ções, tais como de assistência à tuberculose e à nutrição, nas das Equipes Primá
rias, evitando o atendimento direto de pacientes pelas equipes especializadas. 
Iniciar a assessoria técnica e o treinamento em serviço das Equipes Primárias no 
atendimento dos problemas básicos das diversas especialidades; 

06 . Reorganizar administrativamente o Centro, para facilitar a adoção de novo mo
delo baseado nas Equipes Primárias, visando a melhorar a comunicação, a dele
gação da autoridade e da responsabilidade, o processo decisório, o controle da 
implementação do Sistema e a avaliação das atividades (Quadro F). 

07. Estabelecer um sistema de treinamento em serviço permanente e global de toda 
a equipe do Centro, baseado na avaliação de desempenhos e na solução de pro
blemas, visando fortalecer o espírito de equipe e promover os conhecimentos, 
atitudes e habilidades necessários às tarefas da saúde comunitária; 

08. Organizar um estágio unificado para estudantes e profissionais de vários níveis e 
áreas de atuação, fundado no treinamento em serviço e sem individualizar pa
péis de professor e de aluno; 

09. Desenvolver um programa de residência em saúde comunitária para profissio
nais de saúde em geral, particularmente os médicos, com vistas à integração dos 
componentes serviço-ensino-pesquisa, bem como outras modalidades de treina
mento pós-graduado, como aquelas destinadas a complementar o treinamento 
em outras especialidades; {/o~} 

lO. Promover a realização e divulgar estudos e pesquisas sobre a realidade médico
social da área de atendimento do Sistema, tanto nos aspectos de nlvel de saúde 
como nos seus fatores condicionantes, sociais e econômicos, bem como sobre a 
avaliação da eficácia e eficiência dos recursos e serviços disponíveis; 

11 ·. Promover o estabelecimento de um llospital Comunitário que sirva de apoio às 
Equipes Primárias, de acordo com o esquema referencial adotado . 
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QUADRO F 
ORCANOGRAMA 

GOVERNO DO ESTADO DO RGS I 
[ COMUNIDADE I SECRETARIA DA SAÚDE I OUTRAS ENTIDADES I i p 

I 
, --

-- -- --I , --I 
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I 
I UNIDADE SANITARIA MURIALDO I 
I SISTEMA DE SAÚDE COMUNITARIA 
i 
I -- -I -- ---- -
~ / ---,."' ---6 ~~~~:_____ CHEFIA i 

I -- ------ -- --- ----- I '· -- - - - I - -' -- - --
I ' -- ---

' -- ------ -
COORDENAÇÃO COORDENAÇÃO OORD.DO PLANEJAMENTO. 

- DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO E PESQUISA 

j_ I r I PLANEJAMENTO 

SaOcte Qdontoto- Secretaria 
Serviço de 1-- Grupos de Trabalho Mental gia Informação 

... .1 I J I ENSINO 

Serviço li Sani~men· La!Jc?rató· j Farmácia f- Treinamento de Volun-
Social no târios-Resid.-Estagiários 

~·~ ~~~ 
I I PESQUISA 

Ambulató- Serviços 
~ Proje:to 1 

rio Gerais Projeto 2 
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Não é necessário detalhar a consecução dos objetivos relacionados com a orga
nização de equipes primárias, delimitação de áreas, organização de Postos Avança
dos, a interação com a comunidade, estudos e pesquisas e a organização do Hospital 
Comunitário, pois coincidem com os dados teóricos já anteriormente examinados 
com respeito aos Serviços de Saúde Comunitária. Porém, !J.S linhas gerais da modifi
cação dos serviços especializados, a reorganização adriÜnistrativa e treinamento de 
pessoal, por envolverem diretamente, na prática, metodologias e conteúdos só vistos 
ab-stratamente nesta tese, devem ser melhor descritas . 

. , A modificação dos Serviços Especializados buscou sensibilizar suas equipes pa-
.. ...r.a_i concessão de serviços de saúde a grupos, envolvendo a delegação da autoridade 

e da responsabilidade da tarefa especializada para outras pessoas que não as tradicio
nalmente ligadas às especialidades. Também levou a partilhar o atendimento de al
guns problemas de elevada prevalência e importância médico-social, que causam 
preocupação à co_munidade e são passíveis de controle, tais como a tuberculose, a 
desnutrição, o alcoolismo e o saneamento básico, com a Equipe Primária, delegan
do-se a ela algumas funções que habitualmente são desenvolvidas pela Equipe Espe
cializada. Como conseqüência coube à Equipe Especializada o treinamento por as
sessoria e supervisão dos integrantes das Equipes Primárias, para capacitá-los a ma
nejar os problemas prioritários de cada serviço especializado, bem como a busca de 
participação da comunidade na execução de tais serviços. Na reorganização das 
Equipes Especializadas, foi prevista sua adaptação para o trabalho de saúde comuni
tária, com a programação das tarefas que deveriam ser levadas a efeito diretamente 
pelo Serviço Especializado e das que deveriam ser realizadas pelas Equipes Primárias 
e a Comunidade. 

A reorganização administrativa, que previu a criação de três coordenações, po
de ser melhor visualizada através do organograma do Sistema (Quadro F). 

A organização do sistema de informações também merece destaque dentre a 
consecução dos objetivos. A coleta de dados, o processamento e o registro adequa
d.n dos mesmos, com a abertura da possibilidade de entrega da informação ao usuá
rio, são características inéditas e próprias do sistema montado e serão objeto de um 
tópico especial desta tese. 

O treinan1ento através de supervisão permanente, para a solução de problemas 
~omunitários, previu o estabelecimento de prioridades através do levantamento de 
necessidades reais e sentidas. As áreas consideradas de atendimento prioritário con
figl!raram o que se passou a denominar Faml1ias de Risco e a listagem para a sua 
ide1úificação está anexa a esta tese (Anexo I). Dentre os problemas das Fam J1ias de 
Risco, foram destacados doze, que são encarados como o mínimo a ser visado na 
concessão de serviços por qualquer um dos funcionários do Sistema Comunitário de 
Saúde. Constituem também os temas básicos para o treinamento do Voluntário da 
comunidade, bem como servirão de indicadores para os critérios de avaliação. Fo
ram selecionados: a desnutrição, as imunizações, as gestantes, a tuberculose, o al
coolismo, a cárie dentária, os distúrbios de aprendizagem, a perturbação do funcio
namento familiar, a água potável, a organização comunitária, a instalação de Postos 
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Avançados c a instalação do llospital Comunitário. A seleção destas prioridades foi 
fe ita por consenso entre as diversas Equipes Primárias do Sistema e pelos diversos 
Serviços Especializados. O Serviço de Saúde Mental, objeto de outro tópico deste 
capítulo, ficou trabalhando as seguintes prioridades a nível de um atendimento pri
mário de saúde: de zero a seis anos, desnutrição; de seis a doze anos, fracasso do 
rendimento escolar, e, para adultos, o alcoolismo. Estas escolhas obedeceram os cri
térios de Morley (164) para a seleção de prioridades, acrescidos da possibilidade de 
que a prioridade escolhida fosse também a preocupação de mais de uma das especia
lidades tradicionais da medicina, bem como de líderes e organizações comunitárias. 
Assim sendo, a desnutrição, que foca a área de cuidados maternos e infantis, interes
sa também à área da saúde mental. O fracasso do rendimento escolar diz respeito 
igualmente a I ídcres comunitários e não profissionais de saúde como os pais e os 
professores. O alcoolismo, além de sua elevada prevalência, é causa constante de 
perturbação do funcionamento familiar e tem ligação direta com a infância e ages
tação a risco. 

Muitas barreiras se opõem à estruturação de um tal sistema, bem como ao trei
namento de profissionais e voluntários adaptados para seu funcionamento. 

Elas se localizam basicamente na organização personalista e classista dos profis
sionais e dos serviços de saúde, geralmente regidos pela lógica do lucro, e na defor
mação das escolas de profissionais da saúde pelo mercado de trabalho. Estas perde
ram o contato com a realidade médico-social das comunidades e por só atenderem 
os interesses dos profissionais deixaram de atuar como núcleos de progresso e inova
ção (96). 

A experiência que se realiza na Unidade Sanitária Murialdo, no sentido de insta
lar-se um Sistema Comunitário de Saúde, é inovadora e desafia as estruturas atuais 
de concessão de serviços de saúde. Está, por isso mesmo, sujeita a todas as vicissitu
des de qualquer iniciativa que foge aos esquemas preestabelecidos nessa área ou na
quela maior, a dos organismos da estrutura política e social na qual o serviço de 
saúde se insere, que também obedecem a fórmulas não comunitárias. 

Por esses motivos e principalmente pelo seu pouco tempo de vida o Sistema Co
munitário de Saúde da Unidade Sanitária Murialdo está longe de ter atingido todos 
os objetivos a que se propôs. 

Alguns ainda pertencem ao terreno do planejamento ou estão apenas parcial
mente desenvolvidos, atravessando o longo período pontilhado de progressos e re
trocessos que usualmente acompanham a implantação de qualquer atividade não tra
dicional. Também sofrem as naturais dificuldades que a transposição das idéias e das 
hipóteses para o plano do trabalho de campo determina quando profissionais e 
usuários ainda se confundem entre a busca de formas inovadoras e conservadoras de 
prestação de serviços. E também porque, neste tipo de sistema de saúde, os esquemas 
nunca podem ser fixados em caráter definitivo, devendo ser revisados a qualquer 
momento e adaptados à realidade das sociedades e comunidades em constante mu
tação, sob pena de se institucionalizarem e incorrerem no mesmo erro que viciou os 
serviços tradicionais, qual seja a perda de relevância para as comunidades a que servem. 
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3.2 - A saúde mental no sistema de saúde comunitária 

A assistência à saúde mental no Estado do Rio Grande do Sul é assumida prin
cipalmente pela Secretaria de Saúde do Estado e pelo Instituto Nacional de Previ
dência Social, tal como ocorre com os serviços gerais de saúde. Os serviços hospita
lares, bem como os ambulatoriais privados, por suas características, atingem uma 
parcela muito pequena da população. 

O INPS, através de sua rede ambulatorial e do empenho de verbas para o pa
gamento de leitos de hospitais psiquiátricos privados, trabalha predominantemente 
aspectos curativos e reabilitadores da doença mental, enquanto a Secretaria da Saú
de do Estado exerce os maiores esforços preventivos. 

A assistência à saúde mental pela Previdência Social no Rio Grande do Sul é um 
reflexo da situação dominante no país, onde em 1973 97% das despesas nesse setor 
foram para leitos hospitalares e 3% para ambulatórios (30). O mais elevado orça
mento para a saúde mental pertence à Secretaria de Saúde do Estado, que mantém 
o maior hospital psiquiátrico gaúcho, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde quase 
toda a população internada é constituída de pacientes crônicos, e que utiliza ainda 
o Hospital Colônia de Itapoã, também para o atendimento de pacientes crônicos 
(107). 

É possível que o deslocamento do autor desta tese do Hospital Psiquiátrico São 
Pedro para trabalhar no então Centro Médico Social São José do Murialdo da Secre
taria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 1966, te
nha sido a primeira tentativa limitada, no Brasil, de estabelecimento de um Progra
ma de Psiquiatria Comunitária (68). { 4d J 

Outros esforços foram realizados ncf Estado daquela época até agora, visando a 
desenvolver projetos restritos de Psiquiatria Comunitária. Os principais foram: 

- Em 1970, a criação de um Centro Comunitário de Saúde Mental ligado ao 
Centro Psiquiátrico Melanie Klein do Hospital Psiquiátrico São Pedro, para atender 
o Bairro do Partenon, em Porto Alegre, realização do Departamento de Psiquiatria 
c Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; 

- O treinamento de equipes multidisciplinares de profissionais da Saúde Men
tal de nívél superior (médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiras e assistentes so-· 
ciais psiquiátricos), no então Centro Médico Social São José de Murialdo, para atua
rem em outras Unidades Sanitárias da rede da Secretaria da Saúde do Estado, no 
primeiro semestre de 1972, com o que se pretendia iniciar a organização de uma 
rede ambulatorial para tratamento de doentes mentais e para o controle de egressos 
do Hospital Psiquiátrico São Pedro (106); · · 

- A partir de 1974, a setorialização do Hospital Psiquiátrico São Pedro (com 
cerca de 4.000 pacientes), para atender comunitariamente a área metropolitana da 
assim chamada Grande Porto Alegre e áreas delimitadas do Estado do Rio Grande 
do Sul; 
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O trabalho desenvolvido pelo Departamento de Saúde Mental da Secretaria 
da Saúde com o objetivo de treinar os profissionais não especializados em Saúde 
Mental, médicos, enfermeiras e auxiliares de serviços de saúde de Unidades Sanitá
rias da rede estadual, para funcionarem como agentes de Saúde Mental, em especial 
em casos de emergências psiquiátricas e de seguimento de egressos de hospitais psi
quiátricos (47). 

Os programas e projetos citados representaram e representam tentativas rele
vantes de proporcionar cuidados integrais (preventivos, curativos e reabilitadores) 
de forma contínua. Sua significância aumenta pelo esforço no sentido de não disso
ciar o atendimento dos doentes mentais do atendimento geral de saúde, porquanto 
muitos dos serviços mencionados se localizam em unidades sanitárias polivalentes. 

Todas essas iniciativas permitem um acúmulo de experiências cujo relato já foi 
parcialmente feito pelos seus responsáveis (47) (68) (106) (107). Ficam eles deven
do, entretanto, a publicação de mais dados para aqueles que iniciam atividades co
munitárias de saúde mental em nosso País. 

Todavia, mesmo levando-se em conta a abertura ensejada por todos esses pro
gramas e projetos que se desenvolvem no Estado envolvendo o atendimento da saú
de mental, a situação-problema antes descrita torna-se ainda mais complicada, pela 
falta de um planejamento global dos esforços preventivos e de controle de egressos, 
do estabelecimento de outros serviços psiquiátricos que não os tradicionais e do uso 
de técnicas sociais, a fun de que se possa atingir a estruturação de serviços psiquiá
tricos comunitários que progressivamente dêem cobertura a toda população doEs
tado. 

Aqui também, como ocorreu com a prestação de serviços gerais de saúde, a po
pulação não tem sido envolvida no planejamento dos serviços de saúde mental, man
tendo-se , apesar dos esforços em contrário já citados, a dissociação costumeira entre 
o atendimento geral de saúde e o atendimento de saúde mental, bem como entre o 
atendimento preventivo primário e o secundário e terciário. De igual modo a assis
tência às necessidades reais da comunidade, em termos de fornecimento de serviços 
para os problemas mais prevalentes e mais importantes, sofre pela distorção conse
qüente à ênfase dada à prevenção secundária. 

Por outro lado, os serviços de saúde mental não escapam ao que já foi referido 
quanto aos serviços gerais de saúde: perdem sua relevância para a comunidade, uma 
vez que dão escassa cobertura à população, que os ocupa com problemas triviais e 
repetitivos, atendem passivamente a demanda, são subutilizados, não são programa
dos, bem como não se integram com outros serviços existentes e pouco atuam nas 
áreas de prevenção primária e terciária. 

Nossos serviços de saúde mental tradicional ou inovadoramente estruturados, 
além disso, carregam o ônus da adoção de técnicas de trabalho antes de tudo indivi
duais, bem como o de trabalharem restritivamente com a doença isolada do contex
to .' Estabelecido um esquema referencial clínico para o seu traballio, atingem apenas 
uma pequena parcela da população a que servem. Com isto ficam distanciados das 
necessidades reais de saúde mental da população, o que indica ser preciso eleger-se 
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um modelo diferente para o atendimento da realidade médica e social no que diz 
respeito à saúde mental. 

Tendo presente esta problematização é que se visou na Unidade Sanitária 
Murialdo, desde 1974, elaborar um modelo de serviço de saúde mental comunitária 
prático, viável e funcional, que pudesse integrar esforços de técnicos e pacientes e 
servir para a prestação de serviços, treinamento de pessoal e para a pesquisa. Ao se 
organizar o serviço de saúde mental dentro do Sistema de Saúde Comunitária já 
mencionado tomaram-se, como objetivos gerais, em consonância com os do Siste
ma, a concessão, para toda a população da área, de cuidados preventivos primários, 
secundários e terciários, para aquelas condições que afetam a saúde mental dos in
divíduos, bem como repercutem sobre a manutenção da saúde física e social e com 

elas se relacionam. ( 4-U/ { 11) 
Na base desta conceituação de psiquiatria de comunidade, pensou-se criar um 

serviço de saúde mental integrado no sistema de saúde comunitária, que aceitasse a 
responsabilidade pela saúde mental no seu mais amplo sentido, de todos os indiví
duos dentro da comunidade. 

Colocados dentro da comunidade, os serviços e o profissional da saúde mental 
podem melhor perceber a influência das forças e pressões a que estão submetidos os 
pacientes. Essa identificação enseja manipulações do meio ambiente para prevenção, 
tratamento e reabilitação dos pacientes, bem como aumenta a capacidade de deter
minar fatores de risco no desencadeamento e na manutenção de processos mórbidos. 

O serviço de saúde mental da Unidade Sanitária Murialdo levou em conta estas 
considerações de caráter teórico ao procurar desenvolver sua experiência em psi
quiatria de comunidade. 

Esta experiência objetivava experimentar um modelo que diminuísse a distância 
entre as necessidades da população e as disponibilidades de atendimento do serviço 
e mantivesse um vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, dentro de um 
contexto que abrangesse todos os problemas de saúde do último de forma integral e 
contínua, com a participação de outros profissionais, não previamente ligados às 
atividades de saúde mental, bem como de voluntários, pacientes e elementos da co
munidade.J lsto exigiu uma revisão dos objetivos do Serviço de Saúde Mental, que 
ficaram assim reformulados: 

Na área da assistência: 
I) Promover, através da Equipe Primária, o atendimento das prioridades em 

Saúde Mental para o Sistema, que foram definidas como sendo o alcoolismo, as psi
coses (com ênfase nos egressos de hospitais psiquiátricos) e os transtornos mentais 
na infância; 

2) Promover, através das Equipes Primárias, do Ambulatório e do Plantão no
turnos, o atendimento das emergências psiquiátricas, assim discriminadas: crises psi
cóticas agudas, crises vitais e acidentais,! suicídio, intoxicações e reações psicóticas 
devidas à dependência ao álcool e a drTgas, estados confusionais agudos, tóxicos, 
infecciosos e epilépticos; ( 4~) 
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3) Promover, através da Equipe Primária, o atendimento das neuroses, evitando 
manipulações desnecessárias e a sobrecarga dos serviços pela repetição das consultas; 

4) Promover, através da Equipe Primária, o atendimento psicológico dos aspec
tos emocionais dos pacientes com problemas físicos e sociais, melhorando a relação 
médico-paciente e especialmente tratando os portadores de doenças crônicas e ter
minais, os distúrbios psicofisiológicos e os transtornos da personalidade; 

5) Promover, através da Equipe Primária, o atendimento dos conflitos conjugais 
c das disfunções sexuais; 

6) Atender em Ambulatório aqueles casos que escapam à capacidade da Equipe 
Primária ou que necessitam de maior esclarecimento diagnóstico, ou de formas de 
tratamento não constantes do treinamento dado à Equipe Primária; 

7) Organizar os programas de atendimento comunitário das prioridades psiquiá
tricas estabelecidas para o Sistema, com o envolvimento da Equipe Primária, famí
lia, paciente e organizações comunitárias. 

Na área de ensino: 
I) Treinar em serviço a própria equipe do Serviço de Saúde Mental para se pre

par-ar e funcionar como um Serviço Psiquiátrico Comunitário; 
2) Treinar as Equipes Primárias para o atendimento dos problemas prioritários 

de Saúde Mental, estabelecidos pelo Sistema Integrado de Saúde, e para aquelas ta
refas de Saúde Mental consideradas como básicas para serem assistidas pelo Sistema; 

3) Cooperar com o programa de treinamento em Saúde Comunitária para estu
dantes de pré- c pós-graduação, de escolas da área da Saúde e com ela relacionadas 
(Saúde Pública , Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Veterinária, Psico
logia, Serviço Social , Ciências Sociais, Pedagogia, Psicopcdagogia, Arquitetura, En
genharia e de Auxiliares . de Serviços de Saúde); 

4) Organizar serviços de consultoria e educação para os usuários do Sistema, 
seus familiares, pessoas da comunidade, líderes e profissionais de outras áreas que 
não de Saúde (professores, padres, líderes comunitários, etc.) para o atendimento 
da Saúde Mental · 

' 5) Colaborar no programa de residência para formação do Médico Comunitário, 
agente de atendimento da Saúde Comunitária e da Saúde Mental Comunitária (I OS); 

6) Treinar Voluntários de Saúde da comunidade para o atendimento de proble
mas de Saúde Mental detectados como importantes para a comunidade e possíveis 
de serem manejados por pessoal não profissional; 

7) Treinar em serviço profissionais des outros serviços especializados para o 
atendimento da Saúde Mental. 

Na área de pesquisa: 
I) Promover pesquisas epidemiológicas de incidência e prevalência de transtor

nos mentais nas subáreas e na área total para.orientar a organização do Serviço; 
2) Promover o levantamento dos recursos humanos, materiais e institucionais 

da área e subáreas, para orientar a organização do Serviço; 
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3) Promover o estudo dos recursos de diagnósticos e da avaliação dos .casos para 
a simplificação e flexibilidade do atendimento; 

4) Promover pesquisa no sentido de detectar as atitudes e crenças que a popula
ção mantém em relação aos transtornos mentais existentes e tratamentos; 

5) Estudar os hábitos e costumes das culturas e co-culturas existentes na área, 
bem como seu valor na promoção da Saúde Mental; 

6) Promover pesquisas que avaliem as atividades de assistência e ensino desen
volvidas. 

Na área de administração: 
1) Colaborar com a org;mjzação de um Sistema Comunitário de Saúde onde se 

integre o Serviço Comunitário de Saúde Mental; 
2) Adotar o Prontuário de Famt1ia, orientado para a solução de problemas e 

guardado pela própria família, possível de ser utilizado nos diversos órgãos do Sis
tema, outras instituições e/ou outros sistemas; 

3) Organizar uma rede de serviços comunitários de saúde mental, com Postos 
Avançados e retaguarda em ambulatórios e uma Unidade Psiquiátrica no Hospital 
Comunitário ou um Serviço Psiquiátrico Hospitalar que atenderá os pacientes da 
área; 

4) Coordenar as suas atividades com os escalões hierarquicamente superiores 
(Departamento de Saúde Mental da Secretaria da Saúde), com outras instituições, 
outros serviços e sistemas de saúde, bem como com os representantes da comunida
de, e deles receber auditoria. 

A consecução destes objetivos encontra o Sistema Comunitário de Saúde da 
Unidade Sanitária Murialdo em pleno período de transição da prática tradicional do 
atendimento passivo da demanda para o atendimento comunitário do total dos pro
blemas apresentados. Assim sendo, o Serviço de Saúde Mental está supervisionando, 
através de um de seus técnicos, cada uma das cinco Equipes Primárias, o atendimen
to de casos de alcoolismo, psicoses e transtornos mentais na infância, e na retaguar
da está atendendo aqueles casos que exigem melhor esclarecimento diagnóstico ou 
um atendimento mais especializado. O atendimento da demanda está sendo substi
tuído pelo atendimento da necessidade real da comunidade. No que toca ao alco
olismo, pretende-se manter sob controle a grande maioria dos casos detectados atra
vés de técnicos e de recursos inovadores. A consultoria e educação da comunidade 
têm sido efetuadas através de fornecimento de supervisão a escolas e a clubes que se 
destinam à prestação de serviços. Um programa foi desenvolvido para atender a ne
cessidade de transformar a professora de la Série do I o C rau num agente de saúde 
mental, capacitando-a para a identificação, atendimento e encaminhamento de 
crianças com problemas de aprendizagem, cujo número, dentro de um sistema de 
atendimento normal feito pelo Serviço de Saúde Mental ocuparia certamente todo o 
tempo e esforço dos técnicos. 

Na área de ensino, a equipe do Serviço de Saúde Mental partiu para o seu próprio 
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treinamento, a fim de adquirir as novas habilidades c atitudes requeridas para fazer
se a mudança do funcionamento tradicional para o funcionamento comunitário. 
Programas de treinamento para outros profissionais de nível superior, auxiliares, 
voluntários c pessoal da comunidade têm sido desencadeados, principalmente na 
área do alcoolismo. O treinamento de voluntários, o estágio integrado em saúde 
comunitária c o treinamento de residentes em saúde comunitária têm recebido deci
dido apoio do Serviço de Saúde Mental. A falta do hábito da pesquisa em nosso 
meio e as necessidades mais prementes do desenvolvimento da assistência neste mo
mento têm prejudicado o setor de pesquisa. O estudo da prevalência do alcoolismo 
na Vila Vargas ( 148) e uma pesquisa a respeito da atitude dos donos de bares com 
relação ao alcoolismo e alcoolistas (206) foram lev-ados a efeito, bem como uma 
simplificação da avaliação diagnóstica de crianças, possibilitando sua aplicação pelo 
pessoal dos serviços comunitários. 

Na área administrativa, o Serviço de Saúde Mental tem cooperado para o aper
feiçoamento do Sistema, participando de todas as atividades de desenvolvimento do 
organismo, incentivando o uso do Prontuário de FamJ1ia e buscando a colaboração 
com outras instituições destinadas ao fomento da saúde . 

Também aqui se evidencia a dificuldade de estruturação de um serviço desse 
tipo e de moldarem-se técnicos que saibam montar um esquema de trabalho conse
qüente e consonante com os objetivos traçados. Muitos fatores se opõem energica
mente à concretização desse propósito. Entre eles está, de novo, a atividade profis
sional individualista, regida pelo lucro, que procura levar para os serviços públicos o 
esquema referencial do atendimento privado; o sistema universitário, que se volta 
para a abordagem curativa dos pacientes c para a formação elitista do profissional, 
que objetiva antes seus interesses que os da comunidade a que serve; e a rejeição in
consciente de qualquer programa que represente uma inovação e principalmente 
que substitua uma rotina consagrada, acionada por uma série de profissionais que a 
ela se adaptaram e que por isso mesmo não admitem qualquer processo de mudança . 

Nem todos os objetivos e proposições aqui arrolados foram colocados em prá
tica. Alguns ainda estão em fase de planejamento outros estão encaixados no demo
rado processo que vai da concepção à prática e se defrontam com os obstáculos 
naturais que decorrem da transposição de teorias e proposições da ciência ao campo 
de trabalho, à comunidade, quando só a experiência prática depura e disciplina a 
sua aplicação. 

3.3 - O prontuário de família orientado para a solução de problemas 

Conforme foi visto, o prontuário é o documento que registra todos os atos mé
dicos e paramédicos em relação a um paciente e com isso estabelece um elo de co
muni cação entre os profissionais da saúde. Um sistema de saúde comunitária que 
visa ao atendimento integral da saúde, mas também ao relacionamento estreito en
tre profissionais e usuários do serviço, considerando os últimos na sua devida dimen
são de pacientes e agentes das ações de saúde, certamente deverá contestar os objeti-
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vos do registro de dados tal como são tradicionalmente formulados. Um prontuário 
ade4uado deveria informar também sobre as medidas tomadas para a preservação da 
saúde e a manutenção das melhoras obtidas, bem como servir para a comunicação 

com os usuários. 
No momento em que se resolveu modificar a forma de prestação de serviços de 

saúde na Unidade Sanitária Murialdo, surgiu a necessidade de empregar-se um tipo 
de registro prático e funcional, que expressasse com clareza as atividades de saúde 

realizadas. 
A adoção de uma ficha clínica para o novo Sistema de Saúde Comunitária colo

cou em pauta os objetivos do Sistema e os dilemas que enfrenta a assistência médica 
tradicional. Na concepção da Ficha, por inerentes ao próprio Sistema que se tentava 
desenvolver, teriam de ser levados em conta os objetivos de atendimento à pessoa 
do paciente e não à doença, a maior comunicação entre os profissionais da saúde e 
destes com os usuários, a integralidade e a continuidade dos cuidados dispensados e 
a participação das pessoas e famtlias no seu próprio atendimento . Igualmente dever
se-ia atentar para os vícios do atendimento usual, tais como o empobrecimento da 
relação médico-paciente, a má qualidade dos serviços prestados, devida à orientação 
da assistência médica para a superespecialização, a falta de integração dos sistemas 
previdenciários estatais e privados, e a troca constante da população atendida ou do 
profissional que atende. 

Outro problema foi o da superação do conflito entre estruturação e criativida
de , de forma a favorecer o desenvolvimento do raciocínio científico. No desenrolar 
de um trabalho de pesquisa o cientista aceita seguir normas e receber a avaliação 
sem se sentir ameaçado na sua criatividade e originalidade. Ao contrário, a análise 
crítica é bem-vinda no intuito de melhorar os resultados. Na área médica, porém, 
ex iste uma grande resistência ao registro adequado de dados sob várias alegações. 
Estas vão desde a possível perda de tempo até a de perda da independência e cercea
mento da imaginação criadora. Também a análise mais profunda da atividade médi
ca , possível somente através do estudo de documentos gerados por essa atividade , 
em que a relação entre as tarefas realizadas e o custo das mesmas, entre as necessi
dades da população e os serviços prestados possam ser avaliadas, seria muito facili
tada pelo tipo de registro empregado ( 142) (143). 

O prontuário pode, pois, se tornar um motivo de estímulo à avaliação de uma 
tarefa de saúde . Um prontuário orientado para a solução de problemas obriga a 
equipe a ser mais efetiva no diagnóstico dos pacientes e a preocupar-se com o esta
belecimento de um plano de tratamento. Estas vantagens já tem sido estudadas a 
propósito da avaliação de serviços comunitários de saúde mental (212). 

Uma das características importantes dos sistemas de Saúde Comunitária é a n í
tida associação entre a prestação de serviços, o ensino e a pesquisa. Sendo a assistên
cia o foco central do organismo, em torno do qual giram o ensino e a pesquisa, o 
prontuário utilizado deverá também ser mais um instrumento para facilitar a reali
zação de atividades de saúde e de ensino-aprendizagem. 

A ficha clínica que se pretendeu adotar no Sistema de Saúde Comunitária da 
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Unidade Sanitária Murialdo deveria, portanto, abranger o registro de todo o grupo 
familiar, com o perfil dos aspectos sadios e mórbidos da fam1lia, bem como todos 
os problemas de saúde fisica, psicológica e social, todos os cuidados preventivos, 
curativos e de reabilitação dos indivíduos e do grupo familiar, c ainda servir como 
um instrumento e método para aperfeiçoar a assistência proporcionada, ensejando a 
participação dos indivíduos e das famJ1ias no seu atendimento. 

Para atingir esses objetivos, a técnica de registro dos dados e a política tradicio
nal do uso dos prontuários teriam de ser modificadas . Diante disso, procurou-se 
conceber um prontuário funcional, que oportunizasse o desenvolvimento do racio
cínio científico, desse uma visão da integralidade e continuidade dos serviços presta
dos e superasse as supostas limitações criadas pelos registros à criatividade, para ser 
usado tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes e fam!lias. Também deveria 
permitir a análise da qualidade dos serviços prestados e a sua relação com o custo e 
eficácia. Sendo um utcns!lio prático e eficaz de registro de ações de saúde, também 
deveria ser útil para as tarefas de ensino e aprendizagem (142) (143) (144). 

Na procura de um prontuário que correspondesse às finalidades do Sistema, o 
método proposto por Weed (218), em que todo o registro é orientado para a solu
ção de problemas, pareceu o que reunia maiores condições de exeqüibilidade. Para 
chegar-se ao resultado desejado, tentou-se uma adaptação local do método de Weed, 
aplicando-o ao grupo familiar de forma a permitir que a famJlia como um todo fos
se o objeto do registro. Problemas físicos, psicológicos e sociais dos indivíduos e do 
grupo familiar deveriam estar nitidamente identificados para todos os que manuseas
sem o prontuário, a fim de poupar, tanto à famJlia quanto aos pacientes, reinvesti
gações desnecessárias, preservar tarefas de saúde já complementadas e reiniciar aten
dimentos qu e por acaso tivessem sido descontinuados (144). 

Em geral os prontuários de fam 1lia são uma coleção de fichas individuais agru
padas numa única pasta (63). O prontuário de famJlia que fornece dados gerais so
bre a mesma e enseja o acompanhamento de todo o grupo familiar de forma siste
mática, registrando toda a evolução da fam!lia e de seus membros, é uma inovação e 
tem despertado a curiosidade de técnicos em administração de serviços de saúde em 
todo o mundo (63) ( 110). Na elaboração do prontuário de fam!lia adotado pelo 
Sistema de Saúde Comunitária da Unidade Sanitária Murialdo, a experiência de 
lewin {142), que em nosso meio mais tem trabalhado para a implantação do pron
tuário médico ou ficha clínica orientada para a solução de problemas, foi funda
mental para resolver o problema técnico. 

A ficha clínica agora em uso buscou ser um elemento que centralizasse as ativi
dades de consecução dos objetivos acima discutidos. Com ela tem-se obtido : 

- facilitar a comunicação entre os membros da equipe que interagem com o 
paciente , a fam !lia e a comunidade; 

- facilitar que qualquer dos integrantes da Equipe Primária, os Voluntários e o 
pessoal em treinamento possam ser agentes de saúde; 

- permitir que o atendimento fique centrado no grupo social c não apenas no 
indivíduo; 
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\ 
permitir o atendimento integral do paciente e do grupo familiar (preventivo, 

curativo e reabilitador, dos aspectos físico, psicológico e social); 
- permitir a continuidade do atendimento, desvinculando-o do episódio e vol

tando-<> para o processo; 
- ensejar a análise do cuidado prestado ao paciente, famJlia e comunidade; 
- permitir a pesquisa de melhores formas de atendimento. 

A Unidade Sanitária Murialdo tentou o uso de um prontuário que, se não é o 
ideal, tem provado, nos testes a que até agora foi sumetido, ser uma forma bastante 
promissora de registro para um serviço que baseia quase todo o seu trabalho na con
cessão de cuidados primários de saúde de forma integral e contínua a famllias de 
uma comunidade. 

O prontuário de famJlia em questão se compõe basicamente de três fichas 
(Anexo 2). Estas fichas se subdividem em quatro partes. A primeira delas, deilomi
nada página de rosto, contém a identificação de todo o grupo familiar. Nela estão os 
nomes e as letras que assinalam os membros da familia. Estas letras serão usadas 
sempre que houver referência ao problema daquele indivíduo. Outros dados são: o 
sexo, estado civil, a ocupação, a vinculação ao sistema de previdência social, o grau 
de instrução e a renda individual. A soma das rendas individuais dará a renda total, 
que dividida pelo número de adultos, somado ao número de crianças e dividido por 
dois (vide item 5 do Anexo I), fornece uma cifra capaz de permitir a classificação 
do grupo familiar dentro ou fora do critério de pobreza estabelecido para o Sistema. 

A página de rosto contém ainda a Lista de Problemas considerada como a parte 
quatro do prontuário, onde ficam registrados os problemas da famJ1ia como um to
do e dos indivíduos que a integram. Cada problema recebe um número e a letra cor
respondente à pessoa a que ele afeta ; no ca.so de afetar o grupo familiar, o registro 
se faz na coluna que está encabeçada pelo título "Famt1ia". Assim, por exemplo, o 
alcoolismo pode ser o problema do chefe da familia, que seria o paciente da letra A. 
O problema n. 1 de A (que fica na primeira coluna após a que traz como cabeçalho 
a palavra " Fam1lia") seria o alcoolismo . Este mesmo problema pode estar atingindo 
todo o grupo familiar , aparecendo, então, na coluna "Fami1ia" como Problema n.l, 
sob a forma de Problema de Saúde Mental de A. Cada problema tem para preenchi
mento três linhas, com o que se facilita o registro do atendimento integral e contínuo. 

Por exemplo, na coluna correspondente a um dos filhos pode constar, na pri
meira linha , a frase "Imunizações incompletas". Logo que se completem o registro é 
anulado, anotando-se a data da resolução. Em outro caso pode estar escrito "Agita
ção Psicomotora", que num segundo momento é identificada como um quadro psi
cótico, quando então se risca a primeira frase, substituindo-a na linha abaixo por 
" Psicose". Esta por sua vez é anulada ao se chegar ao diagnóstico definitivo, que 
poderá ser , por exemplo, "Psicose Maníaco-Depressiva", registro que se fará na ter
ceira linha . 

A data ao lado do registro facilita a quem manipula o prontuário a busca na 
ficha JIJ (Evolução) dos dados sobre problemas, exames físicos, psicológicos ou 
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sociais, que permitiram o diagnóstico do caso que afeta o paciente e a fami1ia, bem 
como a orientação sugerida e a rotinização do tratamento proposto. Dessa forma, a 
qualquer momento, qualquer profissional da saúde, dentro ou fora do sistema, pode 
se situar dentro do caso da famt1ia e dos indivíduos que a compõem, bem como se 
encarregar do mesmo. 

A ficha 11 (Perfil Psico-Sócio-Econômico) apresenta as características do grupo 
familiar. Deve ser preenchida logo após o primeiro atendimento e complementada 
por ocasião da primeira visitação domiciliar. Pelo perfil, o retrato da fam1lia esboça· 
do na folha de rosto é explicitado, permitindo que algumas nuances não expressas 
nos dados de Identificação e ria Lista de Problemas apareçam. O verso da folha con
tém dados sobre as condições ambientais, onde se descreve o tipo de habitação, seu 
suprimento de água e luz, o destino dado aos dejetos e ao lixo, e as condições do 
meio ambiente. Num adendo desta ficha, em Observações, são referidos alguns pro· 
blemas que, embora inativos, como. por exemplo, tuberculose tratada de um dos 
membros, cirurgias feitas, alergias, etc., podem se tornar potencialmente capazes de 
se reativarem e causarem perigo à saúde. 

A ficha lli acompanha a evolução e serve para todas as pessoas da familia e 
para a familia como um todo. O registro é seqüencial por atendimento. Na primeira 
coluna é posta a data, o nome efou a letra do paciente atendido, bem como o núme· 
ro do problema que provocou o atendimento, com a letra respectiva da pessoa da 
fan1J1ia que foi atendida. Seguem as anotações do técnico, que podem ser de um 
exame físico, psicológico, um levantamento de problema social, exames subsidiá· 
rios, esquematização da rotina de tratamento ou o encaminhamento dado. 

As fichas do prontuário são conservadas dentro de um saco plástico e colocadas 
num envelope impresso, onde consta o nome da Unidade Sanitária, do Sistema de 
Saúde Comunitária, o número de cadastro do prontuário, o nome da familia e seu 
endereço. 

Este prontuário é entregue à fami1ia, mantendo a Equipe Primária, no Posto 
Avançado, apenas uma cópia da Folha de Identificação (I}, e da Listagem de Proble· 
mas (IV}, para sua orientação e para o fornecimento de dados ao Serviço de Infor· 
mações, bem como para o estabelecimento de uma rotina adequada de controle de 
casos que requeiram seguimento. 

Essa política em relação aos prontuários foi inspirada no relato feito pelo Prof. 
David Morley, quando visitou a Unidade Sanitária Murialdo em 1974, de seu suces
so com a entrega dos prontuários de suas "Clínicas dos Abaixo de Cinco Anos" às 
mães (163). Esse sucesso animou o autor desta tese a entregar os prontuários às fa
m1lias, o que se iniciou em uma das áreas de atendimento do Sistema e, após um 
longo processo de estudo, pesquisa e consultoria, se estendeu às demais áreas. 

Neste processo considerou-se não só a análise dos dados fornecidos por Morley, 
de que as mães eram excelentes agentes de saúde no cuidado de seus filhos e fiéis 
guardiãs dos prontuários que registravam o crescimento de suas fam!lias conforme 
atestou um estudo comparativo com o uso e a perda dos prontuários dos serviços 
hospitalares de Londres,\ bem como a constatação de que as mães brasileiras guardam 
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as carteiras de registro de imunizações de seus filhos e a verificação de que os anti
gos prontuários de familia, que continham fichas individuais de cada um dos mem
bros do núcleo familiar, não eram consultados pelo seu difícil manejo. 

A entrega de prontuários aos usuários já tem sido tratada na literatura médica 
(20 I) como forma de elevar a qualidade dos cuidados, melhorar a relação médico
paciente, assegurar a continuidade e evitar a excessiva burocracia. A base destapo-
1 ítica é o direito da pessoa que compra o serviço de poder dispor do produto de sua 
compra e avaliá-lo. Os resultados positivos desta entrega seriam a obtenção de uma 
melhor participação dos pacientes no seu tratamento; a diminuição do número dos 
que não cumprem as recomendações, uma vez que a posse das mesmas pelo paciente 
dispensam-no de memorizá-las; e, além disso.a motivação do paciente para a educa
ção da saúde, na busca da compreensão do significado de sua doença. 

No Sistema da Unidade Sanitária Murialdo ficou comprovado este fato quando 
alguns pacientes começaram a admitir como rotina e sem preconceitos estarem 
doentes e necessitarem tratamento para problemas tais como tuberculose, psicose 
ou alcoolismo . A entrega 'do prontuário beneficiou a continuidade da prestação de 
serviços, prejudicada pela prática médica orientada mais para a especialização . 
Assim sendo , no encaminhamento para especialistas ou em casos de internação hos
pitalar, a possibilidade do paciente ser exposto a uma renovação total de exames 
c! ínicos e subsidiários ficou atenuada. Houve experiências positivas neste sentido, 
ao ser um paciente do Sistema atendido em outros sistemas de saúde. Também ges
tantes do Sistema que buscam as maternidades levando seus prontuários com o re
gistro de todo o cuidado pré-natal realizado, características da gestação, se normal 
ou de risco, têm facilitado o trabalho do obstetra. 

De outra parte, os problemas de saúde mental que podem complicar a manobra 
clínica ou a manobra cirúrgica porventura necessária ao paciente ficam de imediato 
do domínio do profissional que o atende. Outro benefício é a possibilidade de esta
belecimento de uma melhor relação médico-paciente, afastando os temores paranói
des provocados pela atitude atual de dependência do paciente diante de seus médi
cos. Como em medicina comunitária a livre escolha do profissional fica prejudicada, 
a entrega do prontuário permite compensar as desvantagens da imposição do mes
mo, por abrir o diálogo com o paciente. 

Para os médicos há também vantagens, como o incentivo na avaliação de seus 
trabalhos e a busca de elevação da qualidade, propostas pelo diálogo e pelo estudo 
dos prontuários. Por outro lado, a satisfação do profissional será maior na medida 
em que diminui a grande distância existente entre os profissionais acadêmicos que 
usam prontuários sofisticados e os profissionais que trabalham diretamente com os 
pacientes e que registram precariamente ou então não registram os atendimentos. A 
entrega dos prontuários colabora igualmente com o trabalho dos planejadores e dos 
administradores de serviços de saúde, facilitando a auditoria , que passará a ser feita 
muito mais entre os próprios profissionais do que entre estes e os peritos fiscais que 
os vigiam . 

Naturalmente muitas objeções foram dirigidas a esta forma de registro de dados 
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de saúde. Entre elas, a fidedignidade dos mesmos, que podem ser adulterados, a pos
sibilidade de uma precária e tendenciosa revisão pelos colegas dos serviços de saúde 
ou de outros serviços, a possibilidade de que os pacientes processem os profissionais 
por erro médico, e a maior perda de tempo escrevendo mais e explicando mais ao 
paciente. 

À objeção da perda de tempo se contrapõe logo o argumento da elevação da 
qualidade dos primeiros atendimentos, que tornarão o laço entre o profissional e o 
paciente tão forte a ponto de permitir que o tempo inicial assim dito perdido fique 
logo recuperado pela facilidade com que posteriores manipulações do paciente e da 
fam 1lia serão feitas. As outras objeções, embora relevantes, podem também ser su
peradas. Problemas de comunicação sobre doenças terminais c sobre transtornos 
mentais podem de certa forma constituir um empecilho para a prática da entrega de 
prontuários aos grupos familiares. A experiência da Unidade Sanitária Murialdo tem 
demonstrado que delicados problemas mentais e conflitos conjugais podem, porém, 
ser registrados c mantidos em segredo pela familia e pelos serviços de saúde que elas 
consultam. O registro de alguns problemas. entretanto, principalmente os relaciona
dos com doença estigmatizadas por preconceito ou terminais, necessitam ser trata
dos individual e especialmente . A anilise destes com o paciente, que deseja ou não 
saber de seu problema, ou que não deseja que o mesmo fiq1,1e assentado, pode ser 
capaz de dar a esta questão uma resposta melhor que anos de discussões acadêmicas. 
A Unidade Murialdo teve o caso de um alcoolista que procurou sua Equipe Primária 
a fim de solicitar que seu problema não ficasse anotado. Na visita domiciliar, fami
liares e vizinhos convenceram-no a assumir seu diagnóstico numa reunião de memo
rável bom senso, embora absolutamente absurda dentro daquilo que se convenciona 
denominar encontros formais entre familiares e profissionais da saúde. 

No que se refere <I quebra do sigilo profissional, esta não se configura, pois sen
do o prontuário entregue à familia, é um objeto privado desta, só devassável pelos 
seus proprietários c pelos serviços de saúde que eles freqüentam. 

3.4 -O atendimento comunitário 

Para chegar-se a posições fundamentadas sobre os resultados da abordagl'!m co
munitária da saúde mental em relação a um sistema de serviços gerais de saúde inte
grados, como se dá com a Unidade Sanitária Murialdo, tema de pesquisa desta tese, 
faz-se necessário um exame mais extenso de casos ilustrativos dessa modalidade de 
atendimento, que fornecerá evidências palpáveis para uma análise científica convin
cente e conclusiva. 

Serão reunidos, pois, neste tópico, estudos de casos que proporcionarão dados 
pará a elaboração das conclusões desta tese. divididos conforme a técnica comunitá
ria empregada, o atendimento de familias ou de problemas prioritários da popu
lação. 
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3.4.1 -O ATENDIMENTO DE FAMfliAS 

Inicialmente serão estudadas dez fam!lias atendidas por um ou mais membros 
uma Equipe Primária e dos Serviços Especializados do Sistema de Saúde Comunitá
ria e, portanto, da área de abrangência deste. Estes casos vieram à supervisão psi
quiátrica por diversos motivos, não sendo necessariamente um problema de saúde 
mental que os trouxe ao atendimento inicial nem ao serviço especializado de Saúde 
Mental. 

Para o registro do atendimento destas fam!lias foi utilizado o prontuário de fa
mília orientado para a solução de problemas, anteriormente descrito. 

Cumpre destacar o fato de que tais prontuários estão sendo confiados aos usuá
rios desde 1973 e que, atualmente, todas as fami1ias atendidas pelos Postos Avança
dos ou pelos Serviços Especializados do Sistema possuem o seu, que é por elas con
servado em sua residência e utilizado pelos diversos profissionais que servem o gru
po familiar , mesmo de outros sistemas. Não raras vezes os prontuários estão incom
pletamente preenchidos. Assim sendo, não registram de forma perfeita e acabada 
todos os tratamentos ou abordagens realizados. Por isso mesmo são um retrato do 
estágio de evolução que até o momento atingiu a implementação do projeto do 
Sistema de Saúde Comunitária em apreço. 

O fato de alguns dos registros estarem em aberto é inteiramente consentâneo 
com a orientação do Sistema para a solução de problemas e para a manutenção da 
continuidade do atendimento. É ao mesmo tempo decorrência da filosofia inovado
ra adotada e de sua metodologia própria. Como afirma Hurst (I 20), toda inovação 
sofre as vicissitudes inerentes à experimentação de suas proposições no campo do 
trabaU10. As etapas a serem vencidas compreendem a desconfiança para com o uso 
do novo método, a necessidade de treinamento especifico para a adoção do mesmo 
a fim de atingir uma terceira etapa, a da excelência da realização da tarefa. O desen
volvimento das atividades inovadoras do sistema comunitário do Murialdo situa-se 
na primeira e na segunda etapas. Por isso mesmo, os prontuários aqui apresentados, 
cópia fiel dos conservados pelas fam!lias, estão incompletos além de não estarem 
adequadamente preenchidos. Os dados neles contidos precisam ser examinados e 
complementados, a fim de que se possa recolher material apropriado para a demons
tração da efetividade da abordagem comunitária. 

Assim sendo, após a transcrição quase literal dos prontuários, será feita uma 
análise crítica do seu preenchimento e uma complementação dos dados faltantes. 
Uma nova listagem de problemas surgirá então, a partir destas revisões, e servirá de 
base aos comentários que serão tecidos em torno de cada um dos estudos de famí
lia, os quais fundamentarão parcialmente as conclusões desta tese. 

Um fac-símile da página de rosto do prontuário original (com algumas emendas 
para preservar o anonimato da família) será anexado após a Revisão da Lista de Pro
blemas, com a finalidade de facilitar a compreensão dos casos. 

O primeiro caso será transcrito como exemplo (Anexo 7 .2), de forma manuscri
ta, semelhante ao original que está em poder da fami1ia atendida. Tanto nesse Anexo 
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como nos fac-símiles que acompanharão cada caso, a listagem revisada será acresci
da à página de rosto (item IV) obedecendo à seguinte convenção: os dados originais 
aparecerão em manuscrito, tal como ocorre na realidade; os dados obtidos pelare
visão posterior serão registrados datilograficamente. 

3.4.1.1 - FAMfLIA NO 1 

Prontuário de Famt1ia - Reg. 003102 

I- Identificação 

A, sexo masculino, chefe da famt1ia, casado, 59 anos, carpinteiro, instrução primá
ria incompleta, percebe Cr$ 500,00 por mês. 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 51 anos, analfabeta, sem renda individual. 
C, sexo masculino, filho do casal, solteiro, 23 anos, operário, analfabeto, percebe 

Cr$ 360,00 por mês. 
D, sexo masculino, filho do casal, solteiro, 18 anos, operário, analfabeto, percebe 

Cr$ 240,00 por mês. 
E, sexo feminino, filha do casal, solteira, 17 anos, analfabeta, sem renda individual. 
F, sexo feminino, filha do casal, solteira, 12 anos, estudante do 40 ano do lO grau, 

não declara renda individual. 
G, sexo feminino, fllha do casal, solteira, 11 anos, estudante do 30 ano do 1 ograu, 

sem renda individual. 
H, sexo masculino, filho do casal, 9 anos, estudante do 20 ano do 10 grau, não pos

sui renda individual. 
I, sexo feminino, neto do casal. 
J, sexo masculino, neta do casal, recém-nascido. 

li - Perfil Psico-Sócio-Econômico 

A e B são casados há 34 anos e tiveram 12 dos seus 15 filhos no interior, Barão 
do Triunfo, de onde são naturais. Os demais nasceram em Porto Alegre. Quando, há 
1 7 anos, aqui vieram morar, estabeleceram residência no Morro da Cruz. Nesta oca
sião vieram com o casal a mãe de A com dois filhos e um rapaz amigo da fam!1ia. 
A era carpinteiro mas diz que "pegava em qualquer serviço". São católicos mas não 
freqüentam a Igreja. Registraram todos os fllhos. Nove deles constituíram família. 
Atualmente o casal tem mais de 20 netos. 

- A é um homem de estatura mediana, magro, e de aspecto depressivo. e cardiopata 
em tratamento pela Previdência Social. Revela estar sempre preocupado com os 
problemas da famt1ia. É prestativo, participa com interesse de grupos comunitá
rios, os quais freqüenta com assiduidade. Mostra interesse e cumpre a orienta
ção dada nos atendimentos dispensados a sua famt1ia. 
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- B é uma mulher ansiosa, desconfiada, de aspecto descuidado, parecendo não se 
preocupar muito consigo mesma. Teve doença de Chagas em 1975. Foi tratada 
mas não acredita estar curada. 

- C trabalha como carpinteiro e atualmente reside numa casa em frente à casa dos 
pais. Mora só e não contribui para a renda familiar. 

- D casou-se há pouco tempo e se mudou para uma casa vizinha à dos pais. 

-E é deficiente mental severo. 

-F é uma adolescente que trabalha como empregada doméstica durante a semana e 
costuma passar os fins de semana na casa dos pais. 

- G é uma adolescente que ajuda a mãe nas lides caseiras. 

- H é uma criança que só estuda. 

-I neta do casal, é filha de uma ftlha separada do marido que lhes entregou a 
criança para que dela cuidassem. 

Condições ambientais 

A casa é própria, de madeira, com 6 peças, sendo que 3 são quartos. Há uma sala, 
varanda e cozinha. Há goteiras na casa. A água que usam provém de um poço que, 
como todos os do Morro da Cruz, está contaminado. Não fervem a água. Não há 
rede elétrica servindo a casa. Há uma fossa seca, com piso de laje. O lixo é posto 
num buraco e queimado. No pátio existem uma horta e um pequeno pomar. Criam 

galinhas e possuem 2 cachorros. 

1//- Evolução 

A - 15 atendimentos. A maioria por queixas de dispnéia, dor torácica e controle de 
TA. 

B - 33 atendimentos por queixas de ansiedade, desânimo e insônia. Toma Feno
barbital há 4 anos. 

(Resumo das consultas mais relevantes) 

C: 05-09-74 - Escabiose. Nervoso- Acarsan e Diazepan. 

E: 09.00-74 - Deficiente mental severo, agitada, dorme pouco, fala com dificul
dade, vai do riso ao choro. Pais preocupados com o atraso mens
trual de E, "mas finalmente veio". Rp: Gardenal 0,30 1 cp. p.dia. 

B: 07-08-75 - Peso no estômago, falta de apetite, insônia e fantasias a respeito 
de sua doença. Acha que tem esgotamento nervoso e que estão 
"escondendo dela". Veio de Barão do Triunfo, casa de chão de 
terra, conhece o "barbeiro" mas não sabe se foi picada. HD. His
teria de Conversão ou Chagas. Conduta: Somalium + Carnabel. 
Solicitada a Reação de Machado Guerreiro. 
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B: 23-12-75 - Esteve hospitalizada 30 dias na Santa Casa, devido à doença de 
Chagas. Disse ter tomado Lampite; emagrecimento, tremores dos 
pés e das mãos, dor de cabeça, enjôo no estômago e anorexia há 3 
meses. Tem um ronco no lado da barriga. Sensação de morte 
quando se espreme e fica bem mole: "parece que o coração vai 
sair para fora· : E f: 46 kg. FC: 105 bpm. Sem edemas, sem turgên
cia jugular e sem refluxo. Presença de frêmito na parede torácica 
anterior em toda a área do précordio. Aumento da área cardíaca. 
Ansiosa. Rp: Fenobarbital 100 mg, 1 cp. à noite. 

B · 24-12-7 5 - Resultado do Soro-diagnóstico para Chagas: imuno-fluorescência 
POSITIVA. Conduta: Fenobarbital 100 mg - Diazepan. 

B · 27-01-76 - Paciente com "alta" da doença de Chagas. Coração SP. Esôfago 
SP. Constipação. OP. Tonturas e cefaléias. Apresenta crises, grita, 
sente dores na barriga, medo da morte. Teve 3 crises em um mês. 
"Crianças brincando com areia é sinal que vou morrer". Resulta
do da imuno-fluorescência para Chagas: Título 1 por 256. Medica
ção: Novatropina XV gts. p.dia. 

E: 07-03-76 Queixa principal: Amenorréia há 3 meses. Dor abdominal baixa 
há cerca de 1 semana. Bastante agressiva. Novatropina, Diazepan. 

E: 11 -03-76 - Atraso menstrual. Data da última menstruação: "não sabe". Pa
ciente com deficiência mental. Conjuntivite alérgica. Mamas túr
gidas. Abdômen abaulado, não permite boa palpação. Chora. Pri
modos 50. Dexametazona colírio. Rubratil. 

VD: 19-04-76 E não menstruou ainda. Abdômen abaulado. Encaminhada ao 
Posto para consulta. 

E: 22-04-76 - Veio à consulta após encaminhamento em VD. Exame físico: ma
mas túrgidas, abdômen abaulado, com secreção vaginal branco
amarelada, espumosa, fétida, sugestiva de Tricomonas. Conduta: 
Levar ao conhecimento da fam!1ia a gestação. Pai denunciou 
"estupro" da filha à polícia. 

E: 23-06-76 - Altura uterina 27 em. Paciente não permite bom exame; contrai
se muito e chora. Conduta: encaminhar papéis para cesárea e este

rilização. 

VD:07-07-76 E não se tem queixado de dores na barriga. Refere dor nas ma
mas. Estão sendo encaminhados seus papéis para baixa hospitalar. 

E: 18-07-76 - Vinda ao consultório. Queixa principal: Dor na perna D. Já vem 
fazendo antibioticoterapia. Mucosas coradas, altura uterina 30cm, 
BCF: 172 BPM, rítmo regular. Gestação compatível com o 8° a 
entrada no 90 mês. Conduta: Encaminhar papéis (para parto hos
pitalar). Feita 2a dose de vacina antitetânica. 
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VD: 19-07-76 Consultou no INPS, não foi examinada; apresentou processo in
flamatório na veia da perda E. 

F· 07-09-76 - Queixa principal: "menstruação não vem". Menarca aos 12 anos. 
Última menstruação 01-01-76. Nega relações sexuais. Regulada 
após a menarca por vários meses. Exame físico SP. Conduta:Pri
modus 50 - Complexo B. 

IV- Lista de Problemas 

Família 

A IA 
2A 

B IB 

c IC 
2C 
3C 

D 

E IE 
2E 
3E 

F 

G 

H 

I 

J 

- Nada consta 

. Hipertensão arterial e cardiopatia 

. Doença bronco-pulmonar obstrutiva crônica 

Ansiedade 

- Escabiose 
Nervosismo 
Epilepsia 

Nada consta 

- Excepcional -deficiência mental 
Atraso menstrual -gravidez de alto risco 
Estupro 

- Nada consta 

- Nada consta 

- Nada consta 

- Nada consta 

- Nada consta 

Dados da família obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

Entrevistas realizadas com membros desta famt1ia, principalmente durante a 
Visitação Domiciliar, trouxeram uma série de esclarecimentos sobre seus problemas. 

Segundo B, quando eram solteiros, A era muito namorador. Seu pai "a obrigou 
a namorar e gostar de A'' . Era muito brabo e sempre brigava com ela por ser "xucra". 
Os pais de B separaram-se quando ela tinha 12 anos. B foi, junto com mais 3 irmãos, 
morar com o pai e a madrasta. B tinha medo de namorar;: gostava de um rapaz, mas 
não tinha coragem de olhá-lo. Ficava espiando o mesmo e nunca chegou na sala para 
conversar. Quando noiva de A, tentou terminar com tudo, não querendo mais casar 
porque ele era muito namorador. Mas numa briga com seu pai, foi obrigada a voltar 
atrás e fazer as pazes. Casaram-se, mas A continuou namorador; lá no interior ele 
tinha outras mulheres e ftlhos . Era muito severo com os fJ.lhos e não tinha muita 
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paciência com eles. Quando moravam no interior, A trabalhava na roça com os 
filhos maiores. Ao virem para Porto Alegre, foram morar em uma pequena casa. 
Quando melhoraram de vida, mudaram-se para uma casa maior. B ficava em casa 
cuidando dos filhos. 

Quando vieram para Porto Alegre, E tinha poucos meses e logo em seguida 
adoeceu. Não sabem "se foi meningite ou paralisia". B diz que os médicos da Unida
de Sanitária quiseram hospitalizar a criança, mas a famtlia não concordou: "eu não 
sabia nada daqui e ficamos com medo". Trataram a menina em casa e "quando ela 
ficou boa estava assim, olhando torto". "Custou a caminhar e a falar e até hoje não 
sabe nada, nem se vestir". 

Segundo A, B sempre foi nervosa, mas não era doente; batia muito nas crianças 
e "um dia até quebrou a perna de uma". Sempre foi muito ciumenta, mas ele não 
ligava para as brigas e ciúmes dela. Era "caprichosa, cuidava bem da casa e dos 
fllhos, só era sem paciência". Ficou doente dos nervos quando descobriram que ti
nha a doença de Chagas. Foi hospitalizada na Santa Casa e quando saiu não acredi
tava estar boa. Veio para casa, mas "ficou cada vez pior e teve que ser internada no 
Hospital Psiquiátrico São Pedro". "Não teve mais ataques, mas ficou assim, sempre 
falando que sente uma bola, ora na garganta, ora no estômago e um aperto por den
tro" 

A preocupa-se com a doença de B e leva-a a todos os lugares para curá-la. Ela 
faz tratamento no Posto Avançado da Equipe IV do Sistema de Saúde Comunitária, 
nos serviços de saúde da Previdência Social e freqüentemente vai a "terreiros". To
ma todos os remédios que lhe receitam e segue todas as prescrições mas diz que 
nunca melhorou bem: "está sempre com aquele aperto". A relata que já está cansa
do de "sempre andar de cá para lá e a mulher não melhorar nunca". 

Com o "estupro" de E a famtlia se desesperou. A ameaçava matar o autor, des
confiava de um genro e o indiciou na Justiça como suspeito, havendo sobre o caso 
um processo em andamento. E, devido a seu estado mental, não possui condições de 
prestar qualquer esclarecimento. Na polícia disseram a A ser necessário aguardar o 
nascimento do bebê para esclarecer o caso. Com o ocorrido, a família foi orientada 
quanto à conduta a tomar relativamente à gravidez. O adiantado estado da mesma 
não admitia mais a possibilidade de abortamento. 

Sob orientação do supervisor da Equipe, a família foi consultada quanto ao 
parto cesário com esterilização, com o que prontamente concordou. Assim, proce
deu-se ao preparo da documentação necessária para regularizar a referida cesariana, 
através da competente conferência médica. 

Ao iniciar-se o trabalho de parto, E foi conduzida ao Serviço de Atendimento 
d.e Gravidez de Risco da Previdência Social, que a reencaminhou para casa, por con
Siderar que fora um falso alarma. Levada de volta a sua residência, a paciente deu 
à luz uma criança, por parto normal domiciliar. 

No hospital, A foi questionado sobre sua decisão de pedir a esterilização da fi
lha, uma vez que, segundo lhe ponderou um profissional médico daquele ServiçJ , 
seria possível que ele viesse a querer criar outros netos. Após o nascimento da 
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criança, a paciente foi admitida à maternidade, onde, posteriormente, submeteu-se 
á cirurgia que a esterilizou. 

Análise crt'tica do prontuário 

A abertura desse prontuário data de 15-08-74. O registro dos dados da fam!1ia 
está incompleto. Parte desta falha decorre pura e simplesmente do fato de que pro
blemas identificados não foram transcritos na Seção IV do Prontuário (Lista de Pro
blemas) ou na II (Perfil-Sócio-Econômico). Por outro lado, a falta de registro fez 
com que permanecessem latentes, tanto para a fam!1ia quanto para o profissional 
que a atendia, uma série de situações que, se manifestas, expressas, identificadas, e 
portanto valorizadas, permitiriam um melhor manejo das diversas crises e dificulda
des apresentadas pelo grupo familiar. 

Neste caso, apesar de constarem no perfil psico-sócio-econômico e nas condi
ções ambientais, alguns dos problemas que afetam a fam11ia como um todo não 
foram arrolados na Lista. Outros, relativos aos diferentes membros da fam!1ia, ou 
não foram identificados, ou, se identificados, não foram convenientemente valoriza
dos. Assim sendo, questões de saneamento básico, como a casa necessitando de re
paros (goteiras), o uso de água contaminada e armazenamento inadequado da mes
ma, a falta de luz elétrica, bem como a existência de doenças físicas e psicológicas 
afetando o casal, o fato de uma filha com retardo mental severo estar sob cuidados 
domiciliares, não estão incluídos na rubrica da família. 

Com relação a B há um único registro: ansiedade. Mesmo que termo esteja sen
do usado como sinônimo de neurose de angústia (300.0 CID), o diagnóstico não 
parece expressar seu real problema psicológico . As informações de A dão conta de 
uma ideação delirante de ciúmes que bem pode ser a manifestação de uma patologia 
mais complexa. B evidenciava freqüentes sintomas de perturbação da saúde mental: 
ansiedade, desânimo, insônia, desconfiança de que lhe escondiam a gravidade de sua 
doença, sensação de morte iminente, e seus sintomas de perturbação física tinham 
nítida origem psicológica. Além disso, sofria crises com mudança de comportamen
to e alienação da realidade, o que a conduziu a um hospital psiquiátrico. Antes des
ses eventos, B já reconhecia - o que também é relatado por A - ser pessoa muito 
ciumenta, sempre alegando que o marido teria outras mulheres. Além disso, B reve
lava uma personalidade violenta: "batia muito nas crianças e um dia até quebrou a 
perna de uma". Todos esses dados concorrem para configurar um quadro de trans
torno da personalidade (paranóide 301.0 ou explosiva 301.3) senão de psicose. 

Também não está na Lista de Problemas de B o registro da doença de Chagas e 
da crise psiquiátrica que determinou sua internação. Esta, que poderia ser classifica
da como uma crise acidental, também não ficou anotada no Prontuário. Em favor 
deste diagnóstico está a descrição da exacerbada reação psicológica de B quando foi 
constatada a doença de Chagas. A relata que B, "até então muito ciumenta, masca
prichosa e boa dona de casa", ficou doente dos nervos, não acreditando estar boa, 
falando só sobre a doença, apresentando crises e perambulando de um serviço médi
co para outro. O diagnóstico mais provável é o de uma reação psicótica paranóide 
(Outras Psicoses- 298.3) dentro de uma situação de crise acidental (307). 

Não consta na Lista de Problemas de C que o mesmo se independentizou, resi
dindo só, defronte à casa dos pais, bem como não aparece na Seção III (Evolução) a 
ação médica que identificou a epilepsia. 
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Não está assinalado igualmente que D se casou há pouco tempo e que reside em 
uma casa vizinha, mas independente da família. 

A Lista de Problemas de E está corretamente elaborada quanto aos itens 1 E e 
2E. O que parece duvidoso é o registro 3E, Estupro, que seria a conjunção carnal 
obtida através de violência. Como a relação sexual que resultou na gravidez de E 
c.oincidiu com um período em que B estava doente e provavelmente descuidara da 
filha, é bem possível que tenha havido sedução e não estupro. Este enfoque não re
formula de per si a situação, mas certamente teria atenuado a atitude de A, que 
busca culpar alguém pelo ocorrido com E, e com isso perturbou demais o funciona
mento de sua famt1ia, bem como a vida familiar de seu genro - suspeito por ele de 
ser o pai da filha de E - e de sua filha, esposa do mesmo. De outra parte, a fatalida
de ?o retardo da filha, causa principal da situação dramática vivida pela famtlia, po
dena ter sido melhor aceita através uma abordagem mais realista de todo o quadro. 

Não aparecem no Prontuário registros de I e de J, senão na identificação. Am
bos são crianças a risco, por privação materna (troca de pais no caso de I e J; ausên
cia de pai, e mãe retardada, no caso de J). 

Com isto, a listagem dos problemas desta família poderia ser refeita da seguinte 
maneira: 

Revisão da Lista de Problemas 

Família IFAM -Más condições habitação (filtra água) 
2F AM - Retardada mental em cuidado domiciliar 
3F AM - Falta luz elétrica 
4FAM - Água contaminada e mal armazenada 
SFAM - Doenças físicas e psicológicas que afetam o casal 

A IA - Hipertensão arterial -cardiopatia 
2A - Doença bronco-pulmonar obstrutiva crônica 

B IB - Transtorno da personalidade 
(paranóide ou explosiva: 301.0 ou 301.3) 

28 - Doença de Chagas 
38 - Outras psicoses (reação paranóide) (298 .3) 
48 - Crise acidental 

c IC - Escabiose 
2C - Nervosismo 
3C - Epilepsia 
4C -Mora só 

D ID - Casou e mora perto 
E lE -Deficiente mental severo (310.3) 

2E - Atraso menstrual -gravidez de alto risco 
3E - Estupro? Sedução? 
4E - Irresponsabilidade legal 

F lF - Irregularidade menstrual 
GeH - Nada consta 
I li - Criança a risco 
J lJ - Criança a risco 
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Comentários 

A análise deste grupo familiar pela supervisão dos programas de Saúde Mental 
levou a revisar uma série de 11ituações nele existentes, estreitamente relacionadas 
com a manutenção de sua saúde. A observação do funcionamento da famt1ia desta
ca a posição do marido como chefe e cabeça do casal e, provavelmente, como a pes
soa mais sadia da casa. Ele tem sido capaz de se responsabilizar pelos familiares, 
manter uma filha deficiente mental severa em tratamento domiciliar e acompanhar 
a esposa em suas crises. 

Mesmo levando-se em conta ter sido ele muito severo com os filhos quando 
crianças, parece que, auxiliado pela esposa, conseguiu criá-los e agora começa a criar 
os netos. Os filhos são todos registrados e gozam dos benefícios da Previdência So
cial, o que é muito importante, tendo em vista a incapacidade civil total e perma
nente de E para gerir sua pessoa ou bens. 

B, a esposa, foi considerada "ansiosa", quando o diagnóstico acertado deveria 
ter sido transtorno da personalidade (paranóide ), se não paranóia, entidade que, em 
nossa experiência de trabalho comunitário, parece ser muito mais prevalente numa 

\população do que se supõe. Ela aparece geralmente disfarçada em delírios de perse
guição e ciúmes que se desenvolvem sobre premissas muito próximas do real e, por 
isso mesmo, são de difícil identificação por um profissional da saúde que não tenha 
a vivência do ambiente familiar e domiciliar. 

Um estudo inicial sobre a incidência de doenças mentais na Vila Vargas, na área 
de atendimento da Unidade Sanitária Murialdo, evidenciou um índice bem maior de 
paranóia do que se suspeitava. Contudo, uma pesquisa mais detalhada, inclusive 
sobre a sensibilidade do instrumento aferidor, ainda não foi feita. 

É bem possível que a afirmação de A sobre a manutenção do equilíbrio de B 
seja verdadeira, embora para um profissional da saúde seja claro que era precária. 
Além disso, B onerava demasiadamente os serviços de saúde com consultas repeti
tivas e desnecessárias, por problemas ainda não percebidos como emocionais. Só 
quando suas perturbações cardíacas foram identificadas com a doença de Chagas, é 
que sua saúde mental ficou abertamente alterada. É possível que a sintomatologia 
apresentada anteriormente decorresse mais de seu estado mental do que de proble
ma cardíaco, mas, de qualquer forma, a visão epidemiológica que levou ao diagnós
tico da doença de Chagas é correta e mostra que a formação integral do profissional 
é antes de tudo um imperativo. Depois, os dados sobre a excessiva preocupação de 
B com a saúde, com a morte, sua desconfiança de que não estava bem curada (o que 
poderia até ter fundamento), forneciam uma sólida base para a constatação de que a 
mesma desenvolvera uma reação psicótica paranóide dentro de uma situação de cri
se acidental, e que a levou inclusive à internação. É nítida também a percepção de 
que a personalidade pré-mórbida da paciente e a sua idade ( climatério?) devem ter 
influído nessa condição. Tudo isto justifica a listagem desse problema que, até 
então, não estava claramente identificado por ela e pelo marido, bem como não fora 
claramente percebido pelo seu médico de fami1ia. Esta identificação e listagem têm 
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não só a finalidade de orientar o tratamento, como também de facilitar a prevenção 
de novas reações psicóticas, possibilitando que se dê ao paciente um adequado aten
dimento quando enfrentar situações de crise. Assim se entende a crise de B, à desco
berta da doença de Chagas, à qual as populações mais simples emprestam, por igno
rância, características apavoradoras, como o aparecimento de feridas pelo corpo in
teiro. Cabe o lembrete ao médico comunitário e aos internos sobre o apoio que as 
personalidades frágeis como a de B necessitam quando se lhes diagnostica uma mo
léstia grave, momento em que mais se requer a atuação dos mesmos como agentes 
de Saúde Mental. 

Na época em que ocorreu o surto psicótico reativo de B, E engravida. Será difí
cil afirmar que tenha a filha sido estuprada, uma vez que a ausência de cuidados da 
mãe durante suas peregrinações por serviços de saúde devem ter concorrido para 
que E fosse seduzida e engravidasse. É este mais um motivo para que o atendimento 
de B tivesse sido estabelecido de forma correta, sistemática e contínua. 

A doença e o retardo mentais são fatores que os estudos epidemiológicos têm 
relacionado com a gestação a risco. Por esse motivo, como medida de prevenção 
primária para a criança em gestação, que poderia ser prejudicada por um parto com
plicado, e a fim de evitar a repetição da mesma situação no futuro, foi sugerido o 
encaminhamento da paciente ao serviço de Gestações de Alto Risco da Previdência 
Social, com a recomendação de que se procedesse a um parto cesáreo, com poste
rior ligadura de trompas. Esta orientação também se baseava no fato de que a pa
ciente é incapaz, do ponto de vista médico-legal, de exercer qualquer ato da vida 
civil. 

Outro dado de interesse foi o encaminhamento de E ao parto hospitalar. Ela 
baixou num serviço de gestantes de risco com uma orientação Já bem definida, que 
poderia não ser a da equipe da saúde do serviço hospitalar, habituada ao atendimen
to do parto (episódio) e não ao acompanhamento de toda uma fami1ia e da gestante 
(processo). Quando um dos profissionais do serviço hospitalar interrogou A sobre 
seu desejo de vir a criar mais netos, traiu a ansiedade com que recebia o pedido de 
esterilização. Esta ansiedade não é incomum no profissional do serviço especializa
do, onde um caso sempre é visto fora do seu contexto. Este vício de perspectiva 
também aparece no atendimento hospitalar dado a B por ocasião do surto psicótico 
apresentado, que uma vez tratado não foi seguido após a alta hospitalar, ou encami
nhado a um cuidado ambulatorial ou comunitário, encerrando-se o atendimento 
com a alta da paciente. 

Este incidente leva a salientar novamente o quanto é necessário dar-se continui
dade aos atendimentos feitos. O acompanhamento de um caso através de todos os 
escalões de um sistema de saúde ou de serviços de outros sistemas (neste caso, da 
Previdência Social) é muito importante. A falta deste seguimento continuado pode 
trazer graves conseqüências, que felizmente nã'o ocorreram neste caso. 

· Esta fami1ia precisou de orientação do Médico Comunitário e da Equipe Primá
ria ~e Saúde que atende a zona em que vive e não apenas do "especialista" em Saú
de Mental. As intervenções destes visaram a apoiar os familiares quanto ao trauma-
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tismo que para eles significou a gestação da filha retardada, a orientá-los realistica
mente com respeito à busca da pessoa que teria sido a responsável pelo "estupro", 
a ajudá-los na difícil tomada de decisão sobre a esterilização, bem como a encami
nhá-los aos serviços de saúde de outros sistemas que poderiam atendê-los. 

Todas as atividades desenvolvidas desde então foram propostas dentro de um 
enfoque comunitário, o que implicou cuidados integrais. Entre os aspectos preven
tivos primários, estaria o de proteção específica contra as doenças, no caso do aten
dimento cuidadoso aconselhado para o parto de E, o de educação do grupo familiar 
em relação à possibilidade de vir a apresentar perturbações mentais, o de orientação 
quanto à busca de serviços dentro e fora do sistema, bem como orientação quanto à 
criação de I e J, crianças cuja privação materna as coloca em risco de manifestarem 
transtornos mentais. De prevenção secundária e terciária seriam os cuidados com B 
para o distúrbio de personalidade que a mesma revela e durante situações de crise, 
que evitam novas reações psicóticas. 

Parece óbvia, no estudo deste caso, a estreita relação existente entre os atendi
mentos preventivos primários, secundários e terciários. Uma medida de prevenção 
secundária, por exemplo (tratamento adequado de B e orientação quanto a seu pro
blema psicológico e físico), é ao mesmo tempo fator de reequilíbrio do lar, medida 
de prevenção primária em relação a possíveis descompensações e perturbações de 
conduta de ftlhos, bem como de novos surtos da paciente. Também parece evidente, 
neste caso, que, ao se proporcionar cuidados integrais e contínuos a uma família, 
a fronteira entre saúde física, mental e social desaparece, e que para isso se exige 
uma visão e um manejo abrangente de toda a problemática, sob pena de torná-los 
fracionados e incompletos, se não prejudiciais aos pacientes e ao seu grupo familiar. 

um' profissional da saúde precisa, por vezes, se defrontar com situações delica
das, que lhe solicitem uma atitude global e segura, capaz de atender aos interesses 
dos pacientes, aos do grupo familiar e que, ao mesmo tempo, repercutem na preven
ção, no tratamento e na manutenção da saúde daquelas pessoas do grupo que já 
estão doentes e cujo estado poderia se agravar com o manejo inadequado quando 
em crise. '- •,_ 

Deve-se chamar atenção a esta fam1lia e a seus filhos também sobre o relaciona
mento que 'mantêrp· .entre si. Os filhos C e D tornaram-se independentes mas moram 
próxnnos ~ cas.a do pai, o que pode traduzir uma falsa situação de independência, 
bem como vir a merecer um melhor estudo, para o esclarecimento dos laços que 
unem os membros da fami1ia. Com isso se poderia facilitar uma relação harmoniosa 
entre eles e a busca de uma real maturidade para cada um. 

Quanto à filha F, é possível que a irregularidade menstrual apresentada tenha 
ligação com a gravidez de E, representando um desejo de receber atenções ou de 
estar grávida como a irmã. De qualquer forma, é um alerta para a necessidade de 
educação sexual das adolescentes da casa, a fim de prevenir a gravidez ilegítima, 
decorrente de uma atividade sexual irresponsável. 

Os netos I e J são crianças a risco. Ambos foram separados de seus pais, total 
ou parcialmente, sendo que J possui mãe retardada, outro fator associado à criança 
a risco. 
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A identificação de todos esses fatos habilita o trabalhador de saúde de uma 
equipe primária de saúde a melhor manejar os problemas surgidos com os indiví
duos e com o grupo familiar. 

Outro comentário que cabe após a análise deste caso se refere às crenças, valo
res e atitudes do grupo familiar em relação aos problemas de saúde e de doença. 
Este é um aspecto muito curioso da Antropologia e da Sociologia que convém res
saltar, em especial quando se atua dentro do contexto de uma co-cultura comunitá
ria. Assim, os ciúmes e a violência de B não eram identificados por A como decor
rentes de uma patologia médica e esta atitude sócio-cultural naturalmente levanta o 
problema das percepções que as famílias e as comunidades têm sobre o que seja 
doença e quem são os doentes mentais, o que já tem sido abordado por diversos 
autores e está a merecer um cuidadoso estudo, não só dos que trabalham em saúde 
mental, mas de todos os profissionais das Ciências do Comportamento (76). 

Outro problema que diz respeito às áreas da Antropologia e da Sociologia é o 
da aculturação das populações migrantes, cujas dificuldades em absorver os padrões 
da cultura que as acolhe têm sido também objeto de inúmeros trabalhos (138) 
(213) (174) (61). Quando a fami1ia se deslocou para a comunidade em questão este 
dado não foi considerado pelo profissional que atendeu a E, cuja meningite prová
vel, por não ter sido adequadamente tratada, resultou no seu retardo mental. Faltou 
ao profissional, naquele momento, a sensibilidade para orientar com clareza, bem 
como para tranqüilizar a fam!1ia recém-emigrada, a fim de que pudesse superar seus 
receios e buscar o tratamento para a filha num hospital fora do Sistema, fato que 
Para eles acrescia maiores dificuldades àquelas do processo de aculturação que esta-
vam enfrentando. . ~-~ 

-~ ~ 

3.4.1.2 - FAMfLIA NO 2 

Prontuário de FamJ1ia - Reg. 000774 

I - Identificação 

A, 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 25 anos, faxineira, instrução primária in-
completa, vinculada à Previdência Social, percebendo CrS 790,00 por mês. 

C, sexo feminino, filha do casal, 6 anos, vinculada à Previdência Social. 

D, sexo feminino, filha do casal, 5 anos, vinculada à Previdência Social. 

E, .sexo feminino, filha do casal, 4 anos, vinculada à Previdência Social. 

F, sexo masculino, 38 anos, grau de instrução ignorado, sem vinculação à Previ
dência Social, sem renda individual. 
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11 - Perfil Psico-Sócio-Econômico 

A e B são casados há 7 anos e possuem vínculo com a Previdência Social. A é 
alcoolista, bebendo desde muito jovem, o que justifica "por ter sido criado em um 
alambique". Ultimamente vem diminuindo a ingestão, segundo a esposa, por falta 
de condições econômicas. Refere um acidente na infância quando teria sido colhido 
"por um raio" (sic), ficando hospitalizado por um mês. Desde então, vem sofrendo 
por "problemas respiratórios" (sic). Tem apresentado crises de agressividade, princi
palmente quando alcoolizado, sendo que uma vez quis pôr fogo na casa. É muito 
ciumento, a ponto de impedir por vezes a esposa de trabalhar. Tem resistido ao tra
tamento do alcoolismo, embora já tivesse participado, por duas vezes, de um grupo 

de alcoolistas. 
B teve 3 gestações e 3 partos normais, sendo 2 hospitalares e 1 domiciliar. Tra-

balha em afazeres domésticos e como faxineira em fuma de prestação de serviços 

de limpeza. 
A filha mais velha, C, mora com a madrinha, com a qual foi criada, em outro 

município. 
Não constam do perfil as filhas D e E. 
F, o irmão de B, mora no porão da casa, cujas condições de habitabilidade são 

péssimas. É alcoolista e tuberculoso. A tuberculose foi diagnosticada há 4 anos e 
provavelmente não concluiu o esquema terapêutico. Embriaga-se quase diariamente. 

Condições ambientais 

Residem em uma única peça da casa do pai de B, com exceção de F, que mora 
no porão. A moradia possui luz elétrica e fogão a gás. A água que usam provém de 
torneira pública. A casa tem privada externa, tipo fossa seca. O pátio é irregular e 
úmido. Na parte da frente da casa mora o pai de B, casado em segundas núpcias, 
com a segunda esposa e três filhos menores, um dos quais é desnutrido. O relaciona
mento entre as famílias é oscilante. Às vezes nem se falam, para logo depois convi

verem diariamente. 

Jl1 - Evolução 

A: Resumo de atendimentos- Tem problemas de alcoolismo e de agressividade. Se
gundo a esposa, ele é muito nervoso e às vezes começa a quebrar as coisas em 
casa, geralmente quando alcoolizado. Em 1975 tentou participar do Grupo de 
Alcoolistas por duas vezes. Levou Antabuse para casa, porém não tomou. Foi 
encaminhado ao Hospital São Pedro para desintoxicação, após uma bebedeira 
em que tentou botar fogo na casa. Fez tratamentos dentários na Unidade Sani
tária. Segundo a esposa, não gosta de consultar. Teria, diz ela, sério problema 
respiratório. É muito ciumento e acha que a esposa o trai. Não tem registro de 
Mantoux negativo. 
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E: -04-73 

F: 05-10-73 

C: -10-73 

E: -11-73 

E: -12-73 

B: -12-73 

C: -74 

D: -74 
E: -01-74 
E: -02-74 
E: -03-74 
B: -04-74 
B: 20.05-74 

E: 01-07-74 
C: -75 

E: 31-03-75 

E: 16-04-75 
D: 15-05-75 

B: -05-75 
E: -05-75 
E: 30-05-75 
E: -06-75 
E: -07-75 
E: -08-75 

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

Peso 6.550 g- Peso normal 9.350 g (distrofia 20 grau). Ingressou 
no Lactário fazendo quimioprofilaxia em outro Centro, por ser 
comunicante. Sem registro de Mantoux. 

TBC constatada desde dezembro. Esquema tríplice há 3 meses. 
tratamento irregular. Tem 1ues positivo no passado (sic). Exames 
solicitados: Hemograma, VSG, BAAR, SLD. 

Anemia. Sulfato ferroso 2 x por dia. 

Peso 7.680 g (peso normal10.300 g). 

Peso 7.750 g. 

Tratamento dentário. 

Fez quimioprofilaxia para TBC, por ser comunicante. 

Fez quimioprofilaxia para TBC. 

Mantoux: reator fraco. 

INH 100 mg por dia. 

Infecção respiratória. 

Tratamento dentário. 

Metrorragia na vigência de anovulatórios que suspendeu. Exacer
bou-se o corrimento. 

Estertores úmidos. Sibilos (Franol - AAS - Policilin). 

Vacinações incompletas. Passa a residir com os padrinhos em 
Alvorada. 

Peso 9.000 g (peso normall3.200 g). Edema de membros inferio
res por carência protéica. 

Peso 9.200 g (peso normal 13.400 g). 

Corrimento vaginal amarelo purulento. Pequeno abcesso na vulva. 
Curativo, Benzetacil e Mercúrio Cromo. 

Exame ginecológico. Endometrite. 

Viragem do Mantoux. 

Peso 10.250 g (peso normal 13.500 g). INH 1/2 com 2 x dia. 

TBC primária evolutiva. 

Peso 10.850 g (peso normal 13.700 g). Segue com INH. 

RX Pulmões - Focos de consolidação discretos comprometem o 
lobo superior D e segmentos basais do lobo inferior do mesmo la
do, relacionando-se com maiores probabilidades a Broncopneu
monia por associação bacteriana. Sugere-se, para esclarecimento 
diagnóstico, Mantoux e controle radiológico do tórax durante 
antibioticoterapia. 
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E: 27-08-75 - Iniciado esquema de vacinação com vacina tríplice. 

E: 26-09-75 - Peso 11.100 g (peso normal14.000 g). Segue com PAS-INH. 

E: 24-10-75 - Peso 11.250 g - Rx Controle:" Não há evidências definidas dele
sões pleuro-pulmonares evolutivas. Não há evidências de Adeno
patias Mediastinais". Segue com P AS 3 g por dia. INH 200 g por 
dia. Leva quota de leite. 

E: 15-12-75 - Peso 11.250 g (peso normal14.600 g). Segue medicação. 

E: 27-01-76 Peso 11.250 g. 

E: 17-02-76 - Leva medicação. 

E: 08-03-76 - Leva medicação. 

E: 14-06-76 Faltosa desde 12-04-76. 

VD: - B diz que houve abandono de tratamento porque a família en-
frentou problemas de separação do casal (agora estão novamente 
juntos). Não acreditam muito no tratamento; ~té hoje não sabem 
ao certo o que a filha tem. 

E: - Reinício do tratamento. Solicitados: Hemograma e VSG. 

VD: 14-06-76 F continua sem tratamento, nega-se a procurar um médico e ainda 
se alcooliza. Deixo recado que, se não vier ao Centro, será procu
rado em casa. 

E: 25-06-76 - Resultados dos exames: VSG- 20 mm. HT: 30%. Leucócitos: 15,3 
mil- Bast.: O- Segmentados: 7650- Acidócitos: 2142- Linfócitos: 
3973. Peso: 12.200 g (peso normal15.450 g). Solicitado: série de 
3BK. 

VD:26-07-76 - Não realizados BK de E por não ter escarro, pedida supervisão. 
RX Tórax. 

F: 26-07-76 - Afastou-se temporariamente de casa, vindo para a mesma apenas 
esporadicamente. Segundo o pai, mudou-se para perto da igreja 
São Jorge quando soube que seria procurado. 

E: 19-08-76 - Solicitado RX Tórax. 

F: 19-08-76 - Ainda afastado de casa. Foi obtido o endereço. 
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IV- Lista de Problemas 

Família: lFAM- Contato com TBC 

A: IA Alcoolismo 
2A - Cáries dentárias 

B: lB - Metrorragia 
2B - Cáries dentárias 
3B Endometrite 

C: lC Está sendo criada pelos padrinhos 
2C - Anemia 

D: lD Corrimento 

E: lE Desnutrição com edema (distrofia 20 grau) 
2E Viragem Mantoux. TBC primária evolutiva 

F: !F Alcoolismo 
2F - TBC pulmonar 
3F - Cifras tensionais elevadas 

Dados da familia obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

A organização doméstica desta fam J1ia é peculiar. O pai de B e de F está com 
70 anos e aposentado. É o proprietário da casa e do terreno. Sua renda individual é 
de Cr$ 900,00 mensais. Ele faz pequenos biscates em torno de sua residência: mu
ros, cercas, capina, etc., com o que aumenta a renda familiar, pois tem sob sua guar
da um neto que está criando. É em sua casa que vive a família de A e B, sua filha, e 
numa peça da mesma o seu filho F. Ele se queixa amargamente de F que, por ser 
um alcoolista severo, traz-lhe problemas domésticos. Alega que F não se trata da 
tuberculose, causa, segundo ele, da doença dos netos. Também se queixa de cansa
ço quando trabalha, e de que a vida está difícil para ele, tendo de recorrer ao auxí
lio de ranchos doados, para poder alimentar os que dele dependem. Sua companhei
ra é uma mulher de cerca de 30 anos que apresenta desvio do septo nasal e não pa
rece nada atraente. É ela quem se encarrega das crianças, não podendo trabalhar por 
ter de cuidá-las. 

À entrevista realizada em Visitação Domiciliar, F se mostrou muito pouco re
ceptivo de início, mas aos poucos chegou, inclusive, a buscar o prontuário de famí
lia de sua irmã, que estava guardado, uma vez que esta havia saído para trabalhar. 
Aparenta saúde e alega não se tratar da TBC pulmonar porque "teve alta do Sanató
rio curado". Diz beber cerca de uma a uma e meia garrafas de cachaça por dia. 
Quando sóbrio, trabalha em biscates, pois sua profissão é eletricista, e com ela pode 
ganhar bem. Não quer sair, porém, da casa de seu pai, devido "a sua madrasta, a 
qual deve cuidar porque senão, quando seu pai sai, ela sairá para a Zona do Caracol 
(zona de baixo meretrício), uma vez que se trata de uma prostituta". Crê também 
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que "os filhos da companheira de seu pai não são dele". Reside na mesma casa por
que "sendo filho, o pai lhe deve um abrigo". Quanto aos tratamentos para o alco
olismo diz "não se interessar porque ainda não está dominado pela bebida". Ao ser 
interro~ado sobre sua possibilidade de vir a viver independentemente e ter sua famí
lia, informa que não se interessou ainda, embora tenha tido um filho, que abando
nou, bem como a companheira. Esta casou posteriormente com um sargento da 
Brigada Militar, que está criando seu fJ.lho. F está de momento rompido com a com
panheira de seu pai, e também com seu cunhado, que acusa de bêbado. Menciona 
que ele não se dá com a esposa, que vai expulsá-lo de casa, pois esta já teria até ou
tro companheiro, do qual estaria esperando uma criança. Ao final da visita manifes
ta-se interessado em procurar o Dr. X, seu Médico Comunitário, e voltar ao grupo 
de alcoolistas, admitindo que talvez esteja começando a perder o controle da inges

tão da bebida. 

Análise critica do prontuário 

Os principais defeitos do preenchimento deste prontuário não são a falta de 
dados sobre os problemas da famt1ia e de seus membros. O que não existe é o re
conhecimento da extensão dos problemas identificados, bem como a sua adequada 
valorização. O alcoolismo de A e F, a TBC pulmonar de E e F e a desnutrição de E 
estão constatados, e relacionados na Página de Rosto, embora haja impropriedades 
técnicas no registro. 

Assim, no caso de E, o problema 2E ficaria melhor consignado se fosse descrito 
escalonadamente como: 2E: - comunicante TBC - quimioprofilaxia - viragem de 
Mantoux - TBC primária evolutiva. O fato de C ser comunicante TBC e requerer 
quimioprofilaxia está omitido. As vacinas atualizadas não necessitam de registro, 
por não constituírem risco, mas as incompletas deveriam ter sido anotadas. As más 
condições de habitação, a superpopulação da casa, a promiscuidade, o destino ina
dequado do lixo, a entrega de um filho para ser criado pela madrinha, a perturbação 
do funcionamento familiar e o não cumprimento dos tratamentos, bem como a ati
tude negativa e preconceituosa em relação aos mesmos, não aparecem na lista dos 
problemas que afetam a família. 

Com referência ao pai, existe o registro de alcoolismo. Porém não há o da agres
sividade e dos ciúmes e a identificação da problemática maior que os origina. 

Afetando B constam problemas ginecológicos que nunca chegaram a um escla
recimento. Na Evolução assinala-se que se operou por hérnia inguinal, o que não 
está registrado nem na Identificação nem na Lista de Problemas. 

C tem dois problemas constatados: estar sendo criada pelos padrinhos e anemia. 
Não se inclui o fato de não ter completado o esquema de vacinação e estar em qui
mio profilaxia para tuberculose. Também não se sabe quem é o fiador das tarefas de 
saúde que C deve complementar. 

D fez quimioprofilaxia para TBC, o que não se encontra na Lista de Problemas. 
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A filha E é o caso mais grave e crônico da famJlia. Durante 2 anos e 9 meses 
esteve em tratamento na Unidade Sartitária, com o diagnóstico de desnutrição bem 
claro. Não houve crescimento paralelo de seu peso, mantendo-se a paciente desnu
trida até abril de 1976. A TBC primária evolutiva foi descoberta em agosto de 1975. 
A visitação dorrticiliar revela um conflito conjugal que é alegado como justificativa 
para o não cumprimento das prescrições médicas. 1E recomeça o tratamento para 
TBC em data anterior a junho de 1976 e não há notícias de uma revisão maior do 
caso, visando à solução do problema da desnutrição. 

F, o irmão de B, mora no porão da casa. Consta na Identificação apenas com a 
idade e o sexo. Os motivos pelos quais ele foi acolhido pela fam!1ia e que deveriam 
estar anotados no perfil da mesma não são referidos e com isso não é verificada a pe
culiar atitude desta sub cultura familiar em relação à doença, aos seus doentes e às res
ponsabilidades destes para com os demais membros da família e desta para com eles. 

De outra parte, os dados colhidos por entrevistas individuais e visitas domicilia
res são esclarecedores, pelo menos parcialmente, da inércia do grupo familiar em 
questão e do irmão a ele agregado. Trata-se na realidade da convivência de 3 grupos 
familiares, sendo que B e F dependem do pai idoso, o qual, de uma certa forma, 
através de F, pretendem fiscalizar e controlar. Talvez a maior falha do prontuário 
seja a ausência do registro desta dependência do pai e o relacionamento doentio dos 
filhos com o mesmo. As formulações francamente delirantes de F sobre a vida 
sexual da companheira de seu pai e a sua extrema dependência (pois na sua idade 
acredita-se no direito de ser mantido pelo genitor) não estão devidamente valoriza
das e por isso a patologia psicossocial desta famt1ia e de F não aparece na Lista de 
Problemas. A irresponsabilidade de F, mais evidente quando se analisa o episódio de 
sua paternidade, pode decorrer do alcoolismo, mas é possível também que exista 
uma patologia psiquiátrica mais grave subjacente a toda sua ideação fantasiosa e 
conduta desadaptada. 

Com base nas considerações acima, uma nova listagem de problemas cabe para 
esta família : 

Revisão da Lista de Problemas 

Família: IFAM . Contacto com TBC (E e F) 
2FAM -Mau relacionamento conjugal (conflito conjugal) 
3FAM -Alcoolismo de A e F 
4F AM - Superpopulação habitação do pai (promiscuidade) 
5 F AM - Destinação inadequada do lixo 
6FAM - Filho criado pelos padrinhos (C) 
7F AM - Precárias condições de habitação 
BF AM - Negação das doenças · recusa e falta de cumprimento de 

tratamentos 
9FAM ·Perturbação do funcionamento familiar 

1 OF AM · Dependência econômica e psicológica ao pai de B e de F 
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A: lA - Alcoolismo 
2A - Cáries dentárias 
3A - Agressão e ciúmes (Transtorno da personalidade- paranóide 30 1.0) 
4A -Problema respiratório 
SA - Recusa tratar-se 

B: IB - Metrorragia 
2B - Cáries dentárias 
3B - Endometrite 
4B -Hérnia inguinal (cirurgia) 

C: IC - Está sendo criada pelos padrinhos 
2C -Anemia 
3C - Comunicante TBC ( quimioprofilaxia) 
4C - Vacinação incompleta 

D: lD - Corrimento vaginal 
2D - Comunicante TBC (quirnioprofilaxia) 

E: lE -Desnutrição (com edema) 
2E - TBC Primária e evolutiva 
3E - Imunização incompleta 
4E - Abandono de tratamento 

F: lF - Alcoolismo 
2F - TBC pulmonar 
3F -Cifras tensionais elevadas 
4F - Passado luético 
SF - Recusa e não cumpre tratamentos 
6F - Dependência econômica e psicológica do pai 
7F - Desemprego e desocupado 
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Comentários 

Ao ser trazido este caso à supervisão psiquiátrica, o fato que mais chamou a 
atenção foi a presença de uma criança desnutrida e em tratamento há cerca de 3 

· anos, primeiramente comunicante TBC e, depois com TBC pulmonar ativa. Para es
te membro da família é que mais foram solicitadas consultas. Após quase 3 anos de 
tratamento e consultas que se repetiam rotineiras e improdutivas, E continua
va apresentando os mesmos dois problemas que haviam motivado a primeira consul
ta do grupo familiar. 

As visitas domiciliares e o estudo da família mostraram a existência de vários 
problemas expressos ou latentes, afetando um ou vários dos membros, porém direta 
ou indiretamente a família como um todo. Há um problema grave de saúde mental 
manifesto e reconhecido pela família, incidindo sobre dois de seus membros, que é 
o alcoolismo de A e F. Outro problema atualmente expresso pela agressividade e pe
lo ciúme de A pode bem ser um transtorno da personalidade (Paranóide- 301.0), o 
que tornaria ainda mais complexa sua condição de alcoolista. Há pelo menos uma 
evidência de que os problemas de A têm relação com a saúde de E. A visitação do
miciliar confuma que o abandono do tratamento de E ocorreu durante um período 
em que a separação do casal esteve iminente, o que inter-relaciona a TBC e a desnu
trição com os problemas sociais e os problemas da esfera emocional. 

Existe uma séria perturbação do funcionamento desta fam!1ia que pode ser per
feitamente visualizada quando se examina a sua situação econômica. Tanto A quan
to B trabalham e a renda familiar per capita até a entrada de F é de Cr$ 570,00 por 
mês. Não pagam aluguel. Mesmo que F fosse inteiramente dependente do casal, e 
ele não o é, a renda da família é maior do que 2/3 do salário mínimo. Com esta ren
da, fica difícil justificar as más condições da habitação e a falta de alimentos pela 
pobreza. 

O conflito conjugal entre A e B, a entrada de F num grupo já precariamente es
truturado e a promiscuidade são outros fatores que indicam a perturbação do fun
cionamento familiar. h neste contexto que se insere e evolui a desnutrição de E, 
bem como sua tuberculose. A não identificação do comportamento agressivo e dos 
ciúmes de A como um transtorno da personalidade e a consideração levantada por 
B de que "não acredita no tratamento da filha e ignoram ao certo o que ela tem", 
se de uma parte traduz uma negação de que descuidaram o tratamento de E, envol
vido que estava o casal num conflito, de outra parte manifesta uma atitude bem ar
raigada dentro daquela sociedade familiar. Existe nela a descrença nos tratamentos 
e nos profissionais da saúde e uma fuga dos mesmos. O significado psicológico e so
ciológico desta fuga escapa aos limites desta análise. Uma tal atitude, sócio-cultu
ralmente falando, pode ser superficialmente rotulada como ignorância, preconceito, 
e mesmo levar à conotação moralística de preguiça. Entretanto, os trabalhadores so
ciais, entre eles o médico, estão devendo às ciências da saúde e às ciências da condu
ta uma explicação mais científica do que ocorre nesse sentido. h bem possível que 
um tal estudo viesse a contribuir para tornar manifestos os problemas latentes sub-
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jacentes à desorganização familiar, à fuga, à recusa e ao não cumpri:nento de trata
mentos, e por isso à compreensão e ao manejo dos mesmos. Outras interrogações 
que extrapolam o campo tradicional da saúde e invadem a área do social dizem res
peito à entrega de membros da fam!1ia e ao abrigo de outros. Nesta família, C está 
sendo criada pelos padrinhos e F, irmão de B, é abrigado pela irmã e o cunhado, 
num ambiente cheio de problemas. Já se comentou que o nível sócio-econômico 
desta família não é tão baixo a ponto de justificar a entrega dos filhos. Ao mesmo 
tempo, a organização familiar é tão precária que a introdução de um novo membro, 
mesmo que não fosse tão problematizado quanto o é, certamente complica ainda 
mais o já muito perturbado funcionamento do grupo. 

A explicação para o fato pode radicar-se em fatores psicológicos que foram 
constatados nas entrevistas individuais com F e na visitação domiciliar que permi
tiu esclarecer o envolvimento deste grupo familiar com o pai de B, proprietário da 
casa em que residem. E evidente a dependência econômica e psicológica da famtlia 
e de F ao pai. ~ claro também o controle que F exerce sobre o pai, e a necessidade 
que tem de manter sob sua vigilância a companheira do mesmo. À fantasia de que 
ela se prostitui no mais baixo meretrício une-se a de que o pai idoso é impotente, 
quando descrê de sua paternidade. Qualquer digressão sobre o ciúme; a inveja, o ata
que à potência do pai e a fantasias incestuosas com a madrasta pode ser considerada 
uma extrapolação sem base em fatos concretos. Porém as formulação delirantes de 
F dão a esta hipótese psicológica e psicossocial uma alta probabilidade. Se não ex
pressa toda a verdade, é pelo menos uma boa parte dela. 

O estudo de fatores psicológicos que mantêm uma estrutura social doente, nes
te caso a família, e originam um desequilíbrio do desenvolvimento da personalidade 
dos indivíduos que a compõem, não é novo. Este caso parece ser um exemplo desta 
condição. O que há de novo é a clareza com que este fato se relaciona com a desnu
trição de E, a tuberculose de E, a susceptibilidade da família à tuberculose, bem 
como o surgimento e o desenvolvimento do alcoolismo que afeta a F e a A. Mesmo 
sabendo-se que A é originariamente membro de outra família, sua aceitação da cul
tura familiar onde passou a viver com o casamento pressupõe uma estruturaçã"o de 
personalidade instável, onde a dependência dos pais ou de seus substitutos é uma 
das características, por ser esta condição de dependência muito típica do alcoolis
ta (33) (34). 

A contribuição inovadora da abordagem comunitária é como as fantasias in
conscientes as mais primitivas, expressão dos impulsos instintivos, se tornam claras 
e evidentes à simples observação de um trabalhador de saúde comunitária. Este faz 
uso, para compreendê-las, da mera técnica de visitação domiciliar ou de entrevista. 
Com isso, neste caso, a inveja, os ciúmes e a dependência infantil e agressiva de F 
ao pai. podem quase por assim dizer ser vistas. Também as fantasias incestuosas em 
relação à mãe ou a sua substituta (madrasta) e a inveja dos irmãozinhos, objeto do 
novo interesse dos pais, não são só "visualizados", mas também verbalizados. 

Realmente complexo no trabalho comunitário é o treinamento do trabalhador 
de saúde comunitária que objetiva facilitar sua percepção dos fatos que testemunha 
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ou que lhe relatam. O perigo que ele enfrenta é o bloqueio psicológico, armadilha 
que pode cegá-lo para as situações cujo reconhecimento possa lhe causar um aumen
to de ansiedade, porque desfazem a sua visão do mundo ou abalam seu sistema de 
crenças, valores e atitudes. 

Este é um capítulo das relações humanas que tem sido amplamente estudado a
través do modelo mais conhecido que é a relação médico-paciente (230) (38) (39). 
Poder-se-ia dizer que os dinamismos psicológicos que permitem o estabelecimento 
de uma relação profissional-paciente-fam!1ia são muito complexos e fogem ao alcan
ce do profissional comunitário. A contra-argumentação que justifica o treinamento 
do trabalhador de saúde comunitária a fun de que ele possa atuar como agente de 
saúde mental está toda baseada na experiência de que os conflitos psicológicos e as 
fantasias a eles subjacentes perdem, dentro do enfoque comunitário, a complexida
de de que se revestem quando dentro de outros contextos. Noutras situações do 
trabalho da saúde, o emprego de técnicas e de técnicos muito sofisticados se faz ne
cessário para decodificar os símbolos criados pelo trabalho da repressão. 

Numa abordagem comunitária, os fatos se passam com muita simplicidade. É 
preciso, pois, que o trabalhador de saúde não os torne complexos como atitude de
fensiva, de negação de seus próprios dinamismos psicológicos inconscientes que por
ventura sejam postos em cheque devido à confrontação com a realidade, o que pode 
levá-lo a bloquear a sua compreensão. É, pois, bem possível que seja essa uma das 
razões dos registros inadequados e incompletos e também do manejo inadequado e 
desintegrado da problemática familiar. 

O cuidado integral e contínuo desta famJ1ia exige o atendimento de problemas 
físicos, sociais e mentais. O trabalhador de saúde que se envolve com este atendi
mento deve possuir conhecimentos para compreendê-los, técnicas para lidar com 
eles e uma atitude aberta para considerar como sua tarefa a invasão de outras áreas 
que não sejam as de seu primeiro interesse ou para as quais foi inicialmente prepa
rado. 

3.4.1.3 FAMlLIA NO 3 

Prontuário de Família- Reg. 005346 

I - Identificação 

A, sexo masculino, chefe da famtlia, casado, 48 anos, pedreiro, instrução primária 
incompleta, percebe Cr$ 3.000,00 por mês. 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 36 anos, a tendente, instrução primária in
completa, percebe Cr$ 700,00 por mês. 

C, sexo masculino, filho do casal, 11 anos, estudante de I o Grau, sem renda indi
vidual. 

D, sexo feminino, filha do casal, 8 anos, estudante de JO Grau, sem renda individual. 

Nota: C e D possuem nomes bíblicos. 
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I/- Perfil Psico-Sócio-Econômico 

O casal é legalmente constituído e os filhos são registrados. Estão vinculados à 
Previdência Social. A tem 48 anos e é pregador da Igreja Assembléia de Deus. É pes
soa muito autoritária. B participa de grupos de ação comunitária do Sistema Comu
nitário de Saúde. A prefere não utilizar recursos médicos, que julga desnecessários. 
Episodicamente apresenta gagueira, sendo intolerante para com as faltas dos filhos, 
que mantém distantes de si "por temor a que estes lhe faltem com o respeito". A 
mantém autoridade sobre C, usando para isso de violência e infligindo-lhe castigos 
corporais quando este apresenta algum desvio de comportamento. B refere déficit 
visual, constipação intestinal, irritabilidade, insônia e dores generalizadas. 

C nasceu de parto distocíaco, teve todas as doenças próprias da infância, como 
varicela, sarampo, rubéola, coqueluche, diarréia e desidratação. Sofreu um desmaio 
aos 9 anos e tem apresentado fracassos no rendimento escolar. É extremamente de
pendente e submisso. 

Condições ambientais 

O bairro em que moram está constituído por residências de madeira. Não existe 
calçamento. Uma das paredes laterais da casa é de alvenaria, havendo boa insolação 
e ventilação. A habitação é subdividida em 3 moradias, sendo que esta família reside 
na metade superior da casa, ocupando somente duas peças. Uma delas serve de 
copa-cozinha e à noite de dormitório para o filho mais velho. A outra é o dormitó
rio do casal e sua filha. Não pagam aluguel porque a casa é do progenitor de A. A 
instalação sanitária situa-se nos fundos e é ocupada pelas 3 famílias residentes. Tra
ta-se de uma instalação precária. A casa possui água encanada e luz elétrica. O lixo 
é recolhido diariamente pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. 

11/ - Evolução 

B· 15-03-76 - A paciente queixa-se de cefaléia e de dor na coluna lombar. Diz 
estar muito angustiada. Exame clínico. T.A. 140 x 100. 

D: 18{}3-76 - A paciente queixa-se de mudança na voz, febre e dor na garganta. 
Ao exame, as amígdalas estão hiperemiadas e discretamente au
mentadas de volume. Rp AAS - gargarejo com água e sal. 

C· 19-04-76 - A mãe conta que C tem tido uma conduta inadequada no colégio 
e em casa. Cursa a 3a série do 1° Grau. Repetiu três vezes a 1 a sé
rie. Nascimento e desenvolvimento psicomotor normal. Dos 2 aos 
7 anos esteve numa creche. Numa ocasião em que levou um tom
bo sofreu um desmaio durante algum tempo. Solicitado EEG. 
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C: 12-05-7 6 - Não fez o EEG. Alterações de conduta e hipercinesia. Solicitado 
EEG. Encaminhado a uiD!Estagiário aluno de curse de pós-gradua
ção de Psiquiatria. 

C: 24-05-76 Entrevista dentro de um plano de psicoterapia breve; entrevistada 
a mãe pelo Estagiário do curso de Psiquiatria. 

B: 25-05-76 Dores pelo corpo. TO 38°. TA. 130 x 85. FR 90 bpm. Exame clí
nico. SP. Conduta: AAS e observação. 

C: 31.05-76 - Comparece o pai de C, com quem se discute o estabelecimento de 
uma psicoterapia familiar em vista da crise desencadeada pela 
saída de C da escola. 

VD: 05-06-16 - Preenchido o perfil psico-sócio-econômico. 

D: 05-06-16 - Amigdalite Rp Benzapen (atendimento de urgência). 

VD :2I-06-16 - Atendimento do grupo familiar que expressa temor quanto à pos-
sibilidade de ser normal o EEG de C e de que não exista substrato 
orgânico que justifique a sua conduta. Enfatizada a importância 
secundária da avaliação EEG. 

C: 28-06-76 - Atualmente manifesta desejo de retornar à escola. 

VD:05-01-16 - C com dificuldades em trabalhar com o pai. Examinada a verbali
zação dos sentimentos em lugar de sua atuação no plano da con
duta. 

C: 19.07-76 Testagem psicológica pela estagiária de Psicologia: impulsividade 
intensa e imaturidade. 

C: 22-07-76 - Trata a psicóloga por professora e queixa-se porque esta não lhe 
passou temas para casa. Intensas manifestações de desejo de retor
nar à escola. A irmã recebeu o Boletim do semestre. Famtlia e pa
ciente concordam em contatar através doEstagiário a escola. 

C: 26-07-76 - Não deseja trabalhar com o pai, mas sim independentemente. Per
siste interessado em retornar à escola. 

C: 31.07-76 - Contatos com a orientadora educacional de C a fim de tratar do 
retorno do mesmo à escola. 

C: 13.08-76 - Combinado o retorno à escola. A professora explica claramente as 
condutas tomadas por· C na classe e na escola. Planejado o retorno 
de C, a fim de que ele se sinta aceito. 

VD: 18.08-76 - O grupo f~iliar se mostra resistente a qualquer abordagem. D é 
amigdalectomizada, o que deveria ter sido feito em período de 
férias .-C não retornará à escoia porque visita a mã'e e irmã no hos
pital e chora muito nas visitas. B discute com o esposo a mudança 
de residência. O EEG de C é normal. 
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C: 25-08-76 - Familiares e professora (assessorada semanalmente em consulto
ria) referem dificuldades na fase inicial de retorno à escola de C. 
Este reivindica privilégio e está muito agitado (hipercinético ). A 
professora emprestou dinheiro para as merendas de C e a orienta~ 
dora foi até a classe abraçá-lo quando de seu retorno. Dada con
sultoria às professoras orientadoras sobre possíveis prejuízos desta 
atitude. 

C: 03-09-76 - O paciente está ansioso, queixando-se dos colegas e da escola. A 
família mudou-se para a subárea da Equipe IV. O grupo familiar 
segue se acusando mutuamente, mas o nível de ansiedade baixou. 

C: · 10-09-76 - Solicitado o afastamento de C da classe por conflito com dois co
legas e quebra de vidros. Sugerida a mudança de classe, que não 
foi aconselhada pelo Estagiário. 

IV - Lista de Problemas 

Família: 1FAM Perturbação do funcionamento familiar 
2F AM Promiscuidade 

A · Nada consta 

B: 1 B - Ansiedade com conversões 

C: 1C- Alterações da conduta 

D: 10- Episódios recorrentes de amigdalite- amigdalectomia 
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Dados da família obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

O atendimento mais global desta família teve início com a consulta de C, trazi
do por pessoas amigas da famJlia, com a queixa de que atirava pedras nos automó
veis, fazia exibicionismo sexual diante das meninas da rua, praticava pequenos 
furtos, bem como por mentir muito. O estudo do menino revelou um desenvolvi
mento psicomotor harmônico e compatível com a idade cronológica. O eletroence
falograma e os testes psicológicos não foram sugestivos de anormalidade. À entrevis
ta o menino fez ameaças às professoras de sua escola, bem como ameaças de que
brar vidros e furar pneus de carros. Os pais revelaram falsas concepções quanto à 
origem dos problemas do filho. O pai atribuía os problemas do filho a fatores here
ditários, enquanto a mãe os atribuía a fatores externos, tais como uma disritmia ce
rebral, a influência das professoras, de colegas e a televisão. As dificuldades de C 
dentro do sistema escolar só foram relatadas à fami1ia quando o menino foi expulso 
da escola, o que por sua vez reativou um conflito conjugal e entre pai e filho. A cri
se culminou com a ameaça de separação do casal. 

Um Estagiário da Equipe passou então a atender individualmente o menino, 
usando para isso uma técnica de psicoterapia breve, de 12 sessões, com o objetivo 
de readaptar a criança à escola. O pai receava o retorno do filho à escola, na medida 
em que poderia ser criticado por pregar coisas que não conseguia obter de sua pró
pria famt1ia. Em suas atitudes disciplinares com relação ao filho, mascara uma extre
ma agressividade aludindo a frases bíblicas que expressam a forma com que Deus, 
irado com a rebeldia de seus filhos, coloca em ordem a sua casa e o seu povo. 

A possui características de personalidade que devem ser registradas. Além de 
sua atitude autoritária para com os filhos e o fato de que os castiga corporalmente, 
é uma pessoa que leva às últimas conseqüências a dedicação a sua Igreja. Seus filhos 
foram batizados com nomes bíblicos. Seus serviços como pregador são prestados de 
uma forma fanática. Além disso, A auxilia os fiéis de sua Igreja com bens econômi
cos; em detrimento mesmo do bem-estar de sua família, obrigada a viver até o pe
ríodo em que se iniciou o seu atendimento, numa residência de precárias condições 
de habitabilidade. 

Análise crítica do Prontuário 

O prontuário de família foi aberto em 15.03-76. Da observação do prontuário 
pode-se depreender que A jamais compareceu ao Serviço, B compareceu 3 vezes, 
sempre em caráter de urgência, C registra 14 atendimentos pelo Serviço de Saúde 
Mental e D compareceu 2 vezes, sendo uma por urgência, quando foi encaminhada 
à cirurgia (amigdalectomia). 

Trata-se de um prontuário bastante bem preenchido. Mesmo assim falha na 
identificação e complementação de certos dados. Entre os problemas listados como 
atingindo a família, não consta, além da promiscuidade, que se refere a crianças 
maiores de l ano coabitando com os pais, o fato de viverem na casa do pai de A, 
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onde residem mais duas famJlias. Nada há a respeito de A, cuja conduta claramente 
traduz sério desajustamento, se não transtorno mental que pode ser enquadrado 
entre os transtornos da personalidade (personalidade paranóide e/ou explosiva -
300.0- 300.3). 

Afetando a B, está assinalada ansiedade com conversões. Como ela apresenta 
uma série de queixas conversivas, o diagnóstico poderia ser neurose histérica (300.1 ).' 
O fato de que já manifestou elevação das cifras tensionais, de presumível origem 
psíquica: autoriza a classificá-la como evidenciando transtornos psicossomáticos 
cardiovasculares (305.3). 

C tem registro de um problema,alterações de conduta. Trata-se de um pré-ado
lescente, cujos acessos de agressividade e comportamento anti-social caracterizam
no como vítima de um transtorno de conduta na infância (308 CID), reação de 
adaptaÇão a fatores que atuaram na formação de sua personalidade e que ainda 
atualmente influem em seu desenvolvimento psicossexual. 

D tem listado seu problema otorrinolaringológico, mas não o de coabitar o 
mesmo quarto dos pais. 

Revisão da Lista de Problemas 

Família: lFAM -Perturbação do funcionamento familiar 
; 2F AM - Promiscuidade 

3F AM - Vivem em duas peças da casa do pai de A 

A: 1 A - Transtorno de personalidade (300.0- 300.3) 

B: 

D: 

IB 
2B 

IC 

lD 
2D 

- Ansiedade com conversões. Neurose histérica (300.1) 
- Transtorno somático de origem psíquica presumível 

( cardiovascular - 305 .3) -

- Alterações da conduta- Transtorno de conduta na infância: 
reação de adaptação (308) 

- Episódios recorrentes de amigdalite. Amigdalectomia. 

- Promiscuidade 
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Comentários 

É interessante notar neste caso que os primeiros registros do prontuário refe
rem-se ao atendimento de B por sintomas conversivos ou de provável origem psí
q.ui.ca. Somente depois de alguns atendimentos e das informações prestadas por 
VIZinhos é que o transtorno de conduta de C e a perturbação do funcionamento 
familiar foram identificados. 

O Estagiário membro da Equipe Primária que assistiu este caso listou como 
problemas de família: o desajuste do grupo familiar como afetando a todos, os sin
tomas conversivos de B, as alterações de conduta de C e a existência de um proble
ma orgânico afetando D (amigdalite). Nada anotou quanto ao possível transtorno 
de. personalidade de A ou ao fato de que o grupo familiar vivia agregado à casa dos 
pais deste. 

De certa forma essa omissão implica que o Estagiário não percebeu a situação 
da família, que se configura como um grupo autocraticamente dirigido, onde o 
poder decisório e o desenvolvimento da personalidade dos componentes é manejado 
~ela repressão paterna. É neste contexto, inadequadamente valorizado pelo Estagiá
r~o, que se inserem os transtornos mentais de B e C, bem como os problemas rela
Cionados com a disposição das peças da habitação do pai de A e da promiscuidade 
que afeta a filha D do casal. 

Levantada a situação de C, ele aplicou à mesma uma técnica padronizada, típi
ca da medicina tradicional, uma psicoterapia breve de tempo e objetivos limitados. 
Esta visou simplesmente a adaptar o paciente ao esquema familiar e escolar. Apesar 
d.e ter havido no atendimento desta fam!1ia uma tentativa de abordagem comunitá
na, envolvendo a escola através de uma consultoria prestada à professora e à orien
tadora, a sua linha mestra segue os princípios da medicina curativa. 

Também o tipo de atendimento dado considerou mais o ajuste do filho do que 
0 tratamento da familia, certamente causa primordial dos problemas da criança. É 
P?ssível que, uma vez aplicado com alguma eficácia o modelo psicoterápico, apren
dido em outro ambiente e transplantado para o atendimento comunitário, o grau 
d.e doença do chefe da família, bem maior do que o constatado pelo Estagiário, 
tivesse sido insuficientemente reconhecido. Assim sendo, a visão do grupo familiar 
como um todo ficou substituído pela visão unilateral do problema de um dos mem
bros: O emprego de uma atitude terapêutica inovadora, que atingisse o grupo inteiro 
e Prmcipalmente o pai, cujo transtorno mental parece ser um dos motivos básicos 
do comportamento inadaptado do filho, ficou prejudicado. A síndrome de privação 
materna, pois C foi criado em creche dos 2 aos 7 anos, a síndrome da "criança 
surrada", foram afastados como de menor importância na gênese dos problemas de 
C. O Estagiário responsável pelo atendimento não se utilizou, pois, de uma técnica 
adequada à situação, preso que estava às convencionais. Deixou de lado os elemen
tos mais doentes da familia, o pai e o casal, perdido num mero detalhe do quadro: 
0 comportamento delinqüente do filho menor. 

Mesmo assim, destaca-se o cuidado que teve em trabalhar os aspectos de pre-
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venção primária. Ao identificar e orientar a solução do problema promiscuidade que 
afetava à família e a D, toda uma ação preventiva foi desencadeada no sentido de 
melhorar as relações do casal e de preservar o equilíbrio psíquico de D, até então 
submetida a contínuos traumas psicológicos, forçada que estava a coabitar o quarto 
dos pais. 

É interessante neste caso a coexistência de medidas tradicionais, lado a lado 
com outras inovadoras. Assim, todas as atitudes preventivas primárias foroam toma
das pari passu com o desenvolvimento de uma psicoterapia breve com C. Vale desta
car ainda que, através da leitura da evolução da famHia, o que parece haver influído 
nas melhoras apresentadas foi o atendimento através de visitação domiciliar, técnica 
esta que, embora originária de uma das mais caras e antigas atividades médicas, a 
visita a domicílio, adquiriu no caso uma dimensão nova. 

Ao que parece, a força da situação especial que envolveu o atendimento do 
filho e de sua famtlia foi maior que a tendência do profissional a aplicar dentro do 
contexto comunitário métodos e técnicas de serviços tradicionais. Assim sendo, a 
inovação se torna antes uma imposição do enfoque comunitário do que a conse
qüência de uma decisão do profissional ou agente de saúde envolvido no atendimento. 

Como ficou exemplificado por este caso, a visão global dos problemas que afe
tam uma família é básica para o estabelecimento de um atendimento integral e con
tínuo, que leve em conta os aspectos preventivos, curativos e reabilitadores. 

3.4.1.4 - FAMfLIA N04 

Prontuário de Fam!1ia - Reg. 005434 

I - Identificação 

A , sexo masculino, chefe da faml1ia, casado, 47 anos, representante comercial, ins
trução secundária, vinculado à Previdência Social, percebe Cr$ 3.500,00 por 
mês. 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 44 anos, afazeres domésticos, instrução pri
mária, vinculada à Previdência Social, sem renda individual. 

C, sexo feminino, filha do casal, solteira, 18 anos, estudante do 20 Grau, vincula
da à Previdência Social, sem renda individual. 

JI - Perfil Psico-Sócio-Econômico 

A, com 47 anos de idade, e B com 44 são legalmente casados e têm uma única 
filha C, com 18 anos de idade. São vinculados à Previdência Social. A é inapiário e 
também trabalha como representante comercial, tendo uma renda média de 
Cr$ 3.500,00 mensais. B dedica-se a afazeres domésticos e à venda domiciliar de 
produtos de beleza. 

A família emigrou de outro bairro mais valorizado que o atual há seis anos, por 
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terem adquirido casa própria. A e B freqüentam uma igreja católica, localizada no 
~airro de origem, bem como participam das reuniões da comunidade da mesma 
Igreja. A concluiu o curso secundário (Contabilidade) e B o curso primário. C é estu
dante e está cursando o último ano do 20 Grau (Secretariado). O relacionamento 
fa ·r· mi Iar é bom. Um ano após o nascimento de C, A sofreu um acidente com uma 
arma de fogo e teve de ser submetido a cirurgia, após a qual ficou estéril. 
. B e C foram imunizados contra meningite e tétano e A somente contra menin

gite. C teve as doenças comuns da infância. Não há história de doença nervosa na 
f~mília. Ninguém faz uso de bebidas alcoólicas com freqüência. A fuma em média 
cmco cigarros por dia. Não há tossidores crônicos na famJ1ia e C é Mantoux não 
reator. 

Condições ambientais 

A casa é de madeira com dois dormitórios e demais peças. Existe instalação 
sanitária. A casa é servida de água da rede pública. O lixo é removido pelo Serviço 
de Limpeza Pública. 

liJ - Evolução 

C: 30-07-76 - Veio à consulta no plantão de 19-07-76 para confirmar suspeita 
de gravidez. Na ocasião lhe prescreveram meia ampola de Gestadi
nona IM . Hoje retoma com amenorréia mantida e com náuseas. 
Menarca aos 12 anos. Ciclo menstrual regular, bifásico, com início 
dia 4 ou 5 de cada mês. Teve relação em 14-06-76. Refere que a 
preocupação familiar é maior que o problema da gravidez em si. 
Foi a segunda relação de sua vida. A primeira foi aos 17 anos com 
um desconhecido, num encontro fortuito durante uma excursão 
escolar. A segunda foi com um amigo cuja família estava de trans
ferência para uma cidade da fronteira e que, assim como o primei
ro parceiro , espera não mais rever. Diz que não mantém laços afe
tivos com este amigo. Sabe que ele é toxicômano, que se injetava 
drogas por via endovenosa. Quando teve relações pensou estar em 
dia infértil do ciclo menstrual, segundo a orientação que teria re
cebido de uma amiga. Refere que "o seu problema atual decorre 
da sua decisão de informar seus familiares sobre a gestação, pois 
seus pais entraram em pânico". O pai tem estado emudecido; sua 
mãe a princípio quis bater-lhe e também falou em suicídio. Agora 
tem crises de choro e afirma não compreender como uma "coisa 
destas teria acontecido com sua família". C informa que além dos 
pais só confidenciou o fato a uma amiga que lhe sugeriu o aborta
menta. C diz que o mais importante é agradar aos pais que são as 
pessoas que mais valoriza em sua vida. Se eles simpatizarem com a 
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idéia do abortamento, ou se eles optarem por levar a gestação a 
termo, ela se submeterá, embora pense que a última alternativa 
seja a mais desalentadora. 
Exame físico: engurgitamento das mamas. 
Ausculta cárdio-pulmonar sp; T.A. 120/80; 86 bcpm; gânglios 
impalpáveis; mucosas úmidas e coradas; nega leucorréia. 
Conduta: Metoclopramida (9 comprimidos) I compr.- 3 vpd. 
Solicitado agendar consulta para o pai. 

A: 06-08-76 - Comparece o pai. Diz que agora já está mais conformado e que 
seja o que Deus quiser. Admite o abortamento como uma solução 
para o caso da filha, mas considera ainda mais importante não 
desagradar a esposa. Relata que ao colocar a possibilidade do 
abortamento, a esposa se contrapôs veemente. Diz que "graças a 
Deus se relaciona muito bem com sua esposa". Nega dificuldades 
sexuais com ela e diz ter dedicado toda sua vida à manutenção da 
honra e da integridade moral da fam!lia. Aceitou de bom grado a 
proposta de uma VD para reunião de fam!1ia. 

C: 09-08-76 - Vem à consulta para dizer que refletiu melhor e que deseja abor
tar. Pede o apoio do médico assistente e uma orientação. Aceita 
aguardar a visita domiciliar para só depois assumir sua decisão. 

VD: 10-08-76 - Casa de madeira em boas condições e bem cuidada. A e C manti
veram-se calados quase todo o tempo da VD. B assumiu posição 
radical contra o abortamento, afirmando estar Deus acima de 
tudo. Já consultou três sacerdotes católicos de duas diferentes igre
jas e houve consenso de que a geração da vida (no caso o embrião 
fetal) é obra do Senhor e que o abortamento impurificaria a alma. 

IV - Lista de Problemas 

Fam!1ia: Nada consta 
A: Nada consta 
B: Nada consta 
C: IC -Gravidez 

Dados da família obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

Os dados levantados pouco acrescentam àqueles já colhidos pelo profissional 
comunitário que atendia este caso (Residente de lo ano). Do jovem com quem C 
manteve relações sexuais soube-se que é dependente de drogas, socio-culturalmente 
classificável como hippie, pois faz uso de drogas em grupo, geralmente maconha e 
mais raramente anfetamínicos, pertence a uma fam!1ia de classe média e não está 
envolvido com atividades delinqüentes. Estes dados indicam que sua dependência à 
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droga é transitória e faz parte de um quadro maior de crise de adolescência. É possí
vel que, participando do grupo de adolescentes de seu parceiro, C faça uso ocasional 
?e maconha ou de alguma outra das drogas dos amigos, fato comum em grupos de 
J~vens. Pode acontecer também que a famJ1ia, em conluio com ela, oculte estas ati
VIdades que, para o contexto da cultura em que vivem, seriam consideradas como 
anti-sociais. Esta possibilidade porém fica no terreno das hipóteses, pois não foi 
confirmada pelas entrevistas e na visitação domiciliar. 

Análise cr!'tica do Prontuário 

. A Lista de Problemas deste prontuário não registra outro problema senão a gra
VIde~ de C. Isto, porém, não traduz convenientemente a realidade que se depreende 
da Simples leitura do prontuário. Influindo sobre o grupo familiar existe uma per
turbaç~o de funcionamento, agravada ou desencadeada pela gravidez de C, e que 
necessita ser melhor investigada pelo profissional que o atende. A famJ1ia como um 
t~do sofre igualmente uma crise acidental, antecipação de uma crise vital, em decor
rencia da elaboração da gravidez indesejada de C. 

Em relação a A existe um problema de esterilidade, que, se já foi por ele elabo
rado dificilmente deixará de ser reativado diante da situação oposta que está geran
do ang~stia para a famJ1ia, qual seja a da fertilidade de C. 

Attngindo a B está o problema de C, ao qual ela reagiu com crises de choro, 
ameaças de suicídio e tomando uma atitude radicalmente contrária ao abortamento. 
Este quadro pode ser caracterizado como uma crise acidental (transtorno transitório 
de inadaptação à situação especial- 307 CID), porque colocou para B, em época ex
temporânea, a possibilidade de ver sua filha se tornar mãe e ela avó, o que lhe exige 
que elabore esta nova situação vital. 

Afetando a C não existe apenas a gestação. Sua irresponsabilidade sexual, que 
redundou na gravidez indesejada e o fato de colocar a decisão sobre a manutenção 
da gravidez nos seus pais mostra~ que ela é uma adolescente em crise, ainda incapaz 
de resolver o conflito entre dependência e independência e entre liberdade e respon
sabilidade. 

Estas considerações permitem a revisão da Lista de Problemas da famJ1ia , que 
poderia ficar assim desdobrada: 

Revisão da Lista de Problemas 

Família: l F AM - Perturbação do funcionamento familiar 
2F AM - Crise acidental 

A : IA 
B: IB 

C· IC 
2C 

- Esterilidade 

- Crise acidental (Transtorno transitório de inadaptação à situação 
especial - 307 CID) 

- Gestação (Gravidez) 
- Irresponsabilidade e dependência (Transtorno transitório de ina-

daptação à situação especial (307) (Crise Vital- Reação de Adap
tação na Adolescência) 
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Comentários 

Trata-se do atendimento de uma família que entra em crise devido à gravidez 
da filha única, sendo o casal atualmente estéril. 

A gravidez indesejada levanta imediatamente o dilema do seu prosseguimento 
~u interrupção. Estas alternativas originam conflitos e ansiedades que o grupo fami
liar e o profissional comunitário que o atende lutam para controlar. 

. Cumpre ressaltar o quanto é incomum em nosso país a discussão em ambiente 
Científico dos problemas relacionados com uma situação como essa. Não é freqüen
te a primeira opção, que supõe um elevado amadurecimento psicológico da gestan
te. Muito mais extraordinária é a consideração do abortamento, vedado pelo Código 
de ~tica Médica e pela legislação brasileira, salvo em raras exceções. 

As ações de saúde que se processam a nível de trabalho comunitário seguida
~ente enfrentam tais situações. Por isso mesmo é difícil para o profissional comu
nttário fugir ã discussão de um assunto como este, de extrema relevância para o 
grupo familiar. Não cabe aprofundar aqui o aspecto médico-legal da questão, mas 
suas implicações psicológicas e sociais exigem um amplo comentário. 

O primeiro ponto a ser suscitado é o do exame do contexto em que se inserem 
a manutenção da gravidez ou a busca de um método abortivo. Alguma perturbação 
deve existir no funcionamento desta estrutura familiar, uma vez que a irresponsabi
~idade sexual de C, que resultou em sua incapacidade de assumir as conseqüências 
~nerentes à liberdade que se permitiu, é anterior à gravidez apresentada por ela em 
JUlho de 1976. A família já estaria nesta ocasião, há algum tempo, permitindo ou 
tolerando que a filha saísse com amigos que pertenciam a grupos subculturais. Tam
bém deveria saber que C não tinha condições de complementar as tarefas que lhe 
competem no desenrolar de sua adolescência, !Principalmente no que diga respeito à 
~olução de conflitos da ordem do acontecido. ~certo, pois, que pelo menos quanto 
a questão da responsabilidade sexual esta familia não deve ter trabalhado o processo 
educativo de sua filha. Também é provável que C estivesse habituada a transferir 
para seu pai e para sua mãe a tomada de decisões que se refiram a si própria. 

Neste caso, o atendimento de uma gestação a risco (trata-se de uma mãe soltei
ra) ou a colocação da responsabilidade da manutenção da gravidez e da criação de 
uma. criança, bem como do abortamento, sobre a pessoa de C, requerem um traba
lho Intensivo e dirigido com o grupo familiar, a fim de que as decisões a serem 
tomadas pelo casal e sua filha fossem as mais adequadas e condizentes com uma 
c.onduta responsável e amadurecida. Assim sendo caberia ao profissional comunitá
no discutir, separadamente com os membros e em conjunto com a famJlia, as pro
~osições que se faziam em torno da gestação. Entre estas, a de quem iria ficar com o 
filho de C, se este seria entregue para adoção ou se seria criado por A e B como uma 
forma de compensação de sua esterilidade. Também deveria ser aventada a possibili
dade de que a mãe diminuísse suas exigências em relação ã filha, para que esta 
PUdesse chegar a uma decisão com maior liberdade. Esta atitude reduziria recrimina
Ções mútuas futuras em benefício do relacionamento mãe-filha. 
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Como tarefa preventiva primária e ao mesmo tempo com a finalidade de facili
tar as decisões de C, uma tarefa de educação sexual deveria ser empr~endida, abran
gendo desde a responsabilidade para a prática do ato sexual até as obrigações de 
uma gestante e futura mãe. 

Como já foi visto, entre as prioridades de atendimento do serviço de saúde 
mental do Sistema de Saúde Comunitária da Unidade Sanitária Murialdo, estão os 
problemas de transtornos mentais na infância e adolescência. Entre os que afetam 
os adolescentes estão os sexuais, sendo a gravidez indesejada considerada por diver
sos autores {154 ), como um sintoma de fracasso da complementação das tarefas 

evolutivas da adolescência. {1+5) 
Este caso evidencia, em relação à famJ1ia, uma série de condições de perturba

ção física, psicológica e social que não somente conduzem ao atendimento comuni
tário, como o impõem. A simples abordagem episódica, tradicional, deixaria de lado 
a elaboração e o manejo da crise familiar, que é o centro do problema e que poderia 
ser evitada com medidas preventivas primárias como a promoção da saúde pela edu
cação dos envolvidos. 

Como o atendimento comunitário visa a levar o grupo familiar a um amadureci
mento e ao reequilíbrio, impedindo desse modo a sua regressão, os aspectos psicoló
gicos e sociais dessa gravidez indesejada deveriam ser trabalhados pelo profissional 
da saúde em primeiro lugar. Assim também os grandes problemas sociais contempo
râneos entram na pauta do trabalhador de saúde comunitária, não mais agora como 
uma situação de exceção, mas sim como um ato de rotina. Na verdade casos como a 
dependência a drogas entre os jovens, a vida sexual e a paternidade irresponsável dos 
adolescentes, o aborto, a esterilização, a inseminação artificial, a eutanásia e o direi
to à morte com dignidade, o suicídio, e os que se relacionam com o asilamento , as 
migrações, a pobreza e a classe social, são de incidência e prevalência cada vez 
maiores entre as populações. Tais assuntos certamente serão abordados por estudio

sos e pesquisadores sob os mais respeitáveis e científicos enfoques, mas caberá ao 
trabalhador de saúde comunitária trazer para o campo da investigação a visão da 
realidade em que se dão essas ocorrências, esclarecendo-as com a riqueza da expe
riência clínica vivida, sem o que todas as discussões se reduzem a um amontoado de 
hipóteses e teorizações. 

Ainda cumpre fazer notar, com referência específica a este caso, que, confir
mando o que já foi visto , as populações migrantes exigem especial acompanhamento 
no sentido de adaptá-las à nova cultura em que vieram a se estabelecer. e provável 
que o ajustamento de A e B ao contexto cultural da zona onde vivem esteja se 
processando de forma negativa, uma vez que freqüentam atividades comunitárias de 
seu antigo bairro. Cumpre aprofundar até que ponto este fato se relaciona com a 
perturbação do funcionamento da familia. 
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3.4.1.5- FAM(LIAN05 

Prontuário de FamJlia- Reg. 005450 

I - Identificação 

A, sexo feminino, chefe da famJlia, mãe, separada do marido, 49 anos, funcionária 
pública, alfabetizada, vinculada à Previdência Social, percebe Cr$ 938,00 por 
mês. 

B, 

C, 

sexo feminino, filha adotiva, solteira, 14 anos, sem ocupação, nível de instru
ção de 5a série do I o Grau, sem vinculação à Previdência Social, sem renda 
individual. 

sexo masculino, filho de A, solteiro, 30 anos, vendedor ambulante, instrução 
primária, sem vinculação à Previdência Social, percebe Cr$ 1.500,00 por mês. 

D, sexo feminino, vive com C, solteira, 25 anos, não declara profissão, instrução 
primária, sem vinculação à Previdência Social, sem renda individual. 

E, 

F, 
sexo feminino, neta de A, 2 meses, sem vinculação à Previdência ·social. 

sexo masculino, filho de D, 4 anos, sem vinculação à Previdência Social. 

li - Perfil Psico-8ócio-Econômico 

A é diabética e por isso esteve internada em hospital geral por duas vezes- des
cornpensação. Esteve também internada em hospital psiquiátrico por três vezes. 
Tem dois filhos, um dos quais vive com ela. "b natural de Santo Antonio da Patrulha, 
mas mora em Porto Alegre, há 40 anos. "b a terceira filha de oito irmãos. Uma irmã 
morreu de tuberculose. Sua mãe era diabética assim como o é uma irmã. Fez qui
rnioprofilaxia para tuberculose há três anos. Está separada do marido há mais de 6 
anos. Sua religião, de dois anos para cá é adventista · anteriormente era católica. T , , 

rabalha em uma creche da Prefeitura. 

B mora com esta famJ1ia como filha adotiva há 4 anos. É prima de A e veio 
Para Porto Alegre quando seu pai faleceu. Já havia perdido a mãe antes. Este ano 
parou de estudar porque, segundo A , tem preguiça de acordar pela manhã. Sofria 
por urna otite crônica, mas recentemente foi submetida a uma cirurgia de ouvido, 
estando boa agora. Seus pais tinham tuberculose. Fez quirnioprofilaxia para tuber
culose. 

f C e D não são casados. Ambos têm boa saúde. E nasceu de parto normal. F, 
!lho de D, completou o esquema de vacinações. 

Condições ambientais 

. Residem em casa alugada d~ alvenaria, de três peças, suprida com luz elétrica e 
agua da rede pública. A casa é servida por uma fossa, o lixo é removido pela Prefei-
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tura. Tem um dormitório, uma sala e uma cozinha. Existe uma casa nos fundos des
ta, onde reside C. Ambas as habitações são razoavelmente limpas. Possuem televi
são, geladeira, fogão a gás, rádio e ferro elétrico. 

1II - Evolução 

A consultou já 40 vezes na Unidade Sanitária. Os registros datam de 16-11-1973, 
porém já muito antes consultava para o controle do diabete. Toma irregularmente 
a medicação e mesmo assim varia a dosagem da insulina a sua maneira. Dos atendi
mentos constam 2 episódios de hospitalização por descompensação diabética, sendo 
um deles por hipoglicemia. Os atendimentos registram que ela é muito ansiosa e 
agressiva em casa, no trabalho e nos serviços médicos que a atendem. Quando nervo
sa não consegue manter sua dieta, comendo açúcares e doces. 

Resumo de algumas consultas: 

A: 16-11-73 - Em tratamento no Instituto de Cardiologia; toma Isordil e Peri
trate; refere dor anginosa e ser diabética. 

A: 21-11-73 - Exame ginecológico: medicação hormonal. 

A: 18-04-74 Esteve internada em março por provável crise hipoglicêmica. Não 
toma insulina há 3 dias. Glicosuria de 3 a 4 cruzes. Pe$o: 64,5 kg; 
TA: 130 x 80mm. HG; FC: 64 BPM;Dieta: 1.800 calorias; Insuli
na NPH, solicitada glicemia. 

A: 10.{)5-74 Peso: 62,5 kg, glicemia 210 mg %, glicosuria traços carregados. In
sulina NPH 30 U. 

A: 09.{)7-74 Tem dormido bem. Relaciona-se mal com toda a fam!lia, dizendo 
que todos são imprestáveis. 

A: 27.{)9-74 Refere que nlfo diz tudo o que gostaria de dizer com medo de 
magoar o médico e este abandoná-la. 

A: 17-12-74 - Atendimento de urgência. Chora muito, está muito agressiva e se 
sente prejudicada pelo filho. Fala da menina que apanhou para 
criar, a qual é objeto de intriga com seu marido, que ocasional
mente aparece em casa. Não especifica qual é esta intriga. Trata-se 
de uma crise aguda com risco leve de suicídio. A crise evoluiu 
bem com a entrevista, por isso não foi encaminhada à internação. 

A: 09.{) l-75 - Conta que no dia 18 de dezembro agrediu a dois funcionários e a 
uma criança da creche. Está em férias. Tomou Abulempax pres
crito por um médico (3 caixas), dizendo dar-se bem com esta me
dicação devido à obesidade e à diabete. Toma fenobarbital acima 
da dosagem prescrita. 
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A- -02-76 Dor no ombro D. 
A : -03-76 - Hipersensibilidade dolorosa do pé D. 
A- 08-06-76 - Acha que piorou dos nervos. Ouve barulhos de correntes na cabe

ça, o estômago aperta e encurta muito. Por vezes vai perdendo a 
noção das coisas e parece que vai se desligar do mundo. Ficou 
muito impressionada com um acidente de uma criança na creche, 
que quase vazou um olho, sentindo-se com isto muito mal e res
ponsável. Tem medo que isto ocorra com outras crianças. Refere 
muita insônia. Receitado Luminal200mg/noite e Insulina 40 U/dia . 

. _ Os demais familiares não procuram a Unidade Sanitária, exceto Bem duas oca
s~oes por problemas otorrinolaringológicos e psicológicos e E, por problema que não 
fiCou registrado. 

IV L . - 1sta de Problemas 

Família: Nada consta 
A : 

B: 

lA - Diabete 
2A Depressão mental 
3A - Dor anginosa 
4A - Crise depressiva com forte matiz paranóide 
5A - Ombro doloroso 
6A - Hiperestesia no pé direito 
7 A Quimioprofilaxia TBC 

I B O ti te média 
28 - Problema psicológico 

C, D, E, F: Nada consta 

Dados da família obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

A trata-se na Unidade Sanitária desde 1972, mas anteriormente a esta época já 
tivera duas internações em hospital psiquiátrico devido "à ingestão excessiva de 
?rogas" . ~ diabética desde 39 anos de idade. Conta que se masturbava e que por 
Isso perfurou o hímen. Foi levada a vários médicos por causa de seu desvirginamen
t~ . Isto ocorreu quando tinha 14 anos de idade. Queriam saber quem a teria desvir
gmado , pois não acreditavam que tivesse sido ela mesma. Acusou um rapaz que já 
havia tentado manter relações com ela, sem ter conseguido. Teve uma filha aos 15 
anos, mas somente "casou mesmo" aos 18, com um rapaz que conhecia desde pe
quena e que fora amamentado por sua mãe. Refere que nunca teve prazer sexual 
com seu marido, "pois se viciara com a masturbação, que abandonou por ser má" . 
Seu marido era alcoólatra e andava com muitas mulheres. Nunca deixou que seus 
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filhos se masturbassem, amedrontando-os com histórias terríveis de castigo e culpa. 
Na creche procura impedir que as crianças se masturbem, ''devido aos malefícios qu~ 
0 vício causa". Detesta todos os homens, sem exceção. Viveu 28 anos com seu man
do. Após, "não aguentando mais seu cheiro e seus roncos, que a obrigavam a se le
vantar à noite e sair para fora de casa, onde ficava até a manhã seguinte", separou-se. 
A paciente parece ser muito autoritária e agressiva no seu modo de falar. Sempre 
teve insônia. Conta que o médico em quem mais confiou foi no Dr. X, pois este 
ouvia seus problemas. Gosta muito de tomar Gardenal, pois foi o que o Dr. X lhe 
receitou, não aceitando suprimi-lo de sua medicação. Considera-se infeliz, achando 
que "na sua vida deu zebra". Comparece às consultas e reconsultas regularmente, 
bem como consulta exageradamente. Não observa as prescrições feitas, aumentando 
ou diminuindo as dosagens de medicamentos por sua conta. Por vezes não toma a 
medicação prescrita. É levemente obesa e não faz dieta hipocalórica. Esteve baixada 
no Hospital das Clínicas em 1975 por descompensação diabética. Já consultou neu
rologistas, cardiologistas e otorrinolaringologistas. A sua sintomatologia parece ter 
se exacerbado após a separação do marido e a uma histerectomia, que ocorreram há 
8 anos atrás. 

B, desde os 5 anos, sofre de otite. Os pais de B faleceram quando ela tinha 9 
anos. Eram tuberculosos. 

Análise crítica do Prontuário 

Se for levado em conta que a chefe da famtlia reside com uma filha adotiva 
numa casa de três peças, com boas condições ambientais, é plausível que não se 
registrem problemas de saneamento básico que afetem a famJ1ia como um todo. A 
existência, porém, de uma filha adotiva, que é objeto de intrigas com seu marido, o 
fato de se relacionar mal com toda a família, que considera imprestável, e de se 
achar prejudicada pelo filho, sugere que o funcionamento familiar é perturbado. A 
união de C com D, não legalizada, e o fato de viverem nos fundos da residência de A 
levam a pressupor a existência de um problema social que necessita ser registrado e 
estudado. 

Atingindo a A estão relacionados 7 problemas, sendo que pelo menos 2 deles 
poderiam estar sob a epígrafe de transtorno mental: 2A (depressão mental) e 4A 
(crise depressiva com forte matiz paranóide). Os problemas 5A (ombro doloroso), 
bem como 6A (hiperestesia no pé direito), tanto podem ser identificados como 
transtornos somáticos de origem psíquica presumível (305-CID), como serem quei
xa real (5A) ou polineurite por complicação do diabete (6A). 

Não existe o registro de sua obesidade na Lista de Problemas, embora tenha 
sido constatado e descrito na Evolução. 

Além disso, as queixas de insônia permanente, de sentir-se infeliz, a maneira 
caótica como trata seu diabete, sua falta de autocontrole em casa, no trabalho e até 
na relação transferencial com seus médicos assistentes fazem pensar que seu trans
torno mental seja bem mais grave e mais definido do que os problemas vagamente 
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identificados em 2A e 4A (depressão mental e crise depressiva com forte matiz 
para nó ide). 

Apoiando essa hipótese está a freqüência excessiva da paciente aos serviços de 
saúde do Sistema de Saúde Comunitária e de outros sistemas, onde já consultou 
cardiologistas, neurologistas e otorrinolaringologistas. De permeio a estas peregrina
ções, A recorre ao Serviço de Saúde Mental da Unidade Sanitária Murialdo, tem 
médi~os preferidos e freqüenta grupos de psicoterapia. 

E possível que os traços já citados da personalidade da paciente, e os constata
dos em consultas e através da visitação domiciliar e que vêm desde a infância, como 
disfunção sexual, atitudes histéricas, agressividade e raiva incontroláveis, caracteri
zem um transtorno de personalidade (explosiva ou paranóide) que exige uma me
lhor investigação tanto clínica como através de exames complementares. 

Muitos dos seus sintomas (zoeira, estômago que aperta e encurta, barulho de 
correntes na cabeça e a sensação de que vai perder a noção das coisas) podem decor
rer de um estado confusional por descompensação diabética, e com isso podem ser 
classificados como uma psicose associada com outras afecções somáticas - com 
transtornos endocrínicos (294.0 -CID) e diabetes mellitus (250 -CID). 

Melhor esclarecido o quadro mental, será possível sistematizar conveniente
mente a lista dos problemas que afetam esta família com a fmalidade de aperfeiçoar 
0 manejo da perturbação de seu funcionamento e da conduta de A. 

. O fato de que A tem se submetido a medicação hormonal e que foi histerecto
mtzada há 8 anos, piorando psicologicamente após este fato, e a separação do mari
do, permite supor que alguma relação existe entre seus problemas psíquicos e um 
Provável problema hormonal relacionado com o ciclo vital ( climatério ). Esta nos 
parece uma hipótese menos plausível, mas de qualquer forma na lista de seus pro
blemas deveria ser feita menção ao atendimento realizado em 21 de novembro de 
1973, bem como à histerectomia e à necessidade de revisão de seu funcionamento 
ovariano através do controle hormonal. Cabe também o registro da separação de A 
do marido e da quimioprofilaxia a que se submeteu. 

. Afetando a B estão anotados um problema otorrinolaringológico, que foi resol
Vtdo segundo consta do perfil psico-sócio-econôrnico e um problema psicológico, 
que ficou sem identificação precisa. O fato de ter feito quimioprofilaxia para TBC 
de_veria estar assinalado na lista de problemas, mas foi omitido. Nela também não 
fot consignado o abandono da escola "por preguiça de levantar pela manhã", o que 
Pode traduzir uma perturbação da adolescência e exige um estudo especial. 

Os registros referentes a C D E e F são falhos dada a necessidade de esclarecer
se 0 relacionamento entre C e' D.' a organização da fami1ia dos mesmos e suas rela
Ções de responsabilidade com E e F. 

Evidentemente faltam ainda anotações de cuidados de puericultura, planeja
me~to familiar, registro de filhos, vinculação à Previdência Social e de relação de de
pendência ou independência da famt1ia de A, que mereceria um prontuário separado. 

Com base na análise crítica acima realizada, a Lista de Problemas desta famt1ia 
deveria ser assim reformulada: 
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Revisão da Lista de Problemas 

Família : 1 F AM - Perturbação do funcionamento familiar 
2F AM - Problema social afetando C, D, E e F. 

A: lA 
2A 
3A 
4A 
SA 
6A 

7A 
8A 
9A 

- Diabetes mellitus 
- Depressão mental - transtorno mental (de personalidade) 
- Dor anginosa 
- Crise depressiva com matiz paranóide. Idêntico a 2A 
- Ombro doloroso 
- Hiperestesia do pé D - sintoma somático de origem psíquica pre-

sumível ou polineurite diabética 
- Quimioprofilaxia T8C 
- Histerectomia - controle hormonal periódico 
-Obesidade 

1 OA - Separação do marido 

B: 18 
28 
38 

C,D,E,F 
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- Otite média. Cirurgia OTRL 
-Problema psicológico- Abandono da escola 
- Quimioprofilaxia T8C 

- Devem-se discriminar cuidados de puericultura , planejamento fa
miliar, registro civil, vinculação à Previdência Social e relação de 
dependência ou independência da família de A . 
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Comentários 

É evidente que o fracasso do tratamento de A, com a série de reconsultas que 
tem sobrecarregado o Serviço com problemas os quais, se bem encaminhados, pode
riam ter sido rotinizados pela própria paciente, tem relação com o seu estado de 

saúde mental. 
0 membro da Equipe Primária que atendia o caso o trouxe à supervisão, preo-

cupado com a compensação do diabete da paciente. Tratava-se de um aspecto muito 
importante, mas era apenas um de uma série de problemas que haviam se iniciado 
na sua adolescência, ou antes, e que não haviam sido bem reconhecidos e orientados 
ao longo da sua vida toda. Não existe uma investigação do passado mórbido de A, 
de suas tentativas de suicídio e de suas internações anteriores em hospitais psiquiá
tricos nem dos exames subsidiários a que se submeteu. Precariamente avaliado 0 

estad~ mental da paciente, falhou também o manejo do caso, pois é evidente que 
problemas de tamanha diversidade clamavam por uma abordagem integral e contínua. 

Assim sendo, o atendimento deveria ter englobado o relacionamento da pacien
te consigo mesma, com o profissional e a equipe que a atende, no seu trabalho e 
com 0 grupo familiar. Com uma mais precisa identificação do problema básico da 
paciente, ela poderia cooperar com o seu tratamento, passando a cumprir as prescri
ções para 0 diabete, bem como melhorando sua conduta no trabalho e com a famí
lia. Esta implicação social se reveste de maior importância quando se sabe que a 
atuação de A na creche onde trabalha é potencialmente prejudicial à saúde mental 
das crianças sob sua guarda, o que possivelmente venha a exigir contatos entre 0 

profissional da saúde mental e a direção daquela instituição com a finalidade de 
melhor equacionar o problema. 

É claro que nem sempre esta paciente reúne condições mínimas para 0 cuidado 
de crianças e seria mais saudável que a mesma pudesse ser licenciada de suas funções 
quando evidentemente não pode exercê-las. Talvez uma exigência desta ordem, par
tindo da direção do seu serviço, tivesse um efeito positivo e cooperador no estabele
cimento e no cumprimento de um plano adequado de tratamento do diabete e do 
seu problema psicológico. 

Este caso ilustra muito bem os aspectos psicodinâmicos e psicossociais do aten
dimento de pacientes com moléstias crônicas, que oneram os serviços de saúde com 
consultas repetitivas desnecessárias e improdutivas, e que, além disto, mostram uma 
grande dificuldade em levar adiante os tratamentos prescritos. Se o atendimento do 
diabete for feito por um especialista, o da cardiopatia isquêmica por outro, 0 do 
transtorno de personalidade por outro, dificilmente haverá um equacionamento 
conjunto e eficiente dos problemas de saúde que o paciente apresenta. 

Requer-se aqui uma abordagem comunitária, integral e contínua, que permita 
lidar com todas as implicações médico-sociais da condição de A, incluindo a melho
ra de sua relação com os seus familiares e com o seu trabalho. 

A possibilidade de que o quadro de doença física da paciente complique seu 
quadro psicológico bem como produza novas condições mórbidas, como estados 
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confusionais e neurológicos, exige do profissional que a atende uma visão clara da 
responsabilidade da mesma e da sua própria responsabilidade no tratamento. No 
momento em que a doença da paciente começa a prejudicar as crianças sob sua 
guarda, o profissional de Saúde Comunitária estará entrando no campo social, não 
mais como uma opção alternativa de sua livre escolha, mas como uma imposição 
ética. Sua ação social, no caso específico, inclusive se sustenta no Código de Ética 
Médica vigente, que o obriga à quebra do sigilo quando o problema de saúde que 
atende implica o prejuízo de terceiros. 

A partir desta consideração, fica ainda mais evidente a extensão das obrigações 
sociais do profissional de saúde comunitária, tanto em relação aos pacientes que 
assiste quanto em relação às comunidades onde atua. Essa responsabilidade social 
supõe, para o exercício da atividade de saúde comunitária, conhecimentos éticos e 
legais e o uso de um instrumento fundamental, o da consultoria e educação, presta
das a outras instituições e sistemas. 

3.4.1.6- FAM(LIAN06 

Prontuário de Família - Reg. 00 1308 

I - Identificação 

A , sexo masculino, chefe da famJ1ia, casado, 38 anos, aposentado, instrução pri
mária incompleta, vinculado à Previdência Social, renda individual Cr$ 900,00 
por mês. 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 35 anos, afazeres domésticos, instrução pri
mária incompleta, vinculada à Previdência Social, sem renda individual. 

C, sexo feminino, filha do casal, 6 anos, vinculada à Previdência Social. 

D, sexo masculino, filho do casal, 2 anos, vinculado à Previdência Social. 

JI - Perfil Psico-Sócio-Econômico 

A e B são casados há 4 anos, tendo dois filhos que nasceram de parto normal, 
em maternidade hospitalar, após tratamento pré-natal. 

A pertence a uma famJ1ia de alcoolistas e bebe desde jovem. É muito agressivo, 
maltratando habitualmente a esposa e a filha. Faz tratamento "para os nervos", 
mas, segundo a esposa, costuma tomar a medicação psicotrópica com bebida alco
ólica, ficando ainda mais alterado. Está aposentado pelo INPS, recebendo atualmen
te 75% do salário mínimo, tem se tratado com muita freqüência nos serviços cirúr
gicos do INPS onde foi submetido a um grande número de intervenções . 

. B preocupa-se com o cuidado a ser dispensado às crianças e cumpre as orienta
ções dadas pelos serviços de saúde. Após o nascimento de D manifestou desejo de 
planificar o nascimento de seus filhos, passando a controlar a natalidade com o uso 
de anticoncepcionais orais. 
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c é uma criança "nervosa", segundo informa a mãe, devido ao problema psico
lógico do pai. Completou o esquema de vacinações, assim como D. 

A situação financeira é precária, podendo a famtlia ser classificada como pobre, 
pois a renda per capita é menor que um terço do salário mínimo regional. Estão vin
culados ao INPS e freqüentam, para obterem serviços de saúde, tanto o INPS quan
to a Unidade Sanitária Murialdo. 

Ao lado da residência da familia vive uma irmã de B com quem A se atrita se
guidamente, a ponto de ser necessária intervenção policial. 

Um irmão de A é alcoolista e também apresenta TBC pulmonar. Reside com a 
mãe matriarca da família, que é muito respeitada pelos filhos e que de certa forma 
gov:rna-lhes as atividades. Outros membros da família de A, inclusive do sexo femi
nino, bebem. 

Condições ambientais 

A habitação da família é uma maloca. Trata-se de uma peça assoalhada e sem 
forro. Nela existe uma cama de solteiro e uma de criança. O casal e o filho menor 
dormem na primeira e a filha na segunda. A água de uso vem de uma torneira públi
ca, é armazenada em latas e sem cuidados que evitem a contaminação. A casa é ilu
minada por um lampião de querosene. Não existe privada. Os dejetos humanos são 
atirados de um urinol em um fosso. O terreno é úmido. 

/// - Evolução 

(Resumo das consultas mais relevantes) 

B: 05-11-73 - Busca o Serviço para atendimento pré-natal e cuidado de seu filho 
C. Gestação normal . C: anorexia. Impetigo estreptocócico. B com
preende mal as instruções que recebe e a esquematização das vaci
nas. A consultoria com o profissional de saúde mental identifica 
seu problema psicológico e o alcoolismo de A. A foi por diversas 
vezes atendido em hospital psiquiátrico por alcoolismo crônico 
com complicações secundárias psiquiátricas ( delirium tremens), 
físicas (polineurite) e sociais (desemprego, incapacidade para o 
trabalho, etc.). Programada a VD. 

D: -02-74 Onfalite. Curativo. Orientada a mãe. 

VD: 20-03-74 - Preenchimento do perfil, registro das condições ambientais. 

D: -03-74 - Infecção respiratória. Resfriado . 

A 
e 
B: 
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-04-74 A irascível, agressivo e violento. Queixas somáticas as mais diver
sas sem causa orgânica aparente. Freqüentador crônico de serviços 
de saúde gerais e psiquiátricos. Repetidor crônico de consultas. 
Descreve 19 intervenções cirúrgicas a que se submeteu. Cerca de 6 



A: -04-74 

B: -09-74 

D: -12-74 

C: -01-75 

C: -06-75 

A : -08-75 

-

-

foram praticadas nas vias aéreas superiores por desvio do septo, 
sinusite, pólipos, amigdalites e houve repetições destas cirurgias. 
Descreve sensações estranhas e transformações de partes de seu 
corpo. Parece ter sintomas de sinusite. Apresentou há um mês 
queixas com um diagnóstico de úlcera péptica. Baixou num hos
pital para gastrectomia, fugindo na véspera do ato cirúrgico. Os 
sintomas de dor epigástrica se esbateram. Também manifesta 
ptiriasis versicolor. B, a esposa, refere que A continua tomando ál
cool na vigência de psicotrópicos. Revisto o tratamento para o al
coolismo. Hipótese diagnóstica de epilepsia temporal. Hipótese 
diagnóstica de Síndrome de Münchausen. Orientado a não aceitar 
cirurgias sem que o médico de famtlia ou alguém da Equipe Pri
mária que o atende entre em contato com o cirurgião. Solicitado 
EEG e revisão neurológica. 

EEG patológico. Epilepsia temporal. Medicado com Prirnidona. 

Consulta para planejamento familiar. 

Cólicas, dieta. Elixir paregórico. 

Gastroenterite. Pausa alimentar e dieta. 

Infecção respiratória. Indicada a conduta. 

Foi submetido à meniscectomia pelo INPS, sendo sua 20a inter
venção cirúrgica. Registrar na lista de problemas como paciente . 
policirúrgico. Nova tentativa de ligá-lo ao grupo de alcoolistas. 

Seguem-se diversas consultas por problemas triviais e repetitivos das crianças. 
Também A continua apresentando complicações do alcoolismo. B manifesta dispnéia 
de esforço e é identificada insuficiência cardíaca por lesão neovalvular que já tratava 
no Instituto de Cardiologia. g mantido o controle da digitalização. Incapacidade de 
B para o trabalho: "pegava lavados". 

A : -08-76 TBC pulmonar. Virgem de tratamento. Iniciado o tratamento 
com TH em 07-08-76. 

D: -09-76 - Registrado no programa de distribuição de alimentos da Secreta
ria da Saúde e INAN, como pré-escolar. 

IV - Lista de Problemas 

Família: IFAM -Más condições de habitação 
2FAM -Mau saneamento básico (água e fossa) 
3F AM - Habitação sem luz 
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A: IA - Alcoolismo (303) 
2A - Epilepsia temporal (Síndrome de Münchausen) 
3A Sinusite crônica 
4A Úlcera péptica 
5A - Ptiriasis versicolor 
6A Infecção vias aéreas 
7 A Intoxicação com psicotrópicos - transtorno da personalidade 
8A Tuberculose pulmonar 

B: 1 B Controle de natalidade 
2B Insuficiência cardíaca 

C: I C Anorexia 
2C - Impetigo estreptocócico 
3C Resfriado 
4C - Gastroenterite 
5C - Infecção respiratória 

D: lD Onfalite 
2D - Cólicas 
3D - Infecção respiratória 
4D - Resfriado 

Dados da famz'lia obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

A entrada da famt1ia no Sistema de Saúde Comunitária deu-se através de B, que 
procurou tratamento para o seu filho e cuidados pré-natais por estar grávida. A é de 
cor branca. B é preta; é muito modesta e tímida. A cor do filho de ambos tende 
mais para o branco do que para o mulato. B entendia mal as instruções da Equipe 
que a atende e voltava repetidas vezes para fazer vacinas ou consultar. Sua dificulda
de de compreensão parece estar relacionada com um baixo nível intelectual, que 
não corresponde a um grau de instrução primária incompleta como o registrado na 
Identificação. Tendo isso em vista, foi realizada uma visita domiciliar, sendo então 
preenchido o perfil do prontuário de sua famt1ia. 

Apesar da pequena capacidade de compreensão de B, ela se revelou capaz de 
cuidar dos filhos adequadamente, sendo bastante responsável por eles. Por isso, em
bora vivendo em precárias condições econômicas e de saneamento, estes não eram 
casos de desnutrição, embora tivessem consultado e sido tratados várias vezes por 
problemas digestivos e das vias aéreas superiores. 

A era conhecido de um dos profissionais do Serviço de Saúde Mental que traba
lhava na Unidade Sanitária, por já ter sido atendido pelo mesmo, bem como seu ir
mão, em hospital psiquiátrico. Devido a esse precedente, a mãe de ambos também já 
era conhecida. A apresentava crises de intoxicação por álcool bem como alcoolismo 
crônico, sendo por várias vezes internado para desintoxicação do álcool e por qua
dros psicóticos e neurológicos secundários ao alcoolismo. 
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Tanto A quanto seu irmão sempre se mostraram extremamente dependentes da 
mãe, psicológica e economicamente. Apesar de idosa, eles entendiam que ela tinha a 
obrigação de mantê-los e cuidá-los, o que a mesma realmente assumia, criando-se 
assim um círculo vicioso onde a dependência e a imaturidade dos filhos era estimu
lada pela submissão e pela doação da mãe. De certa forma, A procurou estabelecer 
no casamento o mesmo tipo de vínculo que mantinha com sua mãe. Acha que sua 
esposa tem a obrigação de suportá-lo e de aturá-lo, tal como sua mãe o fazia. 

Suas referências à esposa parecem indicar que escolheu uma pessoa de cor e de 
um nível intelectual inferior ao seu para ter facilitado o exercício de uma tirania 
psicológica sobre a mesma. Esta particular dinâmica psicológica da relação conjugal 
fica muito clara nos contatos com o casal, tanto no ambulatório quanto na visitação 
domiciliar, bem como quando a mãe de A participa do atendimento da fami1ia . 
Nem a mãe nem a esposa agem no sentido de que A assuma as responsabilidades que 
lhe cabem com respeito à fami1ia e os filhos. 

Existe, pois, afetando ao grupo familiar, severa perturbação de funcionamento 
ligada às doenças físicas e mentais de A. Estas, além de complicar, acrescentam uma 
dimensão ainda maior aos problemas econômicos da fam!1ia, que fica incluída entre 
aquelas carentes e candidatas (elegíveis) aos programas de distribuição de alimentos. 

De outra parte, a Equipe de Saúde, excessivamente solicitada pelo paciente, 
reagia muitas vezes de forma a rechaçá-lo e a sua famt1ia, o que fica evidenciado 
pelos períodos de baixa freqüência de registro de atendimentos no Prontuário. 

Análise crz'tica do Prontuário 

Apesar de ter sido acompanhado em consultoria e supervisão, este caso revela 
defeitos de registro, embora menores que no comum dos prontuários do Sistema. 
As regras de preenchimento sugeridas pelos autores dos processos de registro aber
tos para a solução de problemas são obedecidas de forma bastante aceitável mas, 
apesar disso, a simples leitura do Perfil mostra que a família está em má situação 
econômica, em conseqüência da incapacidade física e mental de A, e que existe 
severa perturbação do funcionamento familiar, duas condições que não aparecem na 
Lista de Problemas como afetando a família. Também há um problema de promis
cuidade, identificado no levantamento das condições ambientais, que não foi 
anotado. 

A lista dos problemas que atingem os membros da famt1ia traz alguns erros e 
omissões. O registro do problema 2A inicia com epilepsia temporal e se segue pelo 
diagnóstico: Síndrome de Münchausen. A seqüência lógica seria a descoberta de 
queixas hipocondríacas e de alucinações cinestésicas num paciente policirúrgico, 
para o qual foi solicitado um eletroencefalograma, com hipótese diagnóstica de epi
lepsia temporal. A Síndrome de Münchausen deveria estar ligada à constatação de 
ser A um paciente policirúrgico, situação que culminou com a meniscectomia reali
zada em agosto de 1975. 
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Quanto aos problemas de B, não está adequado o registro 1 B, controle de nata
lidade, pois a paciente na verdade solicitou planejamento familiar. Sua gestação, um 
dos motivos de sua primeira consulta, não foi anotada. O problema cardíaco identi
ficado no segundo semestre de 1974 já deveria existir. Com isto, sua gestação, classi
ficada como normal, deveria ter sido identificada como de alto risco. Sua dificulda
de de compreensão, possivelmente devida a um transtorno mental, talvez uma defi
ciência mental leve, não está igualmente registrada (2A). 

Quanto a C não consta que é "nervoso", o que a mãe relaciona com o problema 
psicológico do pai, e que já aparece no Perfil Psico-Sócio-Econômico em 20-3-74. 

Assim sendo, uma revisão da Lista de Problemas apresentaria o seguinte resul
tado: 

Revisão da Lista de Problemas 

Família: IFAM -Más condições de habitação 

A: 

B: 

C: 

D: 
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2FAM -Mau saneamento básico (água e fossa) 
3F AM - Habitação sem luz 
4F AM - Más condições econômicas 
5F AM - Perturbação do funcionamento familiar 
6F AM - Promiscuidade 

lA 
2A 
3A 
4A 
5A 
6A 
7A 
8A 
9A 

IOA 

lB 
2B 
3B 
4B 

lC 
2C 
3C 
4C 
se 
6C 

lD 
2D 
3D 
4D 

- Alcoolismo 
- Epilepsia temporal 
-Sinusite 
- Úlcera péptica 
- Ptiriasis versicolor 
- Infecção vias aéreas superiores 
- Intoxicação com psicotrópicos- transtorno da personalidade 
- Tuberculose pulmonar 
- Meniscectomia 
-Paciente policirúrgico (Síndrome de Münchausen) 

- Planejamento familiar 
- Insuficiência cardíaca 
- Dificuldade de compreensão -transtorno mental- D.M. leve 
- Gestação de alto risco 

-Anorexia-
- Impetigo estreptocócico 
- Resfriado 
- Gastroenterite 
- Infecção respiratória 
-Problema nervoso 

- Onfalite 
- Cólicas 
- Infecção respiratória 
- Resfriado 
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Comentários 

Trata-se de uma família onde existem problemas de ajustamento do casal, que 
parecem estar estreitamente ligados ao alcoolismo e aos transtornos mentais que 
afetam a personalidade do chefe da casa. 

A apresenta manifestações diversas de doença mental, de difícil classificação. 
Se por um lado tem sintomas de hipocondria, também os tem de alcoolismo e de 
transtorno da personalidade (personalidade explosiva). Mostra ainda sintomas espe
ciais, não classificáveis em outra parte (segundo a Classificação Internacional de 
Doenças), que configuram a Síndrome de Münchausen. Junte-se a estes o de uma 
epilepsia temporal, que poderia explicar e inter-relacionar vários dos sintomas apre
sentados (hip~condríacos e alucinações cenestésicas), e se terá um quadro psiquiá
trico complexo, ou mais de um quadro, cujo manejo e atendimento foge a qualquer 
ro~ina. Esta condição de A é causa de sérios desajustes da vida familiar, atingindo 
todo o grupo e prejudicando-o quanto à melhora das condições de residência, ali
mentação e nível sócio-econômico. 

Outro fato a comentar é a atitude extremamente pacienciosa de Bem relação à 
A. Parece que o casamento de ambos foi feito sob o pressuposto de que B seria uma 
pessoa capaz de suportar os problemas de personalidade e de caráter de A . Um ma
trimônio deste tipo, em que o homem é extremamente dependente e não consegue 
assumir responsabilidades profissionais e familiares por problema psicológico grave 
(como o alcoolismo de A), não é infreqüente (33) (34). 

O sentido dinâmico da ligação é o de manter uma relação mãe-filho muito re
gressiva e espoliadora em relação à esposa, que é tomada como uma substituta da 
mãe. Para poder aceitar tal espécie de relacionamento a esposa é na realidade ou na 
fantasia uma pessoa desvalorizada ou que se sente desvalorizada. A atitude submissa 
e a dificuldade de compreensão de B fazem pensar que seu problema de inteligência 
seja bem mais grave que um simples bloqueio emocional. Subjacente ao mesmo 
pode estar uma condição de doença ou de retardo mental ou de ambos, que exige 
maior esclarecimento e melhor manejo. Mesmo considerando esta possibilidade, B 
possui aspectos sadios de personalidade, capitalizáveis para ações de saúde, princi
palmente para aquelas que devem ser tomadas quanto aos seus filhos. 

e, importante ressaltar aqui o fato de que o atendimento de A pela Previdência 
Social é caótico. Tem sido feito sem o conhecimento de seu problema alcoólico, 
pulmonar e psiquiátrico, e sem o seguimento do paciente após as altas hospitalares. 
Sua tendência a polimanipulações cirúrgicas não foi identificada, por não ter sido 
suficientemente pesquisada e porque o paciente procura diversos serviços ambulato
riais e hospitalares que não mantêm sobre os tratamentos realizados um registro 
único e preciso. Como conseqüência, ele recebe provisões de drogas que freqüente
mente usa como substitutivo do álcool ou como potencializador do mesmo. 

A falta de um prontuário que permita a visualização e o cuidado contínuo do 
tratamento tem sido desastrosa por facilitar a prática de intervenções terapêuticas e 
cirúrgicas desnecessárias. 
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o controle das condições de saúde do paciente por uma mesma equipe ou pelo 
menos sob a exigência de apresentação de seu prontuário de famt1ia poderia sanar 
esta dificuldade de manejo. Seguramente existem outros casos semelhantes a este, 
embora de menor gravidade, que implicaram talvez um número menor de interven
ções cirúrgicas. É certo, porém, que tais casos e ocorrências não devem ser infre
qüentes e estão a exigir um controle maior do atendimento oferecido. Isto só pode
rá ser feito através de um prontuário de famJ1ia, que o paciente deveria ser obrigado 
a apresentar sempre que consultasse um serviço de saúde. Os prejuízos para um pa
ciente deste tipo que decorrem das diferenças existentes entre o atendimento tradi
cional, descontínuo e não integral, e o comunitário, parecem muito claros neste caso. 

O exemplo em pauta não só justifica o uso de um prontuário orientado para a 
solução de problemas e entregue à famt1ia, bem como de uma certa forma o torna 
indispensável. É com respeito às desnecessárias manipulações médicas sobre pacien
tes que Shenkin e Warner referiram ser a entrega dos prontuários, a fim de que os 
pacientes e as famílias façam uso dos mesmos dentro do mesmo sistema de saúde ou 
fora dele, em outros sistemas, "uma proposição que melhoraria os sistemas" (20 1). 

A não identificação dos problemas psicológicos e sociais deste grupo familiar, 
as doenças de A e as ligações patológicas entre os irmãos e a mãe, bem como o aten
dimento fraccionado e descontínuo dos mesmos, permitiu que outras instituições 
de cuidados de saúde manipulassem de forma caótica as condições mórbidas de A, 
tornando o seu atendimento tanto ou mais doentio que o próprio paciente. 

O controle mais adequado das ações de saúde necessárias ao desenvolvimento e 
amadurecimento deste grupo familiar se impõe tanto em benefício do mesmo quan
to no das equipes dos serviços que inadvertidamente o atendem, e que provavelmen
te de boa fé se submetem à orientação que lhes dá um paciente desorientado, por
que lhes falta a visão integral da situação do mesmo. Neste caso um plano terapêuti
co que vise ao atendimento dos problemas físicos, psicológicos e sociais dos indiví
duos e do grupo familiar como um todo é imperativo. 

O paciente A deve ser encarado em sua interação com a comunidade familiar, 
onde inclusive está a irmã de B, com quem se atrita, e seus companheiros de ócio e 
bebida, bem como em termos de sua motivação para viver. É evidente que A conse
gue ser brilhante em sua carreira de doente, e que a reorientação de seu atendimen
to pode significar para ele e sua famJ1ia melhores perspectivas de vida. 

Também é possível, em seu uso de hospital psiquiátricq e de serviços previden
ciários ou outros, que este paciente tenha custado desmesuradamente mais que 
pelos tratamentos recebidos no sistema comunitário, embora uma análise da efetivi
dade e qualidade de um ou do outro atendimento ofereça diferenças já menos dis
crepantes. 

Por último, os sentimentos contra-transferenciais da Equipe de Saúde que assis
te esta família, traduzidos no rechaço ao paciente A, devem ser trabalhados a nível 
de ·supervisão, com a finalidade de facilitar e melhorar a relação equipe-médico
paciente, tarefa básica para a elaboração de qualquer plano adequado de atendimen
to. 
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3.4.1.7 - FAMfLIA No 7 

Prontuário de Família - Reg. 003459 

I- Identificação 

A, sexo masculino, não consta relação familiar, separado da esposa, 34 anos, rocei
ro, não constam grau de instrução, vinculação à Previdência Social e renda indi
vidual. 

B, sexo feminino, não consta relação familiar, separada do esposo, 31 anos, do
méstica, não constam grau de instrução, vinculação à Previdência Social e renda 
individual. 

C, sexo masculino, filho do casal, solteiro, 12 anos, estudante, não consta vincula
ção à Previdência Social. 

D, sexo masculino, filho do casal, solteiro, 11 anos, não consta ocupação, estudan
te de 1 o Grau, não consta vinculação à Previdência Social. 

E, sexo feminino, filha do casal, 9 anos, não consta grau de instrução e vinculação 
à Previdência Social. 

F, sexo masculino, filho do casal, 6 anos, não constam grau de instrução e vincula
ção à Previdência Social. 

G, sexo feminino, filha do casal, 3 anos, não consta vinculação à Previdência Social. 

H, sexo feminino, filha do casal, 1 ano e 11 meses, não consta vinculação à Previ
dência Social. 

I, sexo feminino, sogra de A, casada, 66 anos, não constam ocupação, grau de ins
trução, vinculação à Previdência Social e renda individual. 

J, sexo masculino, filho do casal, 8 meses, não consta vinculação à Previdência 
Social. 

li- Perfil Psico-Sócio-Econômico 

A e B vivem juntos há treze anos sem serem casados. São originários de Sarandi, 
de onde vieram há dois anos. A trabalha há duas semanas em uma construtora, ga
nhando Cr$ 210,00 por semana. Tem 34 anos e tratou-se por tuberculose pulmonar 
durante mais de um ano. Atualmente tem seqüelas sintomáticas, que diminuem a 
sua capacidade para o trabalho. Esteve desempregado até há pouco e, em conse
qüência disto, bastante ansioso, com insônia irritável e com vontade de surrar as 
crianças. Não fuma nem bebe. Não tem instrução formal. 

B tem 31 anos e é de afazeres domésticos. Trabalhou como doméstica por 
algum tempo, enquanto A esteve doente. Parece calma, adotando uma atitude pas
siva perante os acontecimentos. Deseja evitar filhos. Não bebe. Fuma pouco. Não 
tem instrução formal. 
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C está em tratamento por tuberculose primária não complicada. Esteve na esco
la em Sarandi durante dois anos e meio, freqüentando sempre a 1a série. Ajuda a 
família no cultivo da horta e vendendo verduras de vez em quando. 

D está em tratamento por derrame pleural TBC. Não concluiu a primeira série 
escolar devido à mudança de cidade. Trabalha juntamente com C. 

E faz quimioprofilaxia para TBC. 
A alimentação da família consta basicamente de arroz, polenta, massa, feijão, 

verduras (couve e repolho da sua horta); comem carne somente em ocasiões espe
ciais. Dão leite aos dois filhos menores. 

Ainda não estão ligados à Previdência Social. Freqüentam ocasionalmente a 
Igreja Evangélica. Nenhum dos filhos vai à escola. A higiene corporal é precária: vez 
por outra tomam banho de bacia. 

Condições ambientais 

A água que usam provém de um poço e é fervida apenas para as crianças meno
res. Possuem uma latrina. O lixo é queimado. A casa é uma maloca com duas peças 
separadas: a cozinha, feita de latas abertas com teto de palha, é onde passam a 
maior parte do tempo; não há chaminé e o ambiente é permanentemente enfumaça
do. O quarto é de madeira, coberto de telhas; mede 2 x 3 metros e nele dormem os 
nove membros da famJ1ia. Possuem um cachorro não vacinado. 

/I/ - Evolução 
(Resumo dos atendimentos por indivíduo) 

A consultou pela primeira vez em janeiro de 1975 quando teve alta do Sanatório 
Partenon onde se tratou de TBC pulmonar, por quatro meses, com tuberculos
táticos. Daquele hospital foi encaminhado para o Posto Avançado do Sistema 
de Saúde Comunitária. Desde então, até novembro de 1975, tomou as drogas 
com regularidade. Como apresentasse hemoptises de repetição, permanecia a 
maior parte do tempo desempregado. Com isto a famt1ia atravessou dificulda
des devido à baixa renda familiar. Este fato o deixava ansioso, fazendo com que 
procurasse freqüentemente auxt1io médico, com queixas emocionais: ansiedade, 
irritação e irritabilidade. Atualmente está empregado como servente de obras. 
Também trabalha numa bem cuidada horta que possui junto à casa. Há algumas 
semanas não tem revelado hemoptises. 

B vinha seguidamente ao Posto Avançado em geral em função dos filhos, ainda 
quando o marido estava internado para o tratamento da TBC pulmonar. Por ser 
comunicante TBC, seu caso foi reavaliado e seus exames foram normais. Após o 
parto de 1, veio à consulta, quando se observou apenas discreto edema de mem-

. bros inferiores; ela já havia sido encaminhada a um serviço de planejamento fa
miliar (BENF AM) após o nascimento de H. Solicitou de novo recitas de anti
concepcionais orais, mostrando-se pouco receptiva às sugestões de uso do DIU. 
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Apresenta hipertensão arterial sistêrnica leve Ganeiro de 1976). Tem feito mui
tas consultas ao Serviço Social para recebimento de auxílios. Às vezes trabalha 
em faxinas. 

C: já chegou ao Sistema com o diagnóstico de TBC gânglio-pulmonar, tendo até o 
momento realizado tratamento com algumas interrupções. 

D: iniciou tratamento para TBC gânglio-pulmonar em outubro de 1974, tomando · 
a medicação de forma irregular até a presente data. Não manifesta outras quei
xas. Registro de dermatite e vômitos em novembro de 1974. 

E: foi trazida à consulta por gastrenterite em novembro de 1974. Realiza quimio
profllaxia com INH desde julho de 1975, apesar de ter sido reator forte à tuber
culinajá em outubro de 1974. 

F , utilizou muito pouco os serviços do Sistema. Foram realizados teste tuberculí
nico, algumas imunizações e apenas uma consulta com queixa de vômitos. 

G, utilizou os serviços da mesma forma que F. Foi suspensa do atendimento do 
lactário aos 2 anos. Conforme registra o prontuário, recebeu leite apenas duas 
vezes. 

H: foi o membro da fami1ia que mais utilizou os serviços do Sistema. Consultou 
por mais de 20 vezes, desde os 2 meses de idade, com diarréias de repetição, in
fecções respiratórias, distrofia e desidratação. Com cerca de 3 meses foi mordi
da por um rato. Apresenta um desenvolvimento psicomotor bastante atrasado. 
Está inscrita no programa de distribuição de alimentos do INAN. Já esteve bai
xada em hospital. Já realizou todas as imunizações previstas. 

I: não reside mais com a família desde o fim de 1975. Consultou apenas duas ve
zes, na primeira com queixas de infecção respiratória e na segunda com queixas 
de diminuição da memória. 

f: utilizou os serviços do Sistema desde seu nascimento por dermatites e monilia
se. Nunca recebeu leite materno. Apresenta distrofia de 20 grau desde os pri
meiros meses de vida. Tem quadros repetidos de diarréia, havendo sido hospita
lizado duas vezes por desidratação. Consultou cerca de 10 vezes nos últimos 9 
meses, e está realizando o esquema previsto de imunizações. Está inscrito no 
programa de distribuição de alimentos do INAN. 

IV - Lista de Problemas 

Fami1ia: Nada consta 

A: lA - Desempregado 
2A - TBC pulmonar 

B: lB - Desempregada 
2B - Hipertensão arterial leve 

'142 



C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

1: 

J: 

lC 

1D 
2D 

lE 
2E 

IH 
2H 
3H 
4H 

11 
21 

- TBC pulmonar 

- TBC pulmonar - complexo primário 
-Dermatite e vômitos 

- Cólicas abdominais e vômitos 
- Quimioprofilaxia TBC 

- Nada consta 

- Nada consta 

-Mordida por rato 
- Distrofia 20 grau 
- Desidratação 20 grau 
- Desenvolvimento psicomotor atrasado 

- Nada consta 

-Dermatite 
- Moniliase oral 

Dados de familia obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

A fami1ia vem sendo atendida por um profissional e outros elementos de uma 
Equipe Primária desde outubro de 1974, quando H estava com um mês de idade. D 
já se tratava por complexo primário TBC não complicado e A estava em tratamento 
em sanatório para tuberculosos desde há 3 meses. C e E haviam apresentado Mantoux 
positivo. H, três meses após seu nascimento, pesava menos do que quando nascera. 
Após sua alta hospitalar em janeiro de 1975,A estava muito nervoso com a falta de 
alimentos e tomava a sua medicação sem leite, a fim de deixá-lo para os filhos. Fo
ram feitos, na ocasião, vários encaminhamentos a serviços assistenciais. 

Em janeiro de 1975, B não possuía dinheiro para levar a filha desidratada e dis
trófica a um serviço hospitalar para reidratação. B é encaminhada para planejamen
to familiar à BENFAM. Sucedem-se os atendimentos, geralmente por efeitos colate
rais da medicação antituberculosa, por problemas econômicos, problemas de desnu
trição, de falta de imunizações, ou então de desidratação. 

A, que apresentava hemoptises ao esforço, recusava-se a baixar, porque a famí
lia ficaria desamparada. Ocorre também que quando vai ao Sanatório não é aceito 
por apresentar exame de escarro negativo para BAAR. 

Em junho de 1975, H, com nove meses, está com 4,400 kg e, em janeiro de 
1976, com 6,550 kg. ~ distrófica de 20 grau. 

Em fins de janeiro do mesmo ano nasce J. O parto foi domiciliar, com apresen-
tação pélvica. Já em fevereiro, J está desidratado. 

Também em fevereiro de 1976 H apresenta desidratação do 20 grau. 
Em março e junho A continua com hemoptises. 

·Em junho, H ainda não engatinha e apenas diz três palavras. É solicitada orien
tação psicopedagógica ao Serviço de Saúde Mental. Os demais membros da fam11ia 
cumprem seus tratamentos. 
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Em agosto de 1976, A informa ao assistente da família que não dará mais medi
cação aos filhos se não tiver condições de lhes prover alimentação adequada, sendo 
orientado a empregar-se. 

B começa a tomar anticoncepcionais. A se emprega em firma de construção e 
consegue madeira para melhorar sua habitação. 

Análise crítica do Prontuário 

Se um prontuário é um retrato da qualidade do atendimento dado, como tem 
sido estudado (120), este evidencia tantos defeitos ou mais quantos os problemas da 
família. Já a descrição do casal está errada, uma vez que A é companheiro de B, sen
do ambos casados e separados de seus cônjuges. A é, pois, o chefe da famtlia e B é a 
sua companheira. Daí já se conclui que o primeiro problema do grupo familiar é a 
regularização da vida do casal e da famí1ia, com o registro dos filhos e a vinculação 
de todos à Previdência Social. 

Também da Identificação não consta a renda que B aufere com seu trabalho de 
doméstica e faxineira. Não se anotou que não possuíam vinculação com a Previdên
cia Social. Também não foi consignado que C e D têm instrução primária incomple
ta, que C não vai à escola, e se E e F freqüentam ou não a escola. Não há menção ao 
fato de que atualmente A é servente de pedreiro, percebendo Cr$ 210,00 semanais, 
e se com isso agora o grupo está vinculado ao sistema de Previdência Social. 

Os registros dos atendimentos que transcrevemos em resumo não ·possuem 
datas precisas e não são numerados de acordo com o problema. É evidente da leitu
ra dos primeiros atendimentos e do Perfil Psico-Sócio-Econômico que a família 
como um todo sofre vários problemas: após o da regularização da situação do casal 
e dos filhos está o baixo nível sócio-econômico. Segue-se o problema da internação 
prolongada do pai em sanatório e a doença do mesmo, a alimentação deficiente, a 
falta de água potável na residência, a falta de luz elétrica, as precárias condições da 
habitação, a promiscuidade e a existência de um cachorro não vacinado. 

Na lista de problemas de A consta como lA que é desempregado. Realmente 
ele não estava apenas desempregado, mas sim internado em hospital para tratamen
to. O que cumpria saber é porque não era empregado antes de adoecer, e, se era, 
porque não ficou beneficiado e a sua família pela Previdência Social. Naquela época 
caberia o registro da internação, como em junho de 1976 deveria ter sido anotada a 
solução do problema desemprego. Também cumpriria assinalar que, por desemprego 
e doença, ele tinha distúrbios psíquicos que bem podem ser classificados como 
transtorno transitório de inadaptação à situação especial. 

Para B ficou anotado o problema desemprego, quando na verdade ela trabalhou 
como doméstica enquanto A esteve doente. Além disto tinha afazeres domésticos a 
cumprir. Estes dados ficaram vagos na Identificação. Também não está lançado o 
seu problema de controle de natalidade, que foi iniciado pelo menos depois do nas
cimento de H. O controle não foi adequadamente planejado e por certo não foi ava
liada a capacidade de B poder mantê-lo através de contraceptivos orais. O reflexo 
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disto é que, já em janeiro de 1976 (15 meses depois), nasce J, que como H é candi
dato as doenças da probreza que afetam esta família: desnutrição, distrofia, desidra
tação, desenvolvimento psicomotor atrasado, TBC pulmonar e repetidas infecções 
das vias aéreas superiores. A gestação de B não foi registrada e atendida, nem mes
mo seu parto. 

Afetando a C não aparece o Mantoux positivo de outubro de 1974 que antece
deu o diagnóstico da TBC pulmonar Ganeiro de 1975). Também não foi citado que 
não freqüenta a escola e que quando o fazia seu rendimento era deficitário. 

Em relação a D, está anotado o problema 2D, de sintomas que se apresentaram 
e resolveram no mesmo dia: dermatite e vômitos. Não parece ser esse um registro 
correto. Também para D não se assinalou que não vai à escola e que seu rendimento 
escolar é deficitário. 

Com referência a E não estão devidamente levantados os sintomas de lE, gas
trenterite. Mencionam-se apenas cólicas abdominais. O problema 2E, mencionado já. 
diretamente como quimioprofilaxia para TBC em julho de 1975 deveria já estar re
gistrado como Mantoux positivo em outubro de 1974. A demora do início do seu 
tratamento pode não ter sido causada pelo registro inadequado, mas o atendimento 
dado nove meses depois da constatação certamente é de má qualidade. 

H não tem referido o problema de infecções respiratórias freqüentes. 
I, que não reside mais com a família, não tem anotações de um problema de in

fecção respiratória e outro de diminuição da memória. 
J não tem listadas a distrofia do 20 grau, diarréia e desidratação aguda. 
Assim sendo, com a adequada revisão, a lista de problemas desta família ficará 

completamente 'alterada, como segue: 

Revisão da Lista de Problemas 

Família: lFAM -Regularização da situação do casal e filhos e vinculação à Previ-

A : 

dência Social 
2F AM - Baixo nível econômico 
3F AM - Doença (f BC) e internação do pai 
4F AM - Alimentação deficiente e inadequada 
5FAM -Uso de água contaminada 
6F AM - Falta de luz 
7F AM - Condições precárias de habitação 
8FAM -Promiscuidade 
9FAM -Cachorro não vacinado 

lA 
2A 
3A 
4A 

- Desempregado 
- TBC pulmonar - hemoptises de repetição 
- Internação hospitalar prolongada (sanatório) 
- Transtorno transitório de inadaptação à situação especial 
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B: IB - Desempregada 
2B - Hipertensão arterial leve 
3B - Planejamento familiar 

C: IC - TBC pulmonar - Mantoux positivo 
2C - Não freqüenta a escola 
3C - Déficit de rendimento escolar 

D: 1D - TBC pulmonar - complexo primário 
2D - Dermatite e vômitos 
3D - Não freqüenta a escola 
4D - Déficit de rendimento escolar 

E: lE - Cólicas abdominais e vômitos - gastrenterite 
2E - Quirnioprofllaxia TBC - Mantoux positivo 

FeG: - Não apresentaram problemas que justifiquem registro 

H: IH - Mordida por rato 
2H - Distrofia do 20 grau 
3H - Desidratação de 20 grau 
4H - Desenvolvimento psicomotor atrasado 

SH - Infecções resporatórias 

1: I I - Infecção vias aéreas superiores 
21 - Perda de memória 
31 - Deixou de residir com a família 

J: 11 - Dermatite 
21 - Moniliase oral 
31 - Distrofia de 20 grau 
41 -Diarréia 
51 - Desidratação 
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Comentários 

Há diversas falhas no atendimento desta família, que representaram uma sobre
carga no investimento de serviços médicos ao longo de dois anos para a mesma. O 
controle dos tratamentos dos pacientes tuberculosos e distróficos foi precário. O 
esquema de imunizações a ser aplicado muitas vezes ficou atrasado. B, que nllo dese
java mais filhos, engravidou na vigência do atendimento, que incluía o planejamento 
familiar. O prontuário foi pouco explorado como instrumento de trabalho. Assim 
sendo, somente após nove meses de ter sido constatada a positividade do Mantoux 
de E, foi iniciada a quimioproftlaxia. Outros diagnósticos e inícios de tratamento fi
caram também postergados. A falta de freqüência à escola pelos filhos não foi estu
dada e trabalhada. A supervisão do caso verificou que existia de parte da Equipe um 
grande desânimo e uma total falta de esperança de que se pudesse auxiliar esta famí
lia. O assistente e os demais membros da Equipe não avaliaram corretamente o dese
jo e a necessidade de B de planejar a família. Por isso, a encaminharam a uma enti
dade de planificação familiar e consideraram este atendimento como feito. O pro
blema da criança desnutrida não foi devidamente trabalhado e controlado, bem co
mo o da segunda, nascida em janeiro deste ano. 

Igualmente nã:o foram tomadas medidas mais efetivas no sentido de que o caso 
de A fosse revisado a fim de se eliminar a causa das freqüentes hemoptises, provavel
mente por meio cirúrgico, o que facilitaria a sua readaptação ao trabalho e reabilita
ção. 

As manifestações de desajustamento emocional de A são irrelevantes em face 
da situação real que as motiva. Ele parece ser bastante sadio para reconhecer e im
por à Equipe de Saúde uma ajuda e orientação mais eficiente quando diz que não 
daria medicação aos filhos se não pudesse trazer-lhes alimentação, crise que culmi
nou com seu retorno ao trabalho. Além do apoio que o Trabalhador de Saúde Men
tal Comunitária deveria dar à crise de A, uma tarefa maior lhe cabe. Trata-se neste 
caso de trabalhar a equipe e investigar as razões de sua falta de entusiasmo pela me
lhora da família, antes do que programar qualquer atendimento especializado e dis
sociado ou alienado do contexto da vida da mesma, como por exemplo um atendi
mento psicopedagógico que não levasse em conta todos os problemas que afetam ao 
grupo. 

Assim sendo, o que antes de mais nada chama a atenção num caso destes é a 
negação da importância da continuidade do acompanhamento do mesmo pela equi
pe e o investimento em termos de disponibilidade afetiva, necessário para lidar com 
uma situação de tamanha complexidade. Alguns estudos sobre as motivações da 
fuga e dos sentimentos de rejeição à tarefa da saúde comunitária j4 fo'ram realizados 
pelo autor desta tese anteriormente (37) (38) (39) (50). 

Tais fenômenos parecem estar relacionados com o choque que representam as 
dificuldades inerentes à solução de problemas da esfera psicológica e social, pois em 
gerai parecem fugir à capacidade do profissional nfo especializado da saúde. Estas 
tarefas, pela sua natureza e pelas emoções que envolvem, abalam seus sentimentos 
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de onipotência e ele se vale, como recurso para evitar a angústia, de fuga e da busca 
de refúgio em outras atividades menos complexas e mais gratificantes. Esta reação 
cria situações esdrúxulas como as que ocorreram-neste caso. De um lado, o grupo 

.~Jgsa~nin1ou e abandono~ as tarefas qüé ·requeriam conhecimentÕs e ações ligados à 
,.fõlução de problemas psicossociais. De outra parte, tar~fas estritamente .médicas, 
'"'cómo a ajuda adequada e efetiva para o planejamento familiar, pai-a o tratamento da 
'j(!~l ' -t '·. • , 

~uo"erculose do chefe da fami1ia. e sua seqüela sintomática, as hemoptises de repeti-
Ç~6; que .. f~ilit~r!<~: .~~a reabilitação (prevenção terciária), foram deixadas de la~o, 

)nquanto a Equipe se perdia na elaboração de suas ansiedades frente à complexida
·a'e' e o número de tarefas de Sqúde exigidas pelo caso. A participação atÚante do 

~Cf?"fissional da saúde nas decisõe:~.9-.~J~ília 9uanto à regularizaÇão de sua união e à 
cobertura do grupo (amiliar pela Pr~vidência Social, bem como no encaminhamento 

• L ' , ··--
d~- 3:ç<?es qu_e_ y~~ss~e~ -~? ~ulll.ento da renda familiar, ao cumprimento de tratamen-
'tós, ao planejamento familiar e ,à organização da vida s!;!xu,al, nem sempre foi tida 

_F,9-mo básica paW17 à .!Jie~oria do ',ní~el dé vi~ a do grupo. Cáberia à Equipe de Saúde 
Mental estudar os dmarrusmos gr~pats e os problemas da relação profissional-famtlia
paciente, a fim de dar às distorções surgidas no atendimento suá verdadeira dimen
são psicológica e o manejo necessário, com o. objetivo de possibilitar o atendimento 
adequado. . . - . 

·-:::. O que uma d~ênça prolonúda de um chefe de famt1ia significa em termos.de 
':\· t(' . ~ " ' . -
P~!turbaçãç do funciOnamento çla mesma, no. que tange a _pnvaçao J!lflterna e pa ter-
ná e à baixa do nível sócio-éconômico, deve estar sempre presente para o trabalha-

.,4_9I; de saúde. . . . . ~ ,, , . , . , .... . , . . r 

.. ,: · Sua atuação com vistas a atenuar os problemas conseqüentes da esfera psicol(>.
gã~a e social tem,~ _me:;ma importância e é indissociável do processo do atendimento 

f!sico. . ' ' r ' • 

", Uma atenção especial c!eve ser dada à possibilidade e à capacidade da esposa de 
·'r=·- C.t • • 
,gf.over econornicame~te a famífia numa situação de doença do marido. Esta situa-
ç'to está relàcionada 'com a, exis~ência de uma famt1ia extensa, quando uma a~ó, co

we por ~Xelfolplo deve tei OCOrrido neste caso, vem Se encar:rega~ da criação das 
CJ:.I'!P.Ças enquanto, durante a internação d9 m;uido, a mãe trabalha. . 
...... ~O desenvolvimento psicológico e motor de C, D, E,~· G, H e J está direta.l1len
â associado a todos os problemas psicológicos e sociais referidos e por isso é desne
ce~sário acentuar mais a sua estreita vinculação. 
~ ·-· A · crise acidént.ai que ·af~toú a, i d~-;~ ;~~ clar~e-nte id~ntifi~ada a f~ d~ que 

W-p . o que el~ implica, em termos de um protesto sadio do mesmo em busca· de 
Uf?~- saída para o impasse em que vivia e de quebra do círculo vicioso da miséria e 
{iã, doença, seja bem compreendido para receber um conveniente apoio. Esta atitu
de, bem como todas as que diss~r,em respeito ao desenvolvimento psicomo~or, }:los 
filhos, tais como atendimentos psicopej:Jagógicos ou de estimulação precoce,' são 
indissociáveis de um trabalho de saúde integral e contínuo. Fora desse contexto só 
poderiam ser consideradas como alienantes. 

Cabe ainda um comentário . sobre a má qualidad.e da_pe(spectiva dQ, trabalho 



tradicional, o atendimento que B recebeu para o controle da natalidade. Neste tam
bém não deve ter sido levada em conta toda a problemática do grupo familiar, se 
não teria sido outra a orientação dada ao caso. A falta de comunicação entre uma e 
outra instituição, quebrando a continuidade de atendimento necessária, clama por 
uma organização escalonar de serviços de saúde integrados dentro de um sistema. 

3.4.1.8 - FAMI'LIA No 8 

Prontuário de Família - Reg. 000291 

I - Identificação 

A, sexo masculino, chefe da familia, casado, 46 anos, servente, alfabetizado, vin
culado à Previdência Social, renda individual Cr$ 712,00 por mês. 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 41 anos, servente, não consta grau de ins
trução, vinculada à Previdência Social, renda individual Cr$ 712,00 por mês. 

C, · sexo feminino, filha do casal, solteira, 19 anos, alfabetizada, vinculada à Previ
dência Social, não constam ocupação e renda individual. 

D, sexo feminino, filha do casal, solteira, 17 anos, alfabetizada, vinculada à Previ
dência Social, não constam ocupação nem renda individual. 

E, sexo feminino, filha do casal, solteira, 14 anos, analfabeta, não constam ocupa
ção, vinculação à Previdência Social e renda individual. 

F, sexo feminino , filha (de C e G), 3 meses, não consta vinculação à Previdência 
Social. 

G, sexo masculino, companheiro de C, solteiro, 24 anos, cobrador, alfabetizado, 
vinculado à Previdência Social, renda individual Cr$ 1.000,00 por mês. 

I/ - Perfil Psico-Sócio-Econômico 

Família constituída por sete pessoas. A e B são unidos legalmente há 26 anos e 
possuem cinco filhas legítimas, registradas e vacinadas, das quais três residem com 
os pais. Duas são casadas. A filha C e uma filhinha desta com G (F), de três meses, 
moram no mesmo terreno, em casa separada. A filha C e seu companheiro G vivem 
juntos há um ano. G trabalha como cobrador de ônibus e contribui para o orçamen
to da família. 

A e B já se trataram na Unidade Sanitária com o Dr. X. A foi alcoolista, mas 
não está tomando nenhuma bebida alcoólica há quatro anos. Há cinco anos teve tu
berculose. Fez tratamento e teve alta curado (sic) há dois anos. Agora sofre por 
bronquite crônica. B fez "tratamento com gotas" após ter ganho o último filho e 
nuni:a mais engravidou. Moram na vila há 36 anos. Costumam passar o tempo assis
tindo televisão. 
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D não parece apresentar problemas relevantes. 
E é muito nervosa, segundo B, não pára muito tempo em casa e às vezes fica 

roxa ao excitar-se muito. 
F começou a fazer as imunizações após insistência por parte dos técnicos. 

Condições ambientais 

Terreno alagadiço. Casa de madeira com três peças. Não possuem instalação sa
nitária. Privada em más condições; não conseguem cavar o buraco para a fossa, por
que Jogo encontram água; dizem não saber como conseguir uma laje para a mesma. 
Obtém água de uma bomba comum e que fica a menos de 40 metros da casa; nem 
sempre o conseguem e então vão a outra bomba mais distante (60 metros). O lixo é 
jogado fora ao lado da casa. Não possuem lata de lixo; o lixeiro passa quase diaria
mente, mas o lixo não é recolhido. A1casa tem muitas frestas, goteiras e alaga com 
qualquer chuva mais forte. 

li/ - Evolução 
(Resumo das consultas mais relevantes) 

D: 08-03-74 - Edema do joelho D por infecção. 

C: 25-03-74 - Fez plástica no rosto que não corrigiu anomalia congênita da face 
E. Foi reencaminhada ao INPS para nova cirurgia. 

E: 02-04-74 - Nasceu de parto eutócico, mas cianótica. Bronco-pneumonia aos 
7 dias com internação. Punção biópsia de fígado por hepatomega
lia. A mãe nega que E tivesse ficado ictérica e diz que teve resfria
dos na infância, varicela, coqueluche, sarampo e outras doenças 
que não sabe identificar. Fez todas as imunizações na Unidade Sa
nitária. Caminhou com 1 ano e meio sem ter engatinhado. Não 
sabe quando começou a falar. A queixa que motivou a consulta é 
de que E não progride na escola. Repetiu quatro vezes a 1 a série. 
É nervosa, tem anorexia e cefaléia. Elimina ascaris e proglotes de 
taenia. Exame físico: estrábica, hipotonia muscular e amígdalas 

. , ' 

..• ,.,1 · .. , ~pertróficas. Conduta: Supervisão de Saúde Mental. Exame oftal
•. -~ · · tnoJógico e vermífugos. Solicitado parasitológico, Mantoux, he

mogra~a e glicemia . 

D: 03-04-74 Baixa est11tura. Ainda não menstruou. Estuda no MOBRAL (i o 
ano): É ?,ervosa: teme "não ficar moça". Apresenta deficiências 

. . vi$uais . . &xame clínico feito no INPS s.p. Amenorréia primária. 

~D : 17-1 2:7 5 ; '·~nÚe~a·;de laje para a fossa . 
.. 1 ·- -· ... ··;, 

C: ' l8-12-7S - G.é.si'~hte. Exames habituais. 1a dose de Anatoxina Tetânica. 

A : 25~6-7 6 · ·-; ·i~~dontias. 
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E: 23-07-76 Nervosa; aperto no peito; vontade de chorar. Não consta conduta 
tomada. 

VD: -07-76 - Os pais estão ausentes. Preenchido o perfil psico-sócio-econômico. 
E é retardada e estrábica. F ainda não foi registrada; desnutrida de 
1 o grau. Orientado o grupo familiar quanto à alimentação e imu
nizações. D e E são encaminhadas a exame oftalmológico. 

VD:09-08-76 - B fez cirurgia. Abcesso na cicatriz operatória. Reencaminhada ao 
cirurgião. D e E ainda não foram ao oculista. C pede planejamen
to familiar. F vai completar dois meses e iniciará o esquema de va
cinações. E será tratada pela psicóloga. 

C: 10-08-76 - Aplicação de Depo-Provera. Tenciona usar DIU. 

E: 10-08-76 Entrevista com psicóloga. 

VD: 24-08-7 6 - F faltou à imunização "devido a resfriado" (si c). C não começou 
a dar papa de frutas e sucos para a criança porque teme que façam 
mal. Foi insistido em que leve a criança à Unidade Sanitária para 
vacinar. 

F: 26-08-76 - Toma a H dose de vacina antipoliomielite e da tríplice. 

E: 28-08-76 - Aplicação do WISC- H parte (medida de inteligência). 

D: 30-08-76 - Vem por queixas de ansiedade e "nervosismo". Foi encaminhada 
à psicóloga. 

E: 30-08-76 

E: 08-09-76 

Aplicação da 2~ parte do WISC. 

Dermatite por substância irritante (DDT). Compressas. 

IV - Lista de Problemas 

Família: 1FAM -Falta de água- Fossa em más condições 
2F AM - Perturbação do funcionamento familiar 

A: Nada consta 

B: Nada consta 

C: 1C - Falta de planejamento familiar 

D: lD - Dificuldades visuais 

E: 1E - Nervosismo 
2E - Estrabismo 
3E - Distúrbio de aprendizagem 

F:· 1F -Não é registrada 
2F - Desnutrição de 1 o grau 

G: Nada consta 
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Dados obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

A maioria das informações foram obtidas apenas com B. Esta queixa-se de A, 
dizendo ser ele muito passivo em relação à educação dos filhos, preferindo deixar 
tudo por conta dela. Apesar disso o considera muito bom pai e marido e muito tra
balhador. A já foi alcoolista, mas não bebe há quase quatro anos. Ele mesmo contou 
que não conseguia ficar um dia sem se embebedar, até que sentiu a responsabilidade 
que tinha para com a família. Uma vez tentou beber um pouco de cerveja, mas pas
sou mal por uma semana e nunca mais voltou a tentar. Atualmente está trabalhando 
como servente e está satisfeito com o serviço. Tratou-se há dois anos devido a uma 
"mancha no pulmão" e agora sente falta de ar, tonturas e nervosismo. Apresenta 
bronquite crônica (sic ). 

B também é servente, em licença devido a uma cirurgia de hérnia epigástrica, 
complicada por abcesso de parede. Gosta do trabalho que faz e às vezes prefere ficar 
mais tempo no serviço para não fer de voltar a enfrentar os problemas de casa. Tem 
muita insônia e já fez tratamento com o Dr. X no Serviço de Saúde Mental. 

C está morando com G há um ano e possuem uma filha com 3 meses, ainda não 
registrada "por falta de tempo" e porque aguardam uma dispensa da multa de regis
tro através da1 LBA(sic). Segundo B, ele está vivendo com C apenas porque acha que 
deve sustentar a família que fundou e pretende casar num futuro próximo (sic). C 
tem um defeito congênito no rosto. Já sofreu uma cirurgia plástica, mas sem o resul
tado esperado. Quando vista pela primeira vez, ela não tomava anticoncepcionais, 
não queria vacinar a filha e dizia que não tinha tempo de registrá-la. 

D veio recentemente procurar o médico por achar-se muito ansiosa, com dor no 
peito e falta de ar, mostrando muita vontade em tratar-se com a psicóloga de sua 
irmã. Também prefere passar a maior parte do tempo fora de casa porque qualquer 
discussão a irrita muito e ela começa a se sentir nervosa e com falta de ar. Estudou 
até o 39 ano primário, aprendeu a ler e depois não conseguiu mais acompanhar o 
curso e deixou a escola. Ainda não se decidiu a trabalhar para ajudar a família. 

E foi trazida pela primeira vez pela mãe. Já participou de um grupo de atendi
mento de crianças na Unidade Sanitária, onde não permaneceu muito tempo, por
que B começou a trabalhar e alegou n!l'o poder mais levá-la. Diz E que se sente mui
to mal em casa, acha que sua família não é unida e não gosta de morar com eles. 
Gostaria de "passar a vida sentada em um sofá sem ninguém para incomodá-la". 

G raramente se consegue encontrar em casa. 
As informações de A não são coincidentes com as de B. Ele refere que sempre 

procurou agradar a B, e que esta nunca reconheceu seu esforço em executar inclusi
ve tarefas domésticas para "poupá-la". Ele é um indivíduo de compleição franzina, 
que sempre se apresenta "escorado" nas filhas, pois nunca compareceu a consulta 
sem que elas o acompanhassem, amparando-o com as mãos em seus ombros. Alega 
nas consultas que um dos motivos pelos quais não consertam a casa nem melhoram 
seu saneamento básico é o fato de não serem os proprietários. Ao mesmo tempo 
não procuram outro local porque têm esperança de que uma ação de usucapião para 
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posse do terreno onde moram seja decidida favoravelmente a eles e a um grupo de 
proprietários nas mesmas condições que eles. Crêem que assim poderão resolver seus 
diversos problemas. 

A fam!1ia tem tido muitos atendimentos através dos Serviços da Unidade Sani
tária Murialdo. Eles se miciaram em 1970, mesmo antes de ter sido adotado o uso 
do prontuário de fam1lia, quando A ainda bebia. O Serviço de Saneamento traba
lhou exaustivamente para que adotassem medidas visando à melhoria das condições 
de saneamento. Já então não construíram sua latrina, justificando que aguardavam a 
decisão de usucapião para .. melhorarem a habitação". 

Análise critica do Prontuário 

Trata-se de um prontuário com muitos vícios de preenchimento. Diversos pro
blemas estão identificados na Evolução, mas não estão registrados na Lista. como, 
por exemplo, a precária ·situação da habitação. Algumas condições apresentadas 
deixam dúvidas quanto a sua natureza: é o caso da lesão do rosto de C, anomalia 
congênita que não ficou bem determinada e que pode eventualmente ser um defeito 
genético. 

Duas pessoas, B e G não têm nenhum problema anotado, embora constem em 
entrevistas. 

Entre os problemas que afetam a família está assinalada a falta de água junto 
com a fossa em más condições. São questões de saneamento básico, que ficariam 
melhor consignadas em separado. 

O desinteresse pelo registro civil da filha de C, a inobservância da dieta adequa
da para a mesma, o estado precário da habitação e do saneamento, que se arrasta 
através dos anos, expressam um desinteresse da família pela solução de suas dificul
dades e revelam uma severa perturbação do seu funcionamento, não mencionado na 
Lista. 

Também o lixo, que não é posto em vasilhame adequado para entrega à coleta 
pública, não consta como atingindo a fam!lia. 

Com relação a A e B não está citada a atitude passiva de ambos diante dos pro
blemas de saneamento básico e de conservação da habitação, o fato de que aceitam 
com muita facilidade a situação de C e as justificativas de G para não querer casar, 
bem como de que negligenciaram por anos o atendimento das filhas De E em suas 
necessidades de Saúde Mental. D não freqüenta a escola e não se prepara para o tra
balho, o que não está referido. E não tem seu caso bem estudado, por abandono de 
tratamento numa época em que seu grau de retardo já poderia ter sido identificado. 

Afetando a C e a G existe um problema de regularização da situação familiar, 
que não está na Lista. 

O motivo da baixa escolaridade de C e de D não está determinado. 
Assim sendo. com a adequada revisão, a Lista de Problemas passaria a ser a 

seguinte 
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Revisão da Lista de Problemas 

Família : lFAM -Falta de água 

A~ 

B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

2F AM - Perturbação do funcionamento familiar 
3F AM - Fossa em más condições 
4F AM - Precárias condições de habitação 
SF AM - Lixo jogado no terreno 

lA -Ansiedade 
2A - Bronquite crônica 
3A - Atitude passiva em face dos problemas da fami1ia 

lB 
2B 
3B 

IC 
2C 
3C 
4C 
se 

lD 
20 

- Insônia 
- Cirurgia de hérnia epigástrica - abcesso de parede 
- Atitude passiva em face dos problemas 

- Falta de planejamento familiar 
- Dificuldade em aceitar os cuidados de puericultura 
- Defeito congênito na face - cirurgia plástica 
- Regularização da situação familiar 
- Baixa escolaridade 

- Dificuldades visuais 
- Baixa escolaridade 

3D -Desocupação 

lE 
2E 
3E 
4E 
SE 

lF 
2F 

lG 

- Nervosismo 
-Estrabismo 
- Distúrbio de aprendizagem - retardo mental 
- Teniase e ascaridiase 
- Amenorréia primária 

- Não é registrada 
- Desnutrição de 1 o grau 

- Regularização da situação familiar 

• Os problemas alcoolismo e tuberculose que afetaram a A devem constar apenas das obser
vações, dentro do Perfil Psico-sócio-Econômico. 
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Comentários 

A Equipe que atende a esta famtlia resolveu trazer o caso à Supervisão porque 
estava preocupada com o saneamento do meio ambiente, que considerava, com a 
melhoria da habitação, os problemas mais importantes do grupo familiar. Também 
estava aflita com o registro da filha de C, com a saúde mental de D e E e o desem
prego de C e D. Na apresentação do caso houve manifestações de que a solução dos 
problemas da famtlia ocorreria no momento em que entrassem na posse do terreno 
onde está sua casa, com a conseqüente melhora da sua condição econômica. 

A análise mostra claramente, porém, que a renda familiar, pelos critérios adota
dos para a comunidade atendida no Sistema não é baixa, pois perfaz cerca de meio 
salário mínimo per capita. As alegações de falta de tempo para o registro da filha de 
G e C e de que esperavam consegui-lo sem multa através da LBA (o que não é legal
mente possível) mostram o nível de dependência e de irresponsabilidade do grupo 
familiar diante de suas obrigações sociais. Há uma atmosfera de descaso e desânimo 
entre os membros da família, simbolizada pelas péssimas condições de habitação e 
expressa no desinteresse pela solução dos problemas evidenciados, para os quais os 
diversos profissionais da saúde sugerem soluções e prestam orientação quase nunca 
aproveitadas. 

A Equipe não registrou como problema esta perturbação do funcionamento 
familiar, que ficou bem nítida durante a discussão do caso, quando se identificou 
que tanto os familiares quanto os que os atendiam viviam a ilusão de que o sucesso 
econômico, que viria "magicamente" através de uma decisão judiciária favorável da 
ação de usucapião, resolveria todos os problemas da família. De outra parte ficou 
esclarecido também que a Equipe não percebeu como problema esta por assim dizer 
" irresponsabilidade familiar" e atitude passiva em face dos problemas apresentados. 

A situação indefinida de G dentro do grupo familiar combina bem com este 
tipo de famtlia. Não consta que ele tivesse comparecido a uma consulta nem estava 
presente nas visitações domiciliares. O fato desse problema não ter sido reconhecido 
como tal prejudicou o desenvolvimento de um plano adequado para o atendimento. 

Enquanto a Equipe de Cuidados Primários discutia a entrega de uma laje para 
construção de uma privada, o problema mental de E ou a malformação congênita de 
C, a abordagem da perturbação do funcionamento familiar não foi sugerida. 

No estudo em grupo que se seguiu, ficou evidente a possibilidade de que as fa
mílias multiproblemáticas e que apresentam inclusive uma grande variedade de 
casos de saúde mental, necessitem ser trabalhadas a partir dos problemas maiores, 
que atingem todos os seus membros, antes que a partir dos problemas menores, 
individuais ou de alguns dos familiares, cujo atendimento através dos anos se faz por 
consultas repetitivas, sem resultado ou de pouca repercussão quanto à melhora das 
condições de funcionamento da família como um todo. 

Como causas possíveis desta falha na abordagem está a falta de visão da Equipe 
para a problemática global da familia, acostumada que estava a fixar-se mais no 
atendimento do detalhe do que no do contexto onde o detalhe se insere. Para o 
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estudo da problemática global é necessário que se considerem os problemas identifi
cados como sintomas de um problema maior. Estes problemas, que poder-se-iam 
classificar de menores, teriam sua solução desencadeada no momento em que se 
mobilizasse a família para a solução dos problemas maiores. A extensão dos campos 
de conhecimento que envolve um atendimento global, como sejam os da Antropo
logia Cultural e da Sociologia, de manejo de grupos, do desenvolvimento de organi
zação, desestimula o profissional da saúde assoberbado pelos problemas de outras 
áreas, geralmente os de doença física. 

A aparente "preguiça" do grupo familiar na tentativa de melhorar suas condi
ções de habitação e a estrutura social desta família não pode ficar limitada a uma 
simples conotação moralística. Evidentemente esta "preguiça" deve traduzir pro
blemas psicossociais de maior envergadura que precisam ser identificados a fim de 
receberem o tratamento adequado. É possível que um longo período de residência 
nesta Vila tivesse sido o suficiente para que a famt1ia se considerasse habitante da 
casa em que reside e tivesse introduzido nela as modificações necessárias para lá 
viver com um mínimo de dignidade. Se isso não ocorreu, algo de grave deve existir, 
que não se justifica pelo baixo nível sócio-econômico manifesto. O desinteresse das 
filhas pelos estudos e a sua ociosidade constituem outro indicador a ser investigado 
pelos trabalhadores da saúde. 

O fato de que esta famJlia procura atendimento em outros serviços e sistemas 
de saúde e que não cumpre com regularidade as orientações fornecidas origina uma 
atitude contra-transferencial negativa entre os membros da Equipe que a assiste e 
bloqueia a possibilidade de tornar a tarefa de atendimento produtiva, e, por isso 
mesmo, agradável. 

A resistência da Equipe em levar as ações de saúde aos membros desta família 
também deve ser trabalhada. Configura uma situação de rejeição, a qual pode ser 
classificada como reação de defesa, gerada pela irritabilidade que as famílias multi
problemáticas despertam nos profissionais que as assistem, rejeição que cumpre ser 
elaborada a fim de que não prejudique o atendimento planejado. 

Assim sendo, a origem da passividade da famJlia em face dos seus problemas 
deve ser pesquisada, tanto sob o enfoque psicodinâmico, quanto sob o enfoque 
sócio-cultural. Transtornos mentais podem estar afetando os líderes do grupo fami
liar, como talvez, no caso de A, uma estrutura de personalidade dependente e passi
va. Pode acontecer igualmente que as atitudes, os valores e as crenças desta família 
pertençam a uma particular co-cultura, em que o trabalho, as condições de habita
ção e a manutenção da saúde física não sejam valorizados da mesma forma que por 
outros grupos familiares efou sócio-culturais. 

Desse modo, uma busca de soluções que envolva a modificação do comporta
mento do grupo familiar vai exigir conhecimentos dos campos da Psiquiatria e das 
Ciências do Comportamento {Sociologia e Antropologia). 

· Para uma situação como essa, também o domínio de técnicas próprias de mobi
lização de grupo e de comunidade deve fazer parte do arsenal terapêutico do traba
lhador de saúde comunitária. 
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A atividade do profissional da saúde dentro de um enfoque comunitário levanta, 
portanto, muitas questões da esfera do psicológico e do social, qut o obrigam a se 
colocar na posição de um cientista e de um trabalhador social que investe na sua 
atuação um enorme comprometimento pessoal e afetivo, tal como o propugna San 
Martin para o médico prático que exerce uma medicina integral (196). 

É evidente, por tudo isso, que um atendimento que mobilize esta familia para 
uma melhora de sua saúde só poderá ser integral e que as doenças físicas que afetam 
a F, a doença mental que aflige E, bem como as que incidem sobre todo o grupo 
familiar e que determinam as más condições de habitação e saneamento só poderão 
ser corrigidas por um manejo abrangente não só dos problemas físicos, mas também 
dos psicológicos e dos sociais. 

3.4.1.9 - FAMfLIA NO 9 

Prontuário da Família- Reg. 001166 

I - Identificação 

A, sexo masculino, chefe da famJ1ia, casado, 50 anos, desocupado, não consta grau 
de instrução, vinculado à Previdência Social, percebe Cr$ 1.500,00 por mês. 

B, sexo feminino, esposa de A, casada, 40 anos, afazeres domésticos, não consta 
grau de instrução, vinculada à Previdência Social, não consta renda individual. 

C, sexo feminino, filha do casal, casada, 23 anos, afazeres domésticos, 1 o Grau in
completo, vinculada à Previdência Social, não consta renda individual. 

D, sexo masculino, filho do casal, solteiro, 21 anos, bancário, 20 Grau incompleto, 
não consta vinculação à Previdência Social, percebe Cr$ 800,00 por mês. 

E, sexo feminino, filha do casal, solteira, 19 anos, recepcionista, 1 o Grau incom
pleto, não consta vinculação à Previdêndia Social, não consta renda individual. 

F, sexo feminino, filha do casal, solteira, 17 anos, não consta ocupação, 1 o Grau 
incompleto, vinculada à Previdência Social, não consta renda individual. 

G, sexo feminino, filha do casal, solteira, 15 anos, estudante, cursa a ga série do 
1 o Grau, vinculada à Previdência Social, não consta renda individual. 

H, sexo feminino, filha do casal, solteira, 13 anos, cursa a 2a série do 1 o Grau, vin
culada à Previdência Social, não consta renda individual. 

I, sexo masculino, filho do casal, 9 anos, estudante, cursa a 3a série do 1 o Grau, 
vinculado à Previdência Social. 

J, sexo feminino, filha do casal, 8 anos, estudante, cursa a 2a série do 1 o Grau, 
vinculada à Previdência Social. 

K, sexo feminino, filha do casal, 5 anos, vinculada à Previdência Social. 

L, sexo masculino, filho do casal, 18 meses, vinculado à Previdência Social. 
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li Perfil Psico-Sócio-Econômico 

A e B são casados legalmente e possuem dez filhos. Estão vinculados à Previ
dência Social. U casal é imigrante de São Luiz Gonzaga e os filhos são nativos da 
área. Não participam de nenhum grupo comunitário. 

A é uma pessoa muito nervosa e apresenta problemas de conduta que afetam a 
toda a família . Já esteve' internado em hospital psiquiátrico. 

B queixa-se que, com exceção de D e I , todos os filhos são muito nervosos. O 
relacionamento familiar varia entre dois extremos, ou são muito amigos ou brigam 
muito. B sempre fez controle de natalidade, usando pJlulas anticoncepcionais. 
Quando suspendeu o uso das mesmas, por um período , tentando outro tipo de con
trole, engravidou e teve J, K e L. 

A filha mais velha C está casada, residindo com seu marido em outra casa. 
A filha H , de 13 anos, reside com C e a ajuda nos afazeres domésticos. 
A filha E vive com um homem casado e tem seu próprio lar. 
B afirma que todos os filhos nasceram de parto normal, com peso e altura nor

mais . Foram todos amamentados ao seio. Também não tiveram problemas físicos, à 
exceção de L , que foi doente desde pequeno, necessitando, inclusive, ser hospitali
zado, por "hepatite, infecção intestinal e desidratação" (sic ). Todos os filhos com
pletaram o esquema de imunizações, menos L, que, por "estar sempre doente" , só 
fez as vacinas anti-sarampo e antimeningite. 

A família nega ter tido tuberculose ou contato (sic), porém D esteve hospitali
zado por " água no pulmão". A alimentação familiar baseia-se em arroz, feijão e 
polenta, devido às dificuldades econômicas. B refere que estas se devem à doença de 
A , pois quando o marido está bem e trabalhando há sempre carne, ovos, leite e 
frutas . A família possui bons hábitos quanto à higiene corporal. No que tange ao 
lazer, as mulheres gostam de costurar e bordar e todos de assistir televisão. 

A renda familiar era de um salário mínimo ao abrir-se o Prontuário, mas já era 
maior quando o mesmo foi refeito em julho de 1976, estando A empregado e per
cebendo cerca de 3 salários mínimos por mês . 

Condições ambientais 

A casa é própria, de madeira, e tem boas condições de habitabilidade. As de
pendências são uma sala, dois dormitórios, cozinha e banheiro. A cozinha é de alve
naria, forrada de zinco e as outras peças são forradas de madeira. Possui água enca
nada fornecida pela rede pública, luz elétrica e instalação sanitária. O lixo é quei
mado. Atualmente moram na casa 9 pessoas. Em um dos quartos dormem seis 
filh'os . No outro há um armário que serve de divisão, dormindo num lado o casal e 
no outro o filho mais velho. A famJlia preocupa-se em manter a casa sempre limpa. 
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II1 Evolução 
(Resumo das consultas mais relevantes) 

A famJlia possui o Prontuário de Fam1lia de no 001166, aberto no dia 26 de 
outubro de 1973 e refeito em maio de 1975 e julho de 1976, porém já consultava 
a Unidade Sanitária anteriormente. Os registros existentes mostram que os familia
res vieram ao Posto 44 vezes. O chefe da casa A e a filha H foram os que mais con
sultaram (9 e 8 vezes respectivamente). 

A: Consultou algumas vezes por hipertensão arterial leve, referindo sintomas tais 
como zumbido nos ouvidos, nervosismo e outras queixas vagas. Ao mesmo 
tempo, recorria ao INPS, onde fez uma série de exames: EEG, ECG, radiogra
fias do estômago e do duodeno, e outros. Já esteve internado em hospital psi
quiátrico. Seus sintomas se aliviam após as refeições, pelo que até durante a 
noite levanta-se para se alimentar, reservando para si, então, uma garrafa térmi
ca de café com leite para ir tomando quando se sente mal. Já se tratou com 
anticonvulsivos. Hoje em dia só toma anti-hipertensivos. Seus exames eletrocar
diográficos, realizados em 1969, 1971 e 1972, mostraram de início uma sobre
carga ventricular E {17) e depois alteração da repo1arização ventricular com 
posterior crescimento de aurícula e ventrículo E (72). Os eletroencefalogramas 
foram efetuados entre 1972 e 1976. As conclusões dos mesmos são as que 
seguem: 
06-06-72 - Discreta disritmia cerebral lenta difusa, pouco se afastando dos 

limites da normalidade. 
25-06-75 - Disritmia cerebral inespecífica localizada na região fronto-parietal D. 
26-12-75 - EEG em vig1lia. Alterações lentas bilaterais mais ao nível das áreas 

temporais, melhor evidenciadas pela prova de hiperventilação. 

Alguns exames solicitados pelo médico do INPS mostraram os seguintes resulta
dos: Hemograma normal; EPF negativo; Glicose 89 mg %; TGO 18 URF; estu
do radiológico do estômago e duodeno normal; Exame de fundo de olho - si
nais angioscópicos compatíveis com retinopatia hipertensiva (KW I) {03-09-76). 
As consultas na Unidade Sanitária relacionam-se ao controle da hipertensão ou 
a episódios de reagudização de seu quadro mental (delírios persecutórios), um 
dos quais resultou em incapacidade para o trabalho por um breve período, em 
1976. 

B: Veio a consulta por ter sofrido um traumatismo no pé E. Voltou em 07-07-76, 
muito ansiosa, queixando-se por dificuldades familiares, pelas quais responsabi
lizava seu marido A que, segundo ela, "não resolve nada" . 

F, I, J e K: existem apenas registros das imunizações feitas. 

H : Em abril de 1974 foi atendida por apresentar problemas na escola: déficit de 
rendimento escolar e perturbação da conduta (furtos). Cumpriu o esquema de 
imunizações. 

162 



C: consultou por dores de cabeça e nos músculos. Em março de 1975 foi atendida 
por apresentar sintomas de ansiedade e encaminhada a um atendimento gnipal 
de adolescentes. Há registro das imunizações realizadas. 

L: foi trazido a consulta por problemas de infecção urinária e hepático, quando 
foi hospitalizado. 

I V Lista de Problemas 

Família: 

A: 

8: 

lA 

lB 

C, D, E e F: 

G: lG 
2G 
3G 

H,I,JeK: 

L: lL 
2L 

Nada consta 

Hipertensão arterial 

Traumatismo do pé E 

Nada consta 

Cefaléia 
Mialgia 
300.4 (Neurose- depressão neurótica) 

Nada consta 

Infecção urinária 
- Colestase intra-hepática 

Dados da família obtidos através de entrevistas individuais e de visitação domiciliar 

A foi criado num ambiente muito rígido. Era surrado freqüentemente pelos 
pais, que exigiam dele um comportamento perfeito. Queriam que fosse uma criança 
quieta e educada. Atualmente A acha que estavam certos, mas, na época, não enten
dia as intenções dos progenitores e por isso tornou-se nervoso. 

B, esposa de A, relata que sua mãe, quando o marido faleceu, teve de distribuir 
os filhos, por não poder superar o problema econômico. Então B contava com 5 
anos de idade. Nada lembra deste período em que viveu com seus pais. Foi criada, 
dos 5 aos 15 anos, por uma família rica, composta por um casal e três filhos, que a 
havia adotado. 

Refere-se à família que a criou com carinho e afeto. "Foram verdadeiros pais 
para mim. Eram compreensivos e bondosos. Sempre gostei muito deles. As irmãs 
tinham um pouco de ciúmes de mim, mas sem motivo, porque elas tinham tudo o 
que queriam, mas nós eramos amigos e nos dávamos bem." 

Quando sua mãe adotiva faleceu, seu pai adotivo disse-lhe que iria criá-la mais 
um tempo para depois casar-se com ela. Não gostou disto, pois tinha-o como seu 
pai, e voltou para a casa da mãe, começando a trabalhar como empregada doméstica 
para os tios de seu atual marido. 

· Com 16 anos casou-se com A, que tinha 26. O casamento deu-se em virtude de 
uma grande pressão de ambas as fami1ias. A era considerado um homem de futuro, 
por ser muito trabalhador, e julgavam que ela viria a ser boa dona de casa e mãe, 
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pela qualidade do trabalho que fazia diariamente na casa da tia do noivo. 
Estão casados há 25 anos e desde o início brigavam e discutiam por qualquer 

motivo. Em entrevistas separadas, ambos queixaram-se por dificuldades sexuais. 
B diz que o marido foi muito exigente quanto ao sexo durante os 12 primeiros anos 
de casados, mudando depois. A e B concordam em que sua vida sexual foi boa de 
início, mas que depois pio(OU. Assim é com A, que afirma ter bom relacionamento 
sexual quando está bem, o que dura pouco, pois logo piora e o relacionamento 
sexual também. B queixa-se de que não tem prazer no ato sexual. Quanto aos filhos, 
B informa que até o terceiro eles os desejaram; depois acharam que iriam ser de
mais, mas quando engravidava sempre mantinha a gestação. 

O casal demonstra combinar no que se refere à educação dos filhos até que 
estes atinjam 5 anos aproximadamente. Acham que as crianças pequenas merecem 
carinho e brinquedos. A partir desta faixa de idade discordam bastante. A torna-se 
um pai enérgico. Para ele é importante dar castigo, como "tapas" nos filhos, pois 
"é a única maneira com que poderri aprender alguma coisa". B pensa e age ao con
trário do marido, o que é motivo de discussões e brigas. Segundo B, o maior proble
ma da família não é a doença nervosa do marido, mas seu comportamento sexual. 
Há 5 anos atrás, A tentou manter relações sexuais com uma das filhas (E), quando 
esta tinha 14 anos. A filha revoltou-se muito e saiu de casa, indo morar com um 
namorado. Engravidou em seguida e quando ficou sabendo tentou se suicidar inge
rindo 60 mg de benzodiazepínicos. O pai, alegando razões morais, obrigou a filha 
a abortar, sob a ameaça de que se não o fizesse não poderia mais voltar para casa. 
Atualmente ela vive com um homem casado e está grávida. Segundo B, esta filha 
teve um outro aborto, desta vez espontâneo, "mas como a gestação era de gêmeos, 
ficou com um". A filha E acha que este aborto foi devido "às coisas que o pai 
fez no passado". Esta conduta de A não se restringiu a E. Tentou também manter 
relações sexuais com G e H, quando atingiram, em torno dos 13 anos, a puberdade 
(a tentativa com H é de data recente). A filha H foi morar com a irmã mais velha 
por causa das atitudes do pai. A filha F acrescenta que o pai sempre foi muito ner
voso , mas que agora a situação em casa tem ficado cada vez pior. Refere que o pai 
não "se mete" com ela, porque ter-lhe-ia dito que "contaria para toda a vizinhança 
se ele tocasse em um dedo nela". Sabe que o pai é doente e às vezes fica preocupada 
com a ameaça que lhe fez, pois teme que pudesse piorar seu estado. Ao mesmo tem
po afirma não gostar do pai pelo que ele fez com suas irmãs. Após estes incidentes, 
o relacionamento entre pais e filhos, que já era precário, tornou-se péssimo. 

A esposa relata que não pode conversar com o marido sobre seu comportamen
to com as filhas, pois em uma ocasião, quando falou, ele chorou muito, dizendo 
que não sabia porque o fazia, e depois ficou 3 dias em casa quieto ou chorando. 

A não gosta de que os filhos passeiem. Desconfia de todos os seus amigos por
que "não se pode confiar na mocidade de hoje ... " No que diz respeito ao traba
lho, A informa que sempre foi muito ativo. É bom trabalhador, gosta de trabalhar, 
mas sente-se sempre prejudicado. Conforme ele, os colegas não o apreciam porque 
sabe trabalhar bem e os chefes geralmente o perseguem. O que o prejudica no traba-
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lho são as tonturas, a dor de cabeça e o zumbido nos ouvidos. Também "a mudança 
de temperatura traz conseqüências graves para a sua visão". Não se dá bem com o 
frio. Numa ocasião "pegou um frio tão grande que à noite não conseguia dormir". 
Via-se numa montanha, depois na serra, no campo e na cidade, como num filme. 

De vez em quando tem um tipo diferente de crises durante as quais chora cons
tantemente, sente-se desesperado e não consegue conversar com as pessoas. Essas 
reações parecem ser muito freqüentes entre os filhos do casal, que também choram 
facilmente e sentem-se desanimados ao enfrentarem dificuldades. 

A começou a se tratar no Serviço de Saúde Mental da Unidade Sanitária 
Murialdo em 1969. Estava em benefício pela Previdência Social, não conseguia tra
balhar e a famJ1ia passava necessidade. Havia sido internado em hospital psiquiátrico 
por apresentar sintomas psicóticos e naquela ocasião recebeu o diagnóstico de psico
se epilética e de transtorno da personalidade. Foi medicado com antiepilépticos e 
tranqüilizantes mais potentes e ligado a um grupo para atendimento psicoterápico. 
Ali descreveu seu problema com o trabalho. É um técnico altamente qualificado em 
sua especialidade, trabalhando em ambientes frios. Como montador de aparelha
gens, ele se empenha em suas funções de forma agressiva e angustiante, dispensando 
o trabalho dos auxiliares porque não confia em ninguém e acredita que os mesmos, 
se solicitados, não cumprirão sua tarefa de maneira adequada, com o que "prefere 
fazer do que ter que pedir e depender". Em algumas ocasiões sua irritação atinge 
um ponto tal que perde o controle, não sabendo bem o que faz. Numa destas crises 
é que foi internado em hospital psiquiátrico, de onde saiu já "encostado" pelo 
INPS , por problema de saúde mental . Para ele, porém, seu maior problema era 
financeiro e por isto estava sempre procurando emprego. Tinha consciência de que 
se achava doente. Queria encontrar outro serviço, mas por ser muito nervoso e des
confiado temia brigar ou ser maltratado. Ao mesmo tempo, seus sintomas somáticos 
recrudesceram e A parecia fadado a se adaptar definitivamente a uma incapacitação. 

Na tentativa de readaptá-lo ao trabalho, foi encaminhado a um tipo de emprego 
experimental , onde seu mestre estava prevenido pelo Serviço de Saúde Mental sobre 
seu problema mental e utilizava esse conhecimento com a finalidade de tranqüilizá
lo quanto às suas desconfianças e seu temor de que o perseguiriam. De outra parte, 
A é muito exigente quanto a sua atividade profissional. Deseja encontrar "um servi
ço seguro em que ganhe bem e que lnao seja em sala fechada" devido ao problema 
que tem com a temperatura. Há pouco precisou submeter-se a um exame médico 
(abreugrafia) para conseguir um emprego e o aparelho estava estragado. Afirma que 
o perseguiram e acredita que seu chefe teria falado para o médico do Serviço de 
Abreugrafias para que este não fizesse o exame a fim de maltratá-lo, uma vez que 
permanecer esperando em sala fechada, como a do serviço de abreugrafia, deixa-o 
muito angustiado. 

Em entrevistas, A relata que logo que entrou em licença para tratamento de 
saúde a família não o compreendeu, exigindo que ele voltasse a trabalhar, situação 
essa 'que só agora melhorou. Tentou aproveitar a licença para "mostrar à esposa 
como é que se deve educar os filhos, ser mais enérgica, o que está certo e o que está 
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errado". Acredita que uma mãe deve ser braba e tem de saber mandar, "coisa que 
sua esposa não sabe fazer" (si c). Assim sendo, A utiliza a sua doença para exigir que 
os filhos o respeitem, tanto quando pede silêncio como quando tenta impor sua dis
ciplina, tiranizando assim os membros da famtlia. 

Desde a época do início de seu tratamento na UnidadeSanitária Murialdo, A 
mantém seu emprego. Está atualmente percebendo o equivalente a 3 salários míni
mos e embora tenha por vezes necessitado de apoio para não entrar em crise e aban
donar o serviço, tem permanecido no trabalho. Também não depende mais de medi
cação psicotrópica em altas doses e, segundo diz a esposa, o grande remédio para o 
seu caso foi o arranjo feito pelo Serviço de Saúde Mental para a manutenção de seu 
emprego. 

Análise critica do Prontuário 

Este prontuário apresenta diversos defeitos de preenchimento, iniciando pelo 
fato de que não consta o nível de instrução de A e B, ele operário altamente qualifi
cado, bem como se D está ligado à Previdência Social, idem para E, da qual não se 
sabe a renda individual, uma vez que trabalha. De F e H não aparece a ocupação e a 
renda individual e se são apenas estudantes ou têm outra atividade. 

Afetando à família, não está registrada a superpopulação da habitação. Além 
disso, existe um nítido conflito conjugal e sexual entre o casal, que se reflete sobre 
a família, e que deveria ser assinalado na lista dos problemas que lhe dizem respeito. 

Também deve ser anotado o transtorno mental de A, já agora com um proble
ma que atinge a toda a família, perturbando o seu funcionamento. 

Quanto a A não foram consignados o seu transtorno mental, a reação psicótica 
e o desvio sexual apresentados, bem como o episódio transitório de afastamento do 
trabalho. 

Com respeito a B não foram incluídos o problema de planejamento familiar e 
de nervosismo, que exige melhor investigação psiquiátrica. 

Sobre C não se menciona que casou e reside em outra casa, e, sobre E, que vive 
em outra casa, que precisa regularizar sua situação conjugal e que não se relaciona 
bem com o pai. 

Também não foi anotado o problema de relacionamento com o pai de G e H, e 
que esta última reside com C e teve dificuldades na escola: o déficit de rendimento e 
perturbação da conduta. 

Na Lista de Problemas igualmente foi omitido que L não completou as imuni
zações. 

Os filhos da fami1ia são indivíduos a risco de virem a manifestar problemas de 
desenvolvimento psicológico e de adaptação sexual. Apesar de C, E e H já estarem 
morando em outra casa, cabe listar-se sua mudança de residência e o que levou E e 
H a se afastarem. 

Todos estes fatos permitem que se tenha uma melhor visão das dimensões da 
perturbação do funcionamento desta família. Incluídos na Lista de Problemas, ela 
ficaria assim revisada: 
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Revisão da Lista de Problemas 

Família: 1 F AM - Superpopulação da habitação 
2F AM - Conflito conjugal 

A : 

B: 

C: 

3F AM - Conflito sexual 
4F AM - Transtorno mental de A 
5F AM -Perturbação do funcionamento familiar 

IA 
2A 
3A 
4A 
5A 

IB 
28 
38 

IC 

- Hipertensão arterial 
- Transtorno mental -personalidade paranóide e explosiva 
- Reação psicótica (paranóide) 
- (302.8) 
- Benefício pelo INPS 

-Traumatismo do pé E 
- Planejamento familiar 
- Nervosismo 

- Casou e reside em outra casa 

D: Nada consta 

E: lE 
2E 
3E 

- Vive em outra casa 
- Regularização da situação conjugal 
- Problema de relacionamento com o pai 

F: Nada consta 

G: 

H: 

IG 
2G 
3G 
4G 

IH 
2H 

-Cefaléia 
- Mialgia 
- Neurose- depressão neurótica (300.4) 
- Problema de relacionamento com o pai 

- Problema de relacionamento com o pai 
- Reside com C 

3H - Problemas na escola -déficit de rendimento escolar e perturbação 
da conduta 

I, J, K: Nada consta 

L: lL 
2L 
3L 

- Infecção urinária 
- Colestase intra-hepática 
- Imunizações incompletas 
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Comentários 

A Equipe e o profissional da saúde encarregados desta fami1ia focaram toda a 
sua atenção no desvio sexual de A, que localizaram como a causa maior da perturba
ção que a afetava. Não levaram em conta o esforço de prevenção terciária (reabilita
ção) investido sobre a mesma ao longo dos anos, cujo resultado foi a manutenção de 
A em atividade e razoavelmente ajustado ao trabalho, fato que permitiu ao grupo 
familiar superar a grave crise econômica que teria necessariamente de enfrentar. 

O problema incesto ressalta à primeira vista e cria uma expectativa ansiosa na 
Equipe que lida com o paciente e o grupo familiar envolvido, o que pode mascarar 
a realidade médico-social a ser investigada. 

Não cabe questionar-se o fato de que A é uma pessoa gravemente doente . É 
pertinente, entretanto, discutir-se o ambiente formado na família a partir das ocor
rências reais ou das fantasias relatadas por B a respeito de sua criação, que predis
põem a encarar os homens como incestuosos e estimulam as filhas a pensarem em 
incesto. Também é possível que o desvio sexual de A não fosse na verdade uma 
perversão caracterologicamente condicionada e sim apenas um sintoma de descom
pensação psíquica, parte do quadro de psicose reativa apresentado pelo mesmo. 

A já evidenciara há cerca de cinco anos uma descompensação mental (reação 
psicótica paranóide), sendo tratado em ambulatório com sucesso. Foi posteriormen
te, através de providências de técnicos do Serviço de Saúde Mental, readaptado a 
um trabalho industrial que o manteve ativo por muitos anos, durante os quais fez 
uso de medicação psicotrópica e antiepiléptica, bem como recebeu apoio psicoterá
pico para superar suas dificuldades de relacionamento profissional, com os colegas e 
chefes, fonte para ele de constantes atritos. Por ter sido descontinuada esta orienta
ção em 1976 houve uma intensificação dos sintomas manifestados, com a ida do 
paciente para o auxílio-doença do INPS, o que decerto representou uma regressão 
diante da situação anterior de equilíbrio do mesmo e da família. Note-se que sem
pre que A entra em benefício o grupo familiar se prejudica, e que as condições de 
educação e de organização deste dependem mais dele do que de B, pois embora 
doente é de fato o mais esclarecido dentre os seus quanto à necessidade de trabalhar 
e quanto à busca de competência quer em seu trabalho quer em se responsabilizar 
pela família. A visão parcial do desvio de A e o foco do atendimento inteiramente 
centrado neste problema impediram uma compreensão mais global da famJ1ia, bem 
como cortaram os mecanismos que funcionavam na manutenção de A no trabalho, 
prejudicando-se o esforço de prevenção terciária que estava até então operante. 

Interessa assinalar que, não obstante a doença de A e as fantasias e idealizações 
de B quanto ao casamento, eles foram competentes no sustento e no encaminha
mento dos filhos. A soube prover a famtlia e B assumiu corretamente a criação dos 
filhos . A sempre foi muito cônscio de sua responsabilidade para com a manutenção 
econômica do lar e B amamentou todos os filhos, certamente um dos motivos por 
que estes não apresentaram nenhum problema de puericultura ou de mortalidade 
infantil. É possível que, embora rígidas, as aspirações de A para seus familiares 
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sejam mais adequadas que as de B e que o grau de inércia existente entre as filhas 
quanto à complementação dos estudos e à realização de tarefas tenha sido motivado 
por uma valorização precária desses aspectos de parte de um dos cônjuges, segura
mente B. 

O problema central desta família reside na situação de A, necessitado que está 
de um atendimento psiquiátrico que vise à sua reabilitação. Este paciente, enquanto 
ligado a um grupo de psicoterapia, foi capaz de continuar no trabalho e só voltou a 
depender da Previdência Social quando houve interrupção do tratamento. Porém, 
um melhor estudo da atitude inerte deste grupo familiar quanto ao trabalho e à 
independência econômica, bem como uma reavaliação das relações entre o pai, a 
esposa e os filhos, poderiam identificar o quanto realmente esta família foi afetada 
pela doença de A e o quanto dependeu dela mesma a armação dos laços neuróticos 
que a perturbam. Assim sendo, na dinâmica do seu funcionamento é preciso exami
nar o quanto as fantasias de B em relação ao casamento favoreceram ou sugeriram 
os desvios do comportamento sexual de A e também que características de persona
lidade permitiram a B aceitar e compreender o transtorno de A. 

A situação delicada que envolve este grupo familiar exige, já agora, um atendi
mento individualizado de A, uma vez que a psicoterapia de grupo, na forma como é 
praticada no Sistema de Saúde Comunitária da Unidade Sanitária, implica a quebra 
de sigilo de problemas que o mesmo teria dificuldades para elaborar. Certos mane
jos, por assim dizer, da administração desta famt1ia têm profundo efeito terapêutico 
na estabilização de seu equilíbrio. Por exemplo, quando se preparou uma indústria 
para acolher um paciente com grave transtorno mental, quando se deslocou uma 
filha para viver com uma irmã por um período, enquanto o seu relacionamento com 
o pai era muito tenso, preveniu-se a reagudização ou o surgimento de perturbação 
mental mais grave no membro da família afetado. De outra parte, a manipulação er
rônea da situação de E resultou num conflito imediato muito grave que teve como 
conseqüência o seu afastamento precipitado da família e o aborto. 

O caso em apreço mostra mais uma vez a necessidade da integração dos atendi
mentos preventivos com os curativos e reabilitadores e do uso de técnicas inovado
ras para lidar com situações de crise e problemas de uma comunidade familiar. Tam
bém permite tirarem-se algumas deduções sobre o background cultural que 0 profis
sional da saúde comunitária deve possuir para entender e trabalhar as famt1ias sob 
seus cuidados, a fim de que possa atuar ao mesmo tempo como cientista e como tra
balhador social. 

A abordagem desta famJ1ia exige conhecimentos tanto do campo da especiali
dade psiquiátrica quanto das Ciências do Comportamento, de modo a que se 
possam reconhecer melhor os aspectos da ligação neurótica estabelecida entre os 
filhos, a esposa e o pai e os condicionamentos culturais que favoreceram o desenvol
vimento de duas gerações onde o incesto e as fantasias de incesto surgem com tanta 
freqüência. 
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3.4.1.10 - FAM(UAN01Q 

Prontuário de FamJ1ia - Reg. 003005 e 003568 

Este caso refere-se a duas famílias que habitaram a mesma casa. O início do 
atendimento deu-se com a família denominada X, à qual se agregou a família identi
ficada como Y. Para fins de apresentação, os prontuários de ambas serão transcritos 
separadamente, mas os dados obtidos através de entrevistas individuais e de visita
ção domiciliar, bem como a análise crítica dos prontuários, serão abordados de uma 
só vez, revisando-se após a Lista de Problemas para cada um dos grupos e comen
tando-se o atendimento em conjunto. 

FAMÍLIA X 

I Identificação 

A I, sexo masculino, chefe da família, 55 anos, casado, funcionário público aposen
tado, vinculado à Previdência Social, instrução primária incompleta, renda 
mensal de Cr$ 400pü. 

B 1, sexo feminino, esposa de A I, 47 anos, afazeres domésticos, instrução primária 
incompleta, vinculada à Previdência Soéial , não consta renda individual. 

C1 , sexo feminino, filha do casal, 14 anos, solteira, vinculada à Previdência Social, 
sem ocupação, analfabeta. 

Il Perfil Psico-Sócio-Econômico 

Casal legalmente constituído há 29 anos. Há 9 anos reside na área. Tem mais 
um filho casado que mora fora da área. Bom relacionamento dentro da famJ1ia com 
os vizinhos e com os parentes. Freqüentam a Igreja Evangélica semanalmente. Não 
fumam nem bebem. Tratam-se na Unidade Sanitária Murialdo desde 1967. Vincula
dos ao IPASE , que utilizam raramente . C1 possui registro civil. Já nasceu retardada 
segundo a mãe : não fala, urina na cama, pode dizer que necessita defecar, come 
sozinha, sabe se vestir e despir, e caminha só. 

Condições ambientais 

Casa própria, de alvenaria e tábuas, com 4 peças; uma sala , uma cozinha e dois 
quartos. O casal dorme num dos quartos e a filha no outro. Tem luz elétrica. A água 
é de poço próprio de cimento, armazenada num balde sem tampa, sem fervura ou 
filtração. Fossa seca com piso de cimento. Queimam o lixo nos fundos do terreno. 
Cultivam horta e pomar. Não possuem animais domésticos. Comem carne e ovos 
duas a três vezes por semana. C1 toma café com leite duas vezes por dia. 
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Observações 

Um filho de 15 anos morreu rec~ntemente num hospital do Bairro Menino Deus 
por complicações gripais. Conforme B 1, era retardado desde o nascimento, 
" pior do que Cj''. Tiveram mais 9 filhos, que faleceram logo depois do nascimento 
ou durante a infância. O que mais viveu, faleceu com 3 anos de idade. B 1 ignora a 
causa da morte dos mesmos. O filho casado foi operado há cerca de 2 anos devido a 
um problema pulmonar que ela informa não ser TBC. 

/li - Evolução 
(Resumo das consultas mais relevantes) 

C1 : 19-08-74 - Deficiente mental severo, apenas repete as palavras, que articula 
com dificuldade. É muito exigente: quer as coisas e pronto ... Sua 
mãe acha que ela teve uma convulsão há poucos dias. RP: Feno
barbital100 mg p.dia. 

CI: 26-11-74 -Atendimento especializado: consultoria psicopedagógica. Diagnós
tico: lesão cerebral -deficiência mental de grau profundo. Condu
ta: orientados os pais para manejá-la em termos de condiciona
mento. Encaminhados à APAE. 

CI : 06-02-75 - Anorexia. Dada orientação. Encaminhamento a escola especial. 

VD:23-04-75 -Visita domiciliar com orientação para saneamento, 

B I : 19-05-75 - Anda atacada dos nervos, com preocupações familiares: o marido 
aposentado está sempre irritado e não a compreende. Grita com 
ela e com a filha que é deficiente. Acha por vezes que vai enlou
quecer. Exame de fezes diagnostica ascaridiase para B I e C I· Con
duta: anti-helmínticos para B I e CJ. Apoio e benzodiazepina para 
BI (5mg/dia). 

B I : 08-10-75 -Processo alérgico, erupções eritematosas no tronco. Decadron e 
Fenergan. 

CI : 29-10-75 -Não dorme e grita o dia inteiro. RP- Fenobarbital. 

Ar 02-12-75 -Visão embaralhada. Faíscas nos olhos. Tem esses sintomas há 20 
anos. Usa óculos. Conduta : apoio e tranqüilizantes. 

B 1: 05-03-76 - Dor lombar intensa. Ferroadas no baixo ventre. Costuma fazer 
lavagens vaginais freqüentemente usando chás. Exame físico SP, à 
exceção do exame ginecológico: ruptura do períneo grau I. Retro
ceie li e cisto ceie I. Conduta: apoio psicoterápico e tranqüilizantes. 

V 0': 07-06-7 6 - B 1 expressa ansiedade porque teve uma discussão com o irmão 
que veio morar com ela, trazendo a família e não quer se hospita
lizar no Instituto Psiquiátrico Forense. 
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1 V - Lista de Problemas 

Família X: - Nada consta 

AI: - Nada consta 

B 1: 1 B 1 - Nervosismo 

C1: 1 C 1 - Deficiência mental severa 
2C 1 - Anorexia 
3Cl - História de convulsões 

FAMÍLIA Y 

I - Identificação 

A 2, sexo masculino, não consta relação familiar, casado, 28 anos, operário, instru
ção primária incompleta, não consta vinculação à Previdência Social, renda in
dividual de Cr$ 500,00. 

B2, sexo feminino, não consta relação familiar, casada, 17 anos, afazeres domésti
cos e doméstica, analfabeta, não consta vinculação à Previdência Social, renda 

mensal de Cr$ 200,00. 

C2. sexo feminino, filha do casal, 8 meses. 

II Perfil Psico-Sócio-Econômico 

Casal legalmente constituído há um ano. Possui uma filha de 6 meses. O casal 
aparenta não apresentar doenças. 

B2, ao preencher o prontuário, não referiu nenhum problema e diz consultar 
"para evitar filhos". Encaminhada à consulta médica e à BENF AM para fazer o con
trole da natalidade. Vieram do interior e moram há bem pouco tempo na vila, com 
uma irmã de A2. Bom relacionamento familiar com parentes e com vizinhos. C2 
ainda não foi registrada. Tem 6 meses de idade, é uma criança sadia, alimentada ao 
seio, tendo a mãe sido orientada sobre a importância do leite materno. A 2 não 
bebe. Fuma 20 cigarros por dia. São católicos e de vez em quando freqüentam a 
Igreja. São vinculados à Previdência Social. A cunhada de B 2 ( B 1) vai cuidar de C 2 
enquanto B2 for trabalhar. 

Condições ambientais 

As mesmas da família X. 
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III Evolução 
(Resumo das consultas mais relevantes) 

Cr 10-06-75 -Criança normal. Exame físico revela apenas dermatite nas pregas 
do pescoço. Ensinados à mãe cuidados de higiene corporal para a 
criança. 

B2: 19-06-75 - Queixas de dor no estômago e nas costas. 

A 2: - Dor de garganta e dores musculares generalizadas. Ansiedade. Tra-
tado com analgésico e antibióticos. 

C2 : 08-09-75 -Vômito e dermatite amoniacal. Conduta: pausa alimentar, Hidrax, 
sulfa. 

A 2: 17-09-75 -Assassinou a esposa com facadas. Tentou suicídio posteriormente. 
Hospitalizado e submetido a cirurgia no Hospital de Pronto So
corro, de onde foi removido para uma delegacia de polícia. Ali 
afirma ter levado um pontapé no peito. Queixa-se de dores. Está 
a.ssustado e com medo, pois diz que os presos são surrados "com 
barrotes de madeira". Relato do crime pelo paciente: "Tinha ho
ras que sentia moleza nos braços e pernas, sentia-me como se esti
vesse no ar e não lembrava o que se passava" (como crises de au
sência). Estava em casa e "deu aquele nervoso". Esqueceu tudo. 
Não lembra de ter assassinado a esposa. Quando " dava o nervoso, 
tinha só raiva da esposa". No hospital é que lhe disseram que a 
matara. Não lembra quando tentou suicídio. Relata que há um 
mês não tinham relações sexuais, porque a esposa muitas vezes 
não o aceitava e ficava braba com ele. Já haviam se separado uma 
vez por iniciativa dele: "a vida não estava boa, não tinha emprego 
e meios de me manter" , por isso "queria sair de lá para trabalhar 
e depois ir buscá-la". Diz que quando criança apanhou muito do 
pai sem merecer. Seguidamente ficava nervoso e de repente não 
tinha mais prazer em nada. Nos últimos tempos não conseguia 
continuar no trabalho porque sentia dor nas pernas , moleza, desâ
nimo, " zonzeira e chiado" na cabeça. Quando varria a rua " só 
pensava em coisas ruins e sentia muito calor" . Não perdia os senti
dos. Ao dormir " só pensava em coisas ruins, que não conseguia 
melhorar e que estava perdendo as esperanças" . Bebia cerca de 3 
"martelos" por dia, mas era muito fraco para a bebida. Ficava al
terado e não lembrava o que acontecia. Achava que os outros não 
prestavam e que só ele era bom. No dia do crime havia tomado 
100 mg de Fenobarbital e 3 "martelos" de cachaça. Na data deste 
relato refere temer ser condenado pelo resto de sua vida. 
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1'·· . 

. (Seguem;S(! diversas consultas e visitações domiciliares por todo o mês de se
tembro .. _às pais de B2 vieram saber do caso. O sogro estava revoltado com o genro e 
se· negava a vê-lo. A auxiliar de saúde que atendia a famJ1ia oportunizou o encontro 
do so~ro com·o1genro·: ''se cumprimentaram com nervosismo e depois conversaram 
normàh:n~nte'.\ A2 ·pe'rg'untou pela famJ1ia de B2. Depois, como A2 chorasse muito 
e não tiv.es5em.nfa'is ~ssunto, a auxiliar de saúde pediu ao sogro que se retirasse. Tra
taram então do destino de C2, que iria embora para ser criada pelo avô. A2 lamen
tou muito separar-se da filha e pediu que a deixassem um pouco com ele antes que 
se fossem. 

A 2 continua queixando-se de dores no tórax, nas costas e de zumbido nos ouvi
dos. Refere que nunca pensara em cometer homicídio e que tivera um conflito com 
a esposa, o qual ter-lhe-ia dito que iria comprar um revólver e uma faca e "pôr o pé 
no mundo". Solicitado EEG de vigília e de sono. Em outra ocasião, A 2 está depri
mido, manifestando a idéia de que deve expiar sua culpa na prisão. 

Surgem dados sobre os antecedentes do crime: vivia enciumado, o que era esti
mulado pela negação de B2 em manter relações sexuais com ele.) 

A 2: 17-10-75 - EEG patológico. Intensos sinais irritativos temporais esquerdos. 
Conduta: anticonvulsivos, tranqüilizantes e psicoterapia. 

A 2: -12-75 - Investigação neurocirúrgica no Hospital Cristo Redentor. Neuroci-
rurgião: anota no Prontuário os resultados de uma arteriografia 
carotídea E e da pneumencefalografia com estudo do corno tem
poral E. Ambos os exames foram considerados normais. O pacien
te tem alta com diagnóstico de epilepsia temporal E para trata
mento clínico. Continua a ser medicado dentro do Sistema de 
Saúde Comunitária, trabalhando com o cunhado A 1 , enquanto 
seu processo por crime está em andamento. 

A 2: -01-76 ·Está tomando Antabuse por provável recidiva do quadro de alco
olismo. Apresentou cólicas e hemorragia. 

A 2. -02-76 - Está ligado a um grupo de ABECAL (Associação Brasileira de 

1 7 6 

Combate ao Alcoolismo). É encaminhado posteriormente à Previ
dência Social para auxtlio-doença, ocorrendo extravio e reconsti
tuição de seu processo dentro da Previdência SociaL Passa a parti
cipar ativamente do grupo de alcoolistas a a arregimentar outros 
alcoolistas. Orientado quanto ao envio da pensão mensal à sua 
filha, que ele mesmo cumpre. Elementos da Equipe acompanham 
seu atendimento, inclusive por ocasião de seu recolhimento pre
ventivo no Instituto Psiquiátrico Forense, onde baixa para perícia 
psiquiátrica em razão do processo-crime a que responde em mea
dos de 1976. 



I V Lista de Problemas 

Família Y: 1 FAM - Crise acidental 
2F AM - Responsabilidade por C2 
3F AM - Recolhimento de A 2 ao IPF. 

A2 : 1Az -Faringite 
2Az - Homicídio e tentativa de suicídio 
3Az - Sinais irritativos no lobo temporal 
4Az - Cólicas e hemorragias 
5Az - Alcoolismo 
6A2 - Auxt1io-doença 

Br lBz - Dores (estômago e costas) 
2B2 - Falecimento 

C r lCz - Dermatite 
2Cz - Vômitos e dermatite 

Outros dados obtidos através de entrevistas individuais e visitação domiciliar 

As relações do casal 1 não são harmoniosas, porém dão-se bem com parentes e 
vizinhos. A 1 está aposentado pelo IPASE por cardiopatia. Freqüenta a religião evan
gélica para a qual se converteu porque, segundo ele, a mesma o ajudou a curar sua 
doença cardíaca e a suportar os revezes da vida. B1 teve 12 gestações, das quais 3 
resultaram em abortos. 7 filhos morreram, entre os quais 4 apresentaram defeitos 
congênitos. Além de C 1, o outro filho vivo está com 29 anos e casado, é militar e 
mora em outra cidade. B 1 se ocupava com o cuidado de crianças enquanto as mães 
dessas trabalhavam fora. A 1 e B 1 fazem acusações mútuas. A 1 acredita que B 1 é 
doente dos nervos, pois que ela fala muito , em geral sobre fatos que o irritam. Esta 
sente-se magoada porque o marido discute os problemas íntimos e as dificuldades 
sexuais do casal em voz alta e os vizinhos ouvem. B 1 diz que A 1 foi assim desde 
adolescente: sempre se julgando perseguido e incompreendido e em conflito com 
sua família e vizinhos. B 1 acha-o nervoso e irritado, sem consideração por ela e pela 
filha. Queixa-se também por insatisfatório relacionamento sexual. Afirma que o 
marido não dialoga e utiliza seu tempo livre na leitura de livros religiosos, deixando 
recair sobre ela todo o atendimento da filha. Não saem a passeio nem praticam qual
quer outra atividade de lazer, e raramente recebem a visita do filho. 

A vinda da familia Y para Porto Alegre contrariou a opinião de A 1 e do médico 
comunitário que os atendia, que se opunham à mesma por pensarem que seria trazer 
mais problemas para casa. 

A partir da morte de B2 foram realizados diversos atendimentos e o caso rece
beu· cuidados contínuos dentro e fora do Sistema. O prontuário do Hospital de 
Pronto Socorro, que registra o atendimento de A2, assinala um ferimento penetran
te na região sub-clavicular E e hemoptise e hemopneumotórax à E. Foi submetido a 
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uma microtoracotomia com drenagem torácica e fixação do dreno na parede do 
tórax. O assassinato de B2 originou maiores tensões ainda dentro da família X, 
recriminando A 1 sua esposa por não ter ouvido seus conselhos quando convidou o 
irmão para vir residir em Porto Alegre. 

Após a alta do Pronto Socorro, a ansiedade familiar já existente tornou-se prati

camente insuportável. A2 voltou ao domicilio, uma vez que por questões judiciais 
ele não fora imediatamente preso. Seus familiares temiam-no. Os vizinhos rompe
ram as relações com a famJ1ia, acusando-a de abrigar um criminoso e pôr em perigo 
a comunidade. A revolta contraA2 se estendia pela vizinhança. 

Durante o desenrolar deste caso houve momentos em que a comunidade revol
tou-se inclusive contra a Equipe do Serviço Comunitário, por mostrar-se benevolen
te para com um assassino; houve até ameaças de abandono de tratamentos: uma 
criança foi retirada de um grupo de socialização e a sua mãe passou a não compare
cer ao ambulatório. Quando o sogro de A 2 veio buscar a neta C 2, as fam t1ias X e Y 
receavam represálias contraA2, procurando o aconselhamento da Equipe. Havia um 
clima de muita ansiedade e tensão, que se desvaneceu à medida que foi evoluindo o 
atendimento. 

A2, além das dores físicas, sentia-se deprimido, culpado, perplexo com o que 
fizera e, ao mesmo tempo, percebia a hostilidade do ambiente. Nestas condições, 
toda a Equipe que assistia a famt1ia realizou freqüentes atendimentos. O caso foi 
centralizado pela psicóloga, supervisora da Equipe em problemas de saúde mental. 
A Equipe inteira foi orientada e informada do andamento do caso. Através de visi
tas domiciliares e atendimento ambulatorial, voluntários de saúde (pessoas da comu
nidade, treinadas), auxiliares de saúde, o inspetor de saneamento, uma enfermeira, o 
médico comunitário e o médico psiquiatra (da Equipe de Saúde Mental) foram con
sultados ou atuaram no manejo da famJlia e da própria comunidade. Esta recebeu 
atenção e orientação no sentido de melhor compreender o alcoolismo como doença, 
a conduta de A2 e da família X, a fim de obter-se sua cooperação e aceitação do 
problema. 

A2 permaneceu longo tempo em liberdade antes de ser recolhido ao Instituto 
Psiquiátrico Forense para exame da responsabilidade penal. Durante este período 
ficou trabalhando com o cunhado e igualmente foi visitar a filha, ocasião em que os 
cunhados deram-lhe uma tremenda surra, o que ele relatou com muita mágoa ao 
retornar. 

Após seu recolhimento ao IPF, o paciente tem sido visitado pela psicóloga que 
orienta o caso e que permanece ligada a um Estagiário do Sistema Comunitário que 
também trabalha naquele local. Esta continuidade de atendimento e manutenção da 
relação estabelecida têm funcionado de forma a ajudar A2 a se manter sóbrio e 
adaptado à institucionalização forçada legalmente no IPF. Ele teve oportunidade de 
beber certa vez, quando colegas seus contrabandearam bebidas para dentro da insti
tuição; noutra vez foi convidado a participar de uma fuga. Em ambas as situações 
recusou-se a aceitar, para "não fazer sujeira aos que o atendiam", o que traduz seu 
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desejo de não perder sua chance de reabilitação. Quanto a seus familiares, foram es
timulados a visitá-lo, o que ocorre com certa freqüência. 

Além da família X, seus irmãos o tem procurado, o que é incentivado pelo Ser
viço de Saúde Mental como parte do atendimento da crise e como manobra de pre
venção terciária que visa à reabilitação social. 

A última vez que o caso foi orientado pelo Serviço de Saúde Mental foi quando 
BI resolveu assumir o recebimento do benefício a queA2 faz jus no INPS para en
carregar-se de remeter parte aos avós que criam C2. Ponderou-se que seria mais ra
zoável que A 2 obtivesse permissão do Diretor do IPF para sair mensalmente e ele 
próprio responsabilizar-se pela remessa, uma vez que o elo assim mantido seria bené
fico tanto para ele quanto para C 2, além de oportunizar a A 2 a disposição dos seus 
poucos bens, com vistas a sua reabilitação futura (prevenção terciária). 

Análise critica dos Prontuários 

Apesar de muito trabalhado o grupo familiar X e os sobreviventes da família 
satélite Y, ainda existem sérias deficiências no registro dos atendimentos. 

Afetando a família X há problemas de desajuste sexual e conjugal não incluídos 
na Lista de Problemas, que perturbam o funcionamento familiar, bem como ques
tões de saneamento básico, aspectos médico-legais relacionados com o atendimento 
de A 2 , uma crise acidental - o assassinato de B2 - e mais a possibilidade de um 
defeito genético que teria atingido os filhos do casal, com vistas a orientação do 
filho casado. 

Para A I não estão consignados seu problema oftalmológico, a cardiopatia e o 
desajuste emocional. B I tem apena.s uma anotação de nervosismo que não evolui 
para um diagnóstico positivo. Os demais problemas apresentados não foram mencio
nados: ascaridiase, alergia, lumbalgia, ruptura de períneo, crise acidental, disfunção 
sexual. Para C I não ficou registrada a ascaridiase, bem como não foi investigada a 
história de convulsões. 

No que se refere à família Y, não aparece como afetando a ela e a c2 o proble
ma de privação materna e paterna desta última. O homicídio cometido por A 2 pode 
levar ao diagnóstico de psicose com epilepsia; os sinais irritativos do lobo tempo
ral, ao de epilepsia temporal. Não constam também seu recolhimento ao IPF, a ma
nipulação de sua renda e o problema de privação dos pais que atinge sua filha (este 
tanto na lista de seus problemas quanto na elaborada para C2). 

Assim sendo, a Lista de Problemas de ambas as famllias, com a conveniente 
revisão, ficaria assim: 

179 



Revisão da Lista de Problemas 

Família X: lFAMt 
2FAMt 
3FAMt 
4FAMt 
SFAMt 
6FAM1 
7FAMt 

AI : lAt 
2Al 
3AI 

BJ · lBt 
2BI 
3Bt 
4BI 
5Bt 
6B1 
7Bt 

CJ: IC1 
2C I 
3CJ 
4Ct 

Família Y: lFAM2 
2FAM2 
3FAM2 
4FAM2 

A2: IA2 
2A 2 

3A2 
4A2 
SA2 
6A2 
7A2 
8A2 
9A2 

JOA2 

B2: IB2 
2B2 

C2: IC2 
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2C2 
3C2 
4C2 

- Desajuste sexual 
- Desajuste conjugal 
- Água contaminada 
- Estudo genético 
- Recolhimento A2 ao IPF 
- Crise acidental 
- Perturbação do funcionamento familiar 

- Problemas oftalmológicos 
- Cardiopatia 
- Desajuste emocional 

- Nervosismo 
- Ascaridiase 
-Alergia 
- Lumbalgia 
- Ruptura de períneo I, retocele li, cistocele I 
- Crise acidental 
- Disfunção sexual 

- Deficiência mental severa (313 CID) 
-Anorexia 
- História de convulsões 
- Ascaridiase 

- Crise acidental 
- Responsabilidade por C2 
- Recolhimento de A2 ao IPF 
- Privação materna e paterna de C2 

- Faringite 
- Homicídio e tentativa de suicídio -conduta agressiva- psico-

se com epilepsia (293.2) 
-Sinais irritativos no lobo temporal- epilepsia temporal (345) 
- Cólicas e hemorragias 
- Alcoolismo - excesso alcoólico habitual (303.1) 
- Auxilio-doença 
- Recolhimento ao IPF (exame da responsabilidade penal) 
- Manipulação da renda 
- Privação materna e paterna de C2 
- Responsabilidade por C2 

- Dores (estômago e costas) 
- Falecimento 

-Dermatite 
- Vômitos e dermatite 
- Psicose e alcoolismo de A2 
- Privação materna e paterna 
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Comentários 

Nos comentários que se referem a esta família, a palavra terapêutica será usada 
em seu sentido lato, como a ciência e arte de curar, e no estrito, como o relato cien
tífico do tratamento de uma doença (80). 

O caso descrito ilustra claramente que os cuidados terapêuticos comunitários 
devem ser estabelecidos ab initio, antes mesmo de terem surgido problemas maiores 
dentro do grupo familiar, e que devem ser integrais e contínuos. 

É possível que mais trabalhada a intenção de B1 de trazer seu irmão e fam!1ia 
para morar em sua casa, tendo em vista que acarretaria responsabilidades extras para 
com seu grupo familiar, bem como melhor atendidos os problemas de saúde da fa
mília imigrante e a própria crise acidental desencadeada pela imigração, a resultante 
geral talvez tivesse sido outra quanto à desestruturação da família de A2. O trata
mento da própria ansiedade de B 1 e do desajuste emocional de A 1 talvez tivesse evi
tado a esta família a busca de uma sobrecarga de problemas para os que já enfren
tava. 

Uma vez instalado o conflito familiar com a vinda do irmão, cujas conseqüên
cias foram descritas, uma série de tratamentos, preventivos, curativos e reabilitado
res foi desencadeada. Com isso procurou-se alcançar tanto os indivíduos quanto os 
grupos familiares e comunitários relacionados com o caso, bem como as instituições 
que de uma forma ou outra estavam associadas com o atendimento, tais como IPF, 
INPS e IPASE. Estas medidas, criteriosa e persistentemente tomadas, objetivaram 
prevenir o agravamento dos problemas já existentes ou o surgimento de novos, dar 
um tratamento humano e científico às situações de crise, buscar condições de ampa
ro a diversos membros do grupo familiar e atenuar repercussões de privação materna 
• paterna à filha de A 2, preservando sua saúde mental, uma vez que se trata de uma 
criança a risco de vir a sofrer de transtornos mentais futuros. Também se pensou na 
reabilitação de A 2, quando se tentou manter os laços entre ele a filha, a través do 
envio de uma quantia mensal para o seu sustento. 

Ressaltam-se assim as características mais marcantes do atendimento dado ao 
problema crítico originado por A2, aqui bastante nítidas: a integralidade e conti
nuidade. 

Desde a outra instituição onde fora hospitalizado, fora do Sistema de Saúde 
Comunitária, na residência da família e na sua vizinhança, no Posto Avançado e na 
Unidade Sanitária de base, no Instituto Psiquiátrico Forense e no Instituto Nacional 
de Previdência Social, bem como na comunidade de origem de sua família, A2 foi 
acompanhado e os grupos familiar e social atendidos. O processo doentio e não o 
episódio foram o objetivo do trabalhador de saúde mental. O seguimento do caso 
visou a apoiar o paciente para que enfrentasse da melhor forma possível as obriga
ções legais a que está submetido, situação de crise que poderia eventualmente dese
qúilibrar sua já precária estabilidade. Com este seguimento se pretende impedir o 
su~gimento de novos problemas e facilitar a reabilitação de A2. 

Outra característica do atendimento foi a realização de tarefas de saúde por 
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diversos profissionais, desde o médico da família, que no Sistema é chamado de mé
dico comunitário, dos voluntários que ajudaram a esclarecer o grupo comunitário, 
dos profissionais do Serviço de Saúde Mental (psiquiatra e psicólogo) que atuaram no 
caso e/ou o supervisionaram, e de estagiários que estabeleceram ligações com outras 

instituições fora do Sistema. 
A manutenção de vínculos entre a família X e A2 e C2 foi coerentemente esti

mulada pelo atendimento feito, bem como o relacionamento dos familiares de B2 
comA2 e deste com sua filha. 

De outra parte, permaneceu a problemática fundamental da famt1ia X, que é o 
desajuste emocional e conjugal de ambos os cônjuges e a disfunção sexual que aflige 
a B 1. Todos estes problemas também requerem cuidados integrais e contínuos, ten
do em vista não só a cura e a reabilitação, como também a prevenção de possíveis 
situações críticas, provocadas por AI ou por B1 como exteriorização ou canalização 
de conflitos dos mesmos. 

Quando se trata de dispensar cuidados de saúde integrais e contínuos, a separa
ção entre saúde física e mental, entre o que é preventivo, curativo e reabilitador, co
meça a perder sentido. No atendimento de problemas mistos, físicos, psicológicos e 
sociais, como a epilepsia e o alcoolismo de A2, o cuidado de um problema físico ou 
mental pode prevenir o surgimento ou agravamento de um problema social. A busca 
de solução para um problema social pode por sua vez servir de apoio à conservação 
da saúde mental. 

O manejo adequado dos problemas psíquicos de B 1, por exemplo, que se ex
pressavam por queixas físicas, teria de uma parte evitado as consultas freqüentes e, 
de outra, possivelmente atenuado seu quadro mórbido. 

O atendimento de um problema social, como o do sustento de C2, é ao mesmo 
tempo uma medida preventiva primária de saúde mental no cuidado de uma criança 
a risco. O apoio ao problema social de A2 é medida de prevenção terciária em saúde 
mental e social. 

A terapêutica comunitária se define, pois, pelo uso de medidas de todos os ti
pos, algumas tradicionais da prática médica, outras inovadoras e mais peculiares das 
práticas comunitárias, que visam a atender os problemas de saúde física, mental e 
social, nos aspectos preventivos, curativos e reabilitadores, de indivíduos e grupos 
familiares e sociais de uma população definida, de forma integral e contínua. 

Estas medidas podem ser o aconselhamento, a orientação, o encaminhamento, 
a mobilização de recursos comunitários ou institucionais, o emprego de técnicas 
psicoterápicas, farmacoterápicas, socioterápicas, ou outras. Os agentes de saúde 
podem ser os elementos das equipes tradicionais da saúde, e, em outros momentos, 
o próprio paciente e a comunidade que o cerca, voluntários da saúde, auxiliares de 
saúde e mesmo profissionais de outras áreas que não a da Saúde Mental. 
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3.4.2- O ATENDIMENTO DE PROBLEMAS 

O atendimento de problemas é técnica característica dos serviços de .saúde 
comunitária, conforme foi salientado no capítulo 3 desta tese. 

Para essa modalidade de abordagem, os métodos da medicina tradicional são 
inadequados, ou pelo menos precisam sofrer alguns ajustes. A capacitação do profis
sional da saúde para essa espécie de atendimento também necessita ser feita através 
de um treinamento específico ou de uma adaptação de suas habilidades prévias. Tais 
profissionais, em geral, foram instrumentalizados para as ações de saúde com o 
ensino de técnicas predominantemente individuais e, quando grupais, ainda impreg
nadas das peculiaridades do trabalho tradiconal em saúde. Assim sendo, quando 
atuam em equipe é freqüente que dividam a tarefa de acordo com sua natureza e 
complexidade. Por exemplo, conforme a primeira, os diagnósticos psicológicos 
caberão à psicóloga, o tratamento ao médico, os cuidados hospitalares à enfermeira, 
os cuidados da família e da comunidade à assistente social. Conforme a segunda, as 
funções mais difíceis serão da competência do médico e as menos difíceis, dos auxi
liares. Há, pois, uma rígida hierarquização de papéis e de atividades, não forçosa
mente obrigatória. 

O estudo do atendimento de problemas de saúde mental de populações é um 
material precioso para compreender-se o processo de prestação de serviços em saúde 
mental comunitária, bem como as implicações que a realização das tarefas de saúde 
comunitária acarreta ao exercício da atividade e ao treinamento de pessoal profis
sional ou nativo nelas envolvido. 

Serão examinados aqui quatro problemas que têm relação direta com o traba
lho de saúde mental comunitária. Dizem eles 1espeito ao atendimento comunitário 
do alcoolismo, da desnutrição, do mau rendimento escolar e das psicoses. 

Para manter a sistemática anteriormente adotada, far-se-á a identificação de 
cada problema, traçar-se-á o seu perfil e serão descritos alguns momentos da evolu
ção do atendimento, finalizando-se por tecerem-se alguns comentários que funda
mentarão parte das conclusões desta tese. 

3.4.2.1 -O ALCOOLISMO 

A partir da reestruturação da Unidade Sanitária que resultou no atual Sistema 
de Saúde Comunitária, o alcoolismo passou a ser considerado como um dos doze 
problemas prioritários escolhidos entre aqueles que caracterizam as familias tidas 
como em risco, ou de alto risco, para fins de atendimento dentro do Sistema (vide 
Anexo 1 ). O alcoolismo preenche, ao menos em parte, todos os requisitos dos qua
tro critérios sugeridos por Morley (164) para o estabelecimento de prioridades : é de 
elevada prevalência; preocupa a comunidade, embora a população não o perceba 
como doença; é fonte de graves prejuízos para o indivíduo e para o grupo familiar e 
socjal a que ele pertence; e é susceptível de manejo e controle pelo trabalhador da 
saúde e pelas ações de saúde {149). 
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A forma de abordar o alcoolismo foi objeto de estudos durante pelo menos 
dois anos por parte de indivíduos e grupos, pelas Equipes Primárias e pelo Serviço 
de Saúde Mental do Sistema de Saúde Comunitária. Estes estudos criaram uma 
consciência dentro das diversas equipes e serviços do Sistema de que o alcoolismo é, 
pelo impacto que causa sobre o bom funcionamento do indivíduo e suas relações 
familiares e sociais, um sério problema tanto de saúde mental quanto de saúde 
pública. 

As Equipes Primárias das várias áreas de atendimento acumularam conhecimen
tos, conceberam formas de manejo e se organizaram de modo a terem, em cada 
uma, pessoas que trabalhassem o alcoolismo. A resultante destas providências foi a 
identificação de um número crescentemente maior de alcoolistas dentro da comuni
dade, usando-se para isso a definição operacionalizada, contida no documento "Fa
mílias a Risco" (Anexo 1 ), complemento do Projeto do Sistema já mencionado. 

O trabalho foi se desenvolvendo através da atividade de alguns dos profissionais 
(psicólogas, assistentes sociais, médicos residentes, auxiliares de saúde e estagiários) 
integrantes das Equipes Primárias e dos Serviços Especializados do Sistema. O trei
namento do pessoal era feito através de um seminário semanal, que congregava 
todos os interessados pelo atendimento de alcoolistas e de suas famJ1ias, e pelo 
eventual acompanhamento e observação de grupos de alcoolistas já em funciona
mento. Estas medidas formativas significaram um grande avanço no cuidado do 
alcoolismo, principalmente em termos de motivação de técnicos, difusão de conhe
cimentos e capacitação para o atendimento de grupos. Em meados de 1976, existia 
em cada uma das cinco áreas, em estruturação ou franco funcionamento, um grupo 
de alcoolistas, operando em moldes muito semelhantes aos dos grupos da Associa
ção Brasileira de Combate ao Alcoolismo (ABECAL) (13), que havia inspirado a 
organização dos mesmos. 

Apesar deste progresso, contudo, a abordagem não estava sendo efetiva, ou 
seja, não estava atingindo a necessidade real da população. De uma certa forma 
ainda estava sendo feita dentro de muitas das características da atividade médica 
tradicional: não existia um planejamento objetivando atender todo o problema e a 
metodologia e a avaliação da tarefa a ser realizada não estavam uniformemente tra
çadas para todas as equipes das subáreas de atendimento do Sistema. 

Tratou-se, pois, de estabelecer o necessário planejamento para o Sistema, atra
vés do seminário semanal de saúde mental, coordenado pelo Serviço de Saúde Men
tal. Empreendeu-se, inicialmente, a identificação da situação-problema e traçou-se o 
seu perfil. Utilizou-se, como modelo, a subárea 2 (Vila Vargas) do Sistema. Para 
este segmento da população já se possuía um estudo de prevalência do alcoolismo 
(148), cujos resultados são da maior importância para visualizar o problema como 
um todo. Este trabalho, e mais o de Azoubel Neto (15), constituem os únicos estu
dos brasileiros de prevalência do alcoolismo de que se tem notícia. O levantamento 
de Coutinho (72), por ter sido efetuado sobre uma comunidade de características 
muito especiais, fornece dados que não se aplicam a uma população como a da Área 
2 e demais subáreas do Sistema de Saúde Comunitária. 
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Os trabalhos citados (148) (15) dão o alcoolismo como prevalente em torno de 
6% da população acima de 15 anos. A investigação da Vila Vargas mostrou que 6,2% 
da população acima de 15 anos é alcoolista, havendo uma relação de 8:1 entre o 
alcoolismo masculino e o feminino. Verificou também que 30% dos alcoolistas 
começaram a beber antes dos 15 anos de idade, contra 11 ,2% dos não alcoolistas. A 
maior concentração foi encontrada na faixa etária dos 40 aos 49 anos, bem como a 
maior taxa de prevalência (15,21 %). Foi igualmente visto que apenas 16,5% dos 
casos recebera qualquer tipo de tratamento. Quanto às crenças, atitudes e valores da 
população a respeito do alcoolismo, houve grande predominância de respostas de 
que o álcool é prejudicial e que é uma fraqueza moral. Estas respostas demonstram 
claramente que existe uma consciência comunitária dos prejuízos do alcoolismo, 
mas não de que o mesmo é uma doença. Esta percepção é semelhante em fam!lias 
de alcoolistas e em famílias sem alcoolistas, o que traduz uma falta de compreensão 
da comunidade para com as pessoas afetadas pelo problema. 

Para a análise do alcoolismo na Vila Vargas, levando-se em conta que esta tem 
cerca de 4.000 habitantes, os dados do estudo de prevalência permitem supor que 
mais ou menos 125 pessoas daquela população são alcoolistas. b denominador usa
do foi o número 2.000, que corresponde aproximadamente à população adulta aci
ma de 15 anos daquela Vila. Se estas 2.000 pessoas forem divididas por sexo, consi
derando de forma simplificada a existência de 1.000 homens e 1.000 mulheres, ter
se-á que 111 homens e 14 mulheres são alcoolistas naquela subárea, uma vez que os 
dados de prevalência do estudo de Luz (148) davam a cifra de 11,1% para homens 
e de 1 ,4% para mulheres. 

Efetivamente identificados na área existiam ao redor de 80 alcoolistas. O grupo 
de atendimento da Equipe daquela Vila era composto de perto de 30 pacientes (13). 
Por volta de 20 deles freqüentavam com regularidade as reuniões, que se realizavam 
centradas em torno de um único técnico, não pertencente à Equipe de Cuidados 
Primários da área, mas sim ao Serviço Especializado de Saúde Mental. Estes núme
ros, embora expressivos se for levado em conta que anteriormente não mais de 1 O 
alcoolistas estavam identificados e em tratamento na área, representam o maior 
esforço efetuado dentro do Sistema visando ao atendimento do alcoolismo. As 
demais subáreas não alcançavam resultados comparáveis aos da Vila Vargas. O aten
dimento médio das mesmas talvez atingisse 10% da necessidade real. 

O Sistema de Saúde Comunitária estava de posse, graças ao estudo de Luz(148) 
e ao acúmulo de conhecimentos e habilidades que técnicos e assessores do Serviço 
de Saúde Mental haviam adquirido através de longa experiência e trabalho com +~ 
alcoolistas, de dados suficientes para demarcar e avaliar a extensão do problema. 14-f 
Contava inclusive com o know-how para o desencadeamento da ação,fTambém 14-fl 
recursos humanos e materiais, que eram os do próprio Sistema e os fornecidos pela I jl, 
Secretaria da Saúde para atividades de saúde mental consideradas prioritárias,1esta- I 
vam disponíveis. A questão que se colocava era agora a da planificação e o do desen- ~ 7 
volvimento de uma ação mais ampla. 

A defasagem entre a necessidade real de atendimento do alcoolismo e a atividade 
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efetivamente exercida levou o Serviço de Saúde Mental a examinar a ampliação 
desse atendimento e sua adequação às exigências de uma abordagem de fato comu

nitária. 
A partir de então, teve início um trabalho de desenvolvimento organizacional, 

tomando-se como modelo o problema da Vila Vargas. Buscou-se envolver profissio
nais de nível superior, estagiários e auxiliares das Equipes Primárias, bem como 
outros técnicos de outros Serviços que desejassem se dedicar ao atendimento do 
Alcoolismo. Este trabalho tinha uma dupla finalidade: instrumentalizar o pessoal 
em treinamento para a utilização de técnicas de Desenvolvimento de Organização e 
fixar os objetivos, a metodologia e o sistema de avaliação de um plano de atendi
mento comunitário do problema alcoolismo na Vila Vargas. Este plano ou projeto 
deveria ser passível de extrapolação ou adaptação para cada uma das outras 4 subá
reas do Sistema de Saúde Comunitária. 

Este esforço resultou no Projeto de Atendimento do Alcoolismo para o Sistema 
de Saúde Comunitária da Unidade Sanitária Murialdo (Anexo 3), que tem por alvos: 
1) a identificação de 80% dos alcoolistas de cada área; 2) a organização de um plano 
de controle com a divisão de cada área do Sistema em 4 subáreas; 3) o uso de ex
alcoolistas como agentes de saúde no controle do problema; 4) a instalação de um 
Centro de Oportunidades Profissionais; 5) a criação de um Centro de Recuperação; 
6) a tomada de medidas preventivas primárias (proteção da população a risco e edu
cação para a saúde); e 7) o treinamento de pessoal para a implantação do Projeto. 

Dentro deste esquema o Projeto pretende: 1) manter 60% dos alcoolistas identi
ficados sob controle; 2) subdividir as quatro subáreas em outros quatro setores, 
onde um técnico e um voluntário (ex-alcoolista ou familiar de alcoolista) se encarre
garão do desenvolvimento do trabalho e farão funcionar um grupo de atendimento 
de alcoolistas; 3) colocar os alcoolistas em atividade laborativa; 4) mobilizar recur
sos locais para desintoxicação e reabilitação; 5) utilizar ex-alcoolistas, familiares e 
pessoas da comunidade como agentes de saúde no atendimento do problema; 6) e 
dar conta das necessidades de prevenção primária através da educação para a saúde, 
abrangendo as faixas etárias dos 5 aos 14 anos e dos 15 aos 24. 

Destaque especial mereceu o treinamento do pessoal requerido para implemen
tar o Projeto. Uma vez que os objetivos comunitários no atendimento de um proble
ma visam a alcançar um grande número de pacientes, familiares e grupos da comuni
dade, eles implicam o emprego de não profissionais, a instalação de programas de 
auto-ajuda, a utilização de serviços do Sistema e de outras instituições que se situem 
fora dele. O uso de alcoolistas, familiares destes e de líderes da comunidade foi a 
alternativa sugerida para equacionar o problema de escassez de recursos humanos. A 
forma de treinamento adotada foi a que enfatiza como método de aprendizagem o 
desenvolvimento de atividade clínica, isto é, o treinamento em serviço. O instru
mento básico para o treinamento foi elaborado a partir do que recomenda Harding 
(1 00) para a capacitação de pessoal ao atendimento de prioridades psiquiátricas nos 
países em desenvolvimento: o uso de diagramas de fluxo (fluxogramas) para o ma
nejo de problemas dentro da comunidade; o atendimento do paciente a partir da 
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definição do caso; a formulação de objetivos operacionais de aprendizagem, em -
termos de comportamentos esperados do trabalhador de saúde que está em treina
mento, o qual deverá ser capaz de, como agente, executar a tarefa prevista para o 
atendimento do problema. 

Quanto à evolução do atendimento oferecido, cumpre fazer notar que de início 
este já atingira uma amplitude raramente observada nos serviços de saúde mental, 
inclusive os comunitários, pois não é freqüente que o problema alcoolismo seja 
encarado como prioritário. 

A tomada de consciência ante os dados fornecidos epidemiologicamente de que 
esse problema ainda estava sendo enfrentado de forma insuficiente abalou a tranqüi
lidade dos profissionais da saúde, que julgavam estar realizando uma modalidade de 
atendimento comunitário já bastante abrangente. 

O trabalho de desenvolvimento organizacional que conduziu o grupo de Servi
ços Especializados de Saúde Mental e das Equipes de Cuidados Primários à elabora
ção do Programa encontrou o pessoal do Sistema de Saúde Comunitária ainda despre
parado para aceitar um pensamento comunitário no atendimento de um problema. 
De certa forma, a intervenção da chefia do Serviço de Saúde Mental sobre a estrutu
ra já existe, por meio da feitura do Programa, motivou uma cerrada discussão. Di
versas alegações foram aduzidas como críticas ao Projeto. Algumas referiam que 
naturalmente, através do tempo, e por amadurecimento, o grupo chegaria às mes
mas conclusões que as técnicas de Desenvolvimento de Organização havia propicia
do. Outras faziam restrições éticas à atitude do Serviço de Saúde Mental na orienta
ção do trabalho. 

Embora a tarefa de atendimento do alcoolismo, geralmente considerada em 
nosso meio como de menor importância, tivesse contado com o apoio da Chefia e 
do Serviço de Saúde Mental, que sempre buscou valorizar e fazer respeitar toda a 
atividade científica c de prestação de serviços realizada em torno desse problema, 
parte do grupo não viu o instrumental de Desenvolvimento de Organização como 
uma ajuda, mas sim como uma crítica. Num sentido, a equipe que anteriormente 
trabalhava o alcoolismo sentiu-se atacada, entendendo que a ampliação da aborda
gem vinha antes diminuir seus esforços prévios para alargar as perspectivas futuras. 

Com o desenvolvimento das tarefas de supervisão das equipes e dos programas 
da Coordenação do Planejamento, Ensino e Pesquisa do Sistema de Saúde Comuni
tária, um supervisor foi designado para levar adiante o Programa de Atendimento do 
Alcoolismo, entrando a elaboração do mesmo em sua fase final, a fim de se iniciar 
a sua implementação. 

Comentários 

Não há dúvida de que o uso de técnicas de facilitação do trabalho de uma equi
pe, para a fixação de objetivos que são os seus, mas muito mais os do serviço, pode 
encontrar os indivíduos ainda não amadurecidos para o desempenho das tarefas 
implicadas por esses objetivos, bem como resistentes às tentativas de serem defron-

189 



tados com os desafios inerentes aos mesmos, quando se trata de prover cuidados a 
uma comunidade. 

Já foi mencionado num estudo anterior (39) que problemas de ordem psicoló
gica e cultural estão relacionados com a dificuldade de mobilização de um grupo 
para a mudança de atitudes no que se refere à prestação de serviços de saúde comu
nitária. A modificação das formas de atendimento e a capacitação de pessoal para 
funcionar dentro de um sistema inovador despertam resistências cuja explicação 
exige estudos tanto do campo da Psicologia quanto da Antropologia e da Sociolo
gia. Estas reações não diferem muito daquelas que surgem quando, em vez de se 
tomarem indivíduos e com eles trabalhar problemas de saúde, se escolhem famílias 
para o atendimento comunitário. Algumas provêm do desconhecimento, por parte 
dos profissionais, dos objetivos, das técnicas e do sistema de avaliação em saúde 
comunitária, bem como de uma percepção viciada através dos tempos daquilo que 
se define como sendo a tarefa da saúde. Esta é vista em geral como dissociada da 
realidade e da comunidade, fragmentada quanto a aspectos preventivos, curativos e 
reabilitadores, e insensível quanto ao momento da história natural da doença em 
que o cuidado de saúde vai ser aplicado. 

É possível que o atendimento de um problema dentro de um enfoque comuni
tário seja o melhor exemplo daquilo que se tentou descrever na proposta de um ser
viço de saúde mental integrado a um sistema de saúde comunitária, no capítulo 
3.4.2 desta tese. Ali ficou assinalado que na estruturação de um verdadeiro serviço 
de saúde mental comunitária o profissional precisa ser hábil o bastante para não cair 
na armadilha que consiste em transplantar um serviço de moldes tradicionais para 
dentro de uma comunidade, mas ainda longe de ser efetivamente comunitário. 
Muitos obstáculos devem ser superados durante o longo empreendimento que se 
inicia com a reorganização de um serviço onde se executa um trabalho tradicional 
de saúde, e que prossegue com o desenvolvimento de tarefas para atender as reais 
necessidades de uma comunidade, até atingir em qualidade e quantidade as necessida
des dos indivíduos e das comunidades afetadas pelo problema que se tenta solucionar. 

Como SI! vê por este estudo do atendimento do problema alcoolismo, as neces
sidades da comunidade eram muito maiores e diversas do que pensavam os profis
sionais da saúde que ainda não se haviam situado dentro da perspectiva do atendi
mento da necessidade real da população. Também ficou evidenciado que uma fase 
de desencadeamento de atividades de saúde mental dentro de uma comunidade é 
um passo importante, porém inicial, dentro da tarefa a ser desenvolvida para a solu
ção do problema. 

Mesmo num serviço de saúde comunitária existe o perigo de que a situação que 
se busca atingir, de atendimento do problema, se inverta quando o profissional 
passa a atender aspectos do mesmo e a se orientar pela prática daquelas atividades 
que mais correspondem a seus interesses pessoais. Neste caso, a COJ11Unidade estará 
sendo posta a serviço do profissional da saúde, de seu desejo de aplicar a ela conhe
cimentos adquiridos em treinamentos tradicionais, e por isso mesmo não estará 
bem servida. 
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O atendimento de problemas dentro de um enfoque comunitário não é uma · 
contestação ao atendimento médico tradicional, mas sim uma ampliação deste. Res
titui-lhe sua verdadeira dimensão, contribuindo decisivamente para a visão do pro
blema em toda a sua magnitude. Facilita também o reconhecimento do papel do 
psicológico e do social no cuidado dos problemas de saúde. 

A assim chamada medicina tradicional se beneficia com a abordagem comunitá
ria. No momento em que se cogita estudar, com a comunidade e para ela, formas 
mais adequadas de atendimento, se valoriza a atividade que ela já desenvolveu para 
lidar com seus problemas. Com isso, ficam abertos novos caminhos, tanto para a 
organização de serviços de saúde inovadores, quanto para a realização de pesquisas 
que procurem avaliar a efetividade de formas de atendimento e abordagem já utili
zadas ou propostas pelo trabalho de saúde comunitária. Alarga-se assim a perspecti
va tradicional da Medicina e igualmente a sua capacidade de solucionar problemas. 

3.4.2.2 - A DESNUTRIÇÃO 

Dentro ela zona I ele atendimento elo Sistema de Saúde Comunitária está a subá
rea denominada Campo da Tuca, co-cultura bastante diferenciada da área ao redor. 
A população é pobre e as moradias, constituídas por casas e malocas, apresentam 
péssimas condições de habitabilidade: não contam com suprimento de água, rede de 
esgoto e coleta elo lixo, o que não acontece com o restante da zona. Naturalmente 
os maiores problemas dessa subárea ligam-se ao baixo nível sócio-econômico e às 
dificuldades típicas do subdesenvolvimento, como a falta de uma infra-estrutura de 
saneamento básico, que redunda em alto índice de mortalidade infantil , moléstias 
infecciosas c desnutrição. 

Durante o seu estágio na disciplina de Med 504 elo Departamento de Medicina 
Preventiva, Saúde Pública e Medicina elo Trabalho da Faculdade de Medicina da 
UFRGS, no I o semestre de 1976, alguns alunos escolheram como trabalho de cam- 'K} 
po o estudo ela Prevalência da Desnutrição no Campo da Tuca.fEste tema fora pro- [ l 

posto por membros da Equipe Primária que a tende toda a área e fazia parte de um 
esforço da Unidade Sanitária para identificar, tratar e controlar esse problema, tam-
bém considerado prioritário pela sua prevalência, pela gravidade, pela preocupação 
que causa à comunidade e porque pode ser reduzido pelos conhecimentos atuais 
quanto a seu manejo. Como não existia uma visão global do mesmo em subáreas ca
rentes, havia a certeza de que não se restringia apenas àquelas crianças que eram 
trazidas pelas mães à consulta, sendo portanto a sua prevalência muito mais elevada 
do que parecia à primeira vista. 

De outra parte, a Equipe vinha trabalhando exaustiva e repetitivamente as mes
mas pessoas e as mesmas crianças sem obter resultados que fossem ao menos satisfa
tórios, e seria possível que uma pesquisa facilitasse o estudo de novas formas de 
abordagem ao problema. 

O Serviço de Saúde Mental também já havia definido como sua prioridade a 
desnutrição, uma vez que atendendo-a estaria acionando uma forma de integração 

191 



de suas atividades com os serviços gerais de saúde, além do fato de que, provavel
mente, o déficit protéico devido à desnutrição é, nos primeiros meses e anos de 
vida, uma causa relevante de transtornos mentais na infância, com profundas reper

cussões na maturidade. 
Os alunos deram início à pesquisa, mas logo foram desestimulados pela Equipe 

responsável por aquela subárea, que lhes acenava com o fato de que, já pela real 
dificuldade de delimitação do campo de trabalho, a tarefa lhes seria bastante ingra
ta. Criou-se na Unidade uma idéia de que os limites do Campo da Tuca não eram 
bem nítidos e que o levantamento seria impraticável, pois faltavam dados demográ
ficos do setor, o qual, por ser uma vila de malocas, se desenvolvera caoticamente, 
sendo as ruas abertas pela própria população, bem como as casas por ela mesma 

numeradas. 
Como o Serviço de Saúde Mental estava empenhado na realização da pesquisa, 

foi consultado sobre como circunscrever a área a ser pesquisada e sobre os obstácu
los que se colocavam à empresa dos pesquisadores. Estabeleceu-se, então, no pró
prio Campo da Tuca, uma série de critérios que permitiram delimitá-lo muito bem: 
um riacho que separava suas casas daquelas da população de outra classe social; a 
transição de um lado para o outro de uma rua, onde já os tipos de habitação muda
vam radicalmente, possuindo as casas suprimento de água, luz, excelentes condições 
de habitabilidade, bem como estando construídas sobre terrenos que, como elas, 
pertenciam aos seus moradores. Demarcada a área, passou-se ao seu mapeamento, 
usando-se para as ruas e logradouros os nomes que a população já havia dado, o que 
demonstrou a existência de uma co-cultura com características funcionais muito 
próprias, além das geográficas e econômico-culturais citadas. 

A partir do mapeamento, os alunos encetaram seu trabalho, superando, inclu
sive, dificuldades físicas, pois não existiam balanças pesa-bebês portáteis , as quais, 
proporcionando uma razoável economia de esforço e tempo, facilitariam muito uma 
pesquisa de tal ordem feita de casa em casa. 

Assim, os obstáculos surgidos foram sendo resolvidos paulatinamente pelo gru
po de pesquisadores que, aos poucos, foi se distanciando do trabalho e da atividade 
da Equipe Primária de atendimento daquela subárea. Após concluído o levantamen
to, foi programada uma reunião para dar ciência dos resultados ao pessoal de toda a 
Unidade Sanitária. Como seriam vários os trabalhos realizados na área de atendimento 
do Sistema Comunitário de Saúde e de interesse para o seu pessoal, a Chefia estabe
leceu um regime de convocação em que o comparecimento seria obrigatório. Os 
trabalhos foram apresentados fora do expediente de rotina, numa manhã de sábado 
excepcionalmente fria, e o número de pessoas presentes foi muito baixo. Os profis
sionais mais graduados e os em treinamento nas Equipes Primárias estavam em sua 
grande maioria ausentes e o desinteresse geral fez com que a tarefa de apresentação 
ficasse em parte perdida. 

Os achados dos alunos evidenciaram um índice de 48% de desnutrição de I o 
grau, e de 17% para o 29 e 39 graus, além de outros dados que permitem facilitar 
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enormemente a identificação dos casos através de processos muito simples e práti
cos, como o da medida do perímetro braquial para crianças dos 12 aos 36 meses. (f} 

Seguiu-se a esta reunião uma semana de grande expectativa no Sistema, em tor
no das ausências havidas. Negava-se a importância da reunião e desviava-se o des
cumprimento da convocação da Chefia para a injustiça que seria punir com falta 
funcionários antigos e dedicados, junto a outros mais novos. Essas faltas funcionais 
acabaram sendo relevadas, para não acirrarem-se os ânimos. Entretanto, nenhuma 
Equipe solicitou a reapresentação da pesquisa. Os alunos pesquisadores passaram à 
preparação do documento para publicação em revista especializada e a dissociação 
entre eles e o trabalho da Equipe daquela zona ficou ainda mais evidente. Para com
pensar, durante duas semanas, grupos de estudo concentraram sua atenção no pro
blema da desnutrição. Todavia, a partida para a ação comunitária não foi dada; em
bora mais alertadas as Equipes, ainda não se evoluiu para o estabelecimento de um 
plano de atendimento e controle do problema. 

Comentários 

A observação de como se desenrolou este trabalho de campo parece mostrar 
que a evolução de uma equipe, do atendimento tradicional e passivo da demanda 
dos problemas detectados como importantes, para o atendimento de prevenção pri
mária e de reabilitação, não é empresa fácil. Talvez este fato tenha sido a causa do 
fosso que se abriu entre os pesquisadores e a Equipe que dispensa cuidados à subárea. 

Uma série de explicações bem ponderáveis tenta justificar todos os percalços 
ocorridos na formação desta situação, cabendo ao perito em saúde mental e em 
dinâmica de grupo buscar esclarecê-la com os conhecimentos de sua especialidade. 
Assim sendo , o incidente pode ser entendido como um desenvolvimento e fortaleci
mento de resistências destinadas a bloquear a reorganização elo grupo, que visava a 
fazê-lo trabalhar a solução de problemas antes que o atendimento da demanda. 
Como tal, as argumentações aduzidas podem ser consideradas racionalizações do 
grupo, que de um modo ou de outro tratou de se defender ante a ameaça de modifi
cação de seu trabalho. Esta modificação, embora desejada, exigiria que se reformu
lasse a forma de atuação dos profissionais, tanto no que se refere à natureza do 
trabalho realizado, quanto aos parâmetros utilizados na avaliação do mesmo. Este, 
até então não contabilizado ou submetido a auditorias, poderia ser tido até como 
muito bom, desobrigando a Equipe Primária de Saúde de uma alteração significativa 
de sua forma de atuação. 

A necessidade de ajudar a produzir as condições psicológicas favoráveis à tarefa 
de mudança de atitudes sugere, mais uma vez, a integração dos serviços de saúde 
mental aos serviços gerais de saúde, agora no sentido funcional, quando os profissio
nais daqueles poderão concorrer para superar dificuldades e barreiras de ordem 
emocional que se opõem a reformas nestes. Outros fatores, tais como os condiciona
dos sociológica e culturalmente, também estão implicados na mudança de atitudes 
profissionais tradicionais. Sem embargo, guardam relação com problemas psicológicos 
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e por isso igualmente requerem a contribuição do pessoal da área da saúde mental 
para sua compreensão e equacionamento. Os profissionais da saúde mental, com 
seus conhecimentos da psicodinâmica individual e de grupos, podem dirigir a ação 
que deve ser desenvolvida para reorientar as equipes na busca de soluções para os 
problemas que se criam quando se decide modificar uma atividade tradicional de 
saúde no sentido de implementar um sistema de saúde comunitária. 

3.4.2.3 - O MAU RENDIMENTO ESCOLAR 

os· estudos mais recentes apontam o mau rendimento escolar como "um dos 
principais, se não o principal dos sintomas de distúrbio emocional nas crianças"( 199). 
Um levantamento efetuado com 500 crianças e adolescentes enviados a uma clínica 
de pacientes externos, que atendia todo o Estado de Michigan, Estados Unidos - a 
amostra, pois, pode ser considerada representativa - apontou o mau rendimento 
escolar como a razão mais comum do encaminhamento, estando presente em 44% 
dos casos. Outros 10% evidenciavam dificuldades de leitura (200 ). 

Outros autores chamam a atenção para o atraso que se revela em crianças so
cialmente carenciadas e que conduz dramaticamente ao fracasso escolar. Nesse sen
tido, Bereiter e Engelmann (21) utilizam o conceito de "déficit cumulativo", ex
pressão cunhada por Martin Deutsch, para significar os efeitos de pequenas deficiên
cias que de início produzem aprendizagem inferior, e que, ao longo dos anos escola
res, sofrem um aumento crescente, transformando a evasão escolar num problema 

típico das classes baixas. 
Embora possa se dizer que há uma associação lógica entre condições sócio-eco

nômicas deficitárias, carência nutricional e problemas de aprendizagem, de forma 
que considerações sobre suas implicações etiológicas se tornam uma questão de sen
so comum, poucos estudos têm se dedicado a demonstrar a relação real existente . 
Em nosso meio, um dos trabalhos que deixou bem claro o assunto foi a investigação 
de Rotta em crianças com rendimento escolar deficiente (In). 

Na área da Unidade Sanitária Murialdo, outro não é o panorama que se oferece 
e que ainda desafia a organização do atendimento das crianças e adolescentes , den
tro do Sistema de Saúde Comunitária. 

Desde que se instalou um Serviço de Saúde Mental na Unidade, ficou evidente 
que o problema mais freqüente das crianças em idade escolar era o mau rendimento 
na complementação das tarefas de aprendizagem. 

Um número muito grande de casos onerava o pessoal especializado em saúde 
mental, de modo que aos poucos parte dos profissionais se voltou para o atendimen
to desse aspecto. 

Este grupo se organizou em moldes tradicionais, com marcada divisão de tare
fas, cabendo ao médico (psiquiatra e pediatra) o diagnóstico dos problemas físicos e 
mentais e ao psicólogo o levantamento do diagnóstico psicológico e de nível mental, 
bem como a centralização do cuidado dos pacientes. 

Embora se enfatizasse o atendimento da famHia e a consultoria para o sistema 
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escolar, estas atividades eram realizadas de forma não sistemática e abrangente. 
Até o ano de 1973 o atendimento seguia essas diretrizes. Limitava-se à avalia

ção de casos para aconselhamento e manejo psicológico, usualmente feito através de 
técnicas de ressocialização e da utilização do trabalho de professoras especializadas 
em clínica de leitura, e se complementava com alguma orientação dada aos pais, em 
geral às mães, e às professoras das escolas. 

Quando, em 1973, a Unidade Sanitária obteve um técnico em Medicina Pedagó
gica, que ficou ligado ao Serviço de Saúde Mental , efetuou-se um reexame da situa
ção-problema. Ao final do ano se havia chegado, de forma bastante satisfatória, a 
um diagnóstico da mesma, ao levantamento dos recursos materiais e humanos dispo
níveis e a uma análise das crenças, valores e atitudes da comunidade em relação ao 
assunto. 

Constatou-se que a maioria dos clientes atendidos procedia de classes de Iª sé
rie do 19 Grau e acumulavam 2, 3 e 4 repetições. Os índices de repetência nas pri
meiras séries variavam segundo as escolas, mas de qualquer maneira eram elevados, 
atingindo a expressiva cifra média de 47% nas pesquisas realizadas (74). 

Tomando por base apenas 4 das 12 escolas fundamentais então existentes na 
área , nas quais cerca de 750 crianças estariam matriculadas na Iª série do 1 Q Grau, 
ao redor de 352 crianças eram candidatas a alguma espécie de atendimento, número 
que não podia ser alcançado pelos recursos e pelos técnicos à disposição na Unidade 
Sanitária . Na realidade, de abril a novembro de 1973, apenas 137 crianças estavam 
sendo assistidas pelo Setor de Medicina Pedagógica do Serviço de Saúde Mental, o 
que representava perto de 10% do total que necessitava de cuidados por problemas 
de mau rendimento escolar (74). 

Nem o Serviço de Saúde Mental nem as Escolas possuíam meios adequados 
para o atendimento da necessidade real. A Equipe de Saúde Mental, constituída por 
2 médicos psiquiatras , I médico pedagogo e 2 psicólogas, todos em regime de tem
po parcial, era insuficiente, em termos de número e de horário, para fazer face a 
toda a problemática manifestada pelos escolares da área, ficando o atendimento res
trito à demanda. 

A rede escolar contava com 29 professoras envolvidas no acompanhamento 
destas crianças, de maneira que era a professora o recurso comunitário que podia ser 
utilizado para superar a escassez de pessoal no atendimento do problema. 

Aspectos sócio-culturais relativos ao mau aproveitamento escolar também 
foram pesquisados, a fim de se compreender porque as crianças eram encaminhadas 
a atendimento de saúde mental somente após a terceira repetência. Descobriu-se 
que os pais julgavam seus filhos isentos de problemas para eles "apenas não sabem 
ler". 

A partir destes dados, pode-se inferir que a famtlia padrão da comunidade não 
identificava como um problema de saúde as dificuldades de aprendizagem, o que de 
certa forma era apoiado pela atitude da escola, até então omissa diante da situação 
por se encontrar despreparada quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes ne
cessários para enfrentá-la. 
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l)urante o ano de 1974 a Equipe do Serviço de Saúde Mental da Unidade Sani
tária Murialdo encetou um longo processo para desenvolver uma nova política de 
atendimento. Este atingiu não só o Serviço em si, mas principalmente as Equipes de 
Cuidados Primários que se formavam na Unidade Sanitária em decorrência da pró
pria reestruturação da mesma no atual Sistema de Saúde Comunitária. Assim sendo, 
o atendimento puro e simples dos casos de mau rendimento escolar que procuravam 
o Serviço foi-se tornando impossível dentro da nova organização. Urgia buscar solu
ções mais abrangentes e comunitárias também para este problema. O sistema educa
cional do Rio Grande do Sul ainda não se sensibilizara para formas inovadoras de 
ataque ao problema ou desanimara por algumas experiências negativas ainda mal 
elaboradas. Estas provinham de um esforço anterior conjunto, acionado por técni
cos em saúde e professoras, que pôs em xeque a tarefa tradicional do ensino. Este 
fato e a inovação da proposta suscitaram ansiedades que não haviam sido previstas 
e que por isso mesmo não foram adequadamente manejadas. 

Este processo de mudança levou o Serviço de Saúde Mental, por intermédio de 
seu setor de Medicina Pedagógica, a elaborar um projeto de atendimento do proble
ma mau rendimento escolar. Já para sua preparação foram realizados contatos com 
a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, através de sua Ja Delegacia de Ensi
no, visando a uma abordagem mais ampla e à conjunção de esforços. Criou-se, 
então, um grupo de trabalho formado por profissionais da área da educação (1 a De
legacia de Ensino da Secretaria da Educação) e da área da saúde (Serviço de Saúde 
Mental da Unidade Sanitária Murialdo da Secretaria da Saúde), do qual participaram 
duas técnicas voluntárias(psicomotrista e fonoaudióloga) e uma estagiária do Curso de 
Especialização em Psicopedagogia Terapêutica da Faculdade de Educação da UFRGS, 
para o estudo do problema. Este grupo concluiu o Projeto de Consultoria e Assessoria 
aos Professores de JfJ Série do 19 Grau que será detalhado logo a seguir (74). 

O Projeto partiu das características do problema na área e da população sobre a 
qual os professores atuam. Esta é constituída de muitas crianças carentes por des
vantagens biológicas, psicológicas e sociais, expressas em termos de má nutrição e 
outros problemas de saúde, de habitação e de saneamento básico, que não apenas se 
relacionam com a estruturação dos traços emocionais e sócio-culturais próprios da 
comunidade, mas nela influem. 

Esta população infantil apresenta-se, pois, prejudicada em aspectos de seu desen
volvimento percepto-motor, cognitivo e afetivo requeridos para a aprendizagem. 

Mesmo considerando-se que os aspectos biopsicossociais antes mencionados 
mereceriam atendimento prioritário em relação ao problema do mau rendimento 
escolar, é evidente que muitas crianças deveriam ser ajudadas a vencer uma etapa 
importante do desenvolvimento de seu processo cognitivo, que é a aprendizagem da 
leitura e da escrita, sem o que maiores desajustes sociais e afetivos ocorreriam. 

As instituições envolvidas com o Projeto, as escolas, também eram desprovidas 
de recursos materiais e de saneamento, faltando-lhes desde o material escolar até 
rede elétrica, sanitários e acomodações. Entretanto, o grande obstáculo era ainda a 
insuficiência de recursos humanos habilitados para lidar com o problema. 
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A alternativa proposta foi a de treinar os professores por uma equipe multidis- · 
ciplinar, a fim de que eles se tornassem multiplicadores das tarefas de saúde e de 
educação exigidas. 

A solução pareceu ao grupo factível e vantajosa para a escola e para o profes
sor, uma vez que este passaria a desempenhar um importante papel como agente de 
saúde mental. 

O Projeto centra-se, pois, no treinamento de professoras de I iJ série do I Q Grau, 
a fim de capacitá-las a atender ou encaminhar crianças com mau rendimento esco
lar. As metas são, a nível de professor, conseguir que, de posse do instrumental ade
quado de trabalho e tendo conhecimento das pautas de desenvolvimento da criança 
(neurológicas, psicológicas e emocionais), bem como da patologia da aprendizagem, 
ele seja capaz de atuar como agente de saúde; a nível dos alunos, diminuir o índice 
de reprovação. 

Assim sendo , toda a ação sobre as crianças ficaria a cargo da professora de clas
se, devidamente assessorada para a tarefa de saúde mental. 

Após a completação de estudos preliminares, delimitaram-se como população
alvo do Projeto quatro escolas da IV área educacional, situadas na zona de atendi
mento da Unidade Sanitária Murialdo. 

O levantamento técnico, administrativo e funcional das escolas mostrou um ele
vado índice de repetência nas 1 ~s séries, respectivamente de 29%, 52%, 54% e 56% 
em cada uma delas. 

As primeiras séries eram freqüentadas por 750 crianças e 29 professoras se en
carregavam delas. Três das escolas foram escolhidas para o desencadeamento da 
ação, compreendendo 600 crianças e 22 professoras, sendo que uma delas ficou 
como grupo-controle da tarefa cuja duração estava prevista , como objetivo do Pro
jeto, para o período de março a dezembro de 1975. 

As crianças seriam avaliadas por suas condições de saúde física, com ênfase na 
revisão audiológica e oftalmológica. Quanto às prontidões específicas para a apren
dizagem da leitura e escrita, procuraram-se padronizar técnicas pedagógicas e psico
motoras, a fim de instrumentalizar a professora para o exame do desenvolvimento 
motriz, perceptivo, cognitivo e afetivo das crianças sob seus cuidados. Isto possibi
litou o estabelecimento de um perfil de cada classe, que permitiu a sua orientação 
de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem e que ensejou a elaboração de 
planos de aula conformes com as necessidades dos alunos. As classes foram consti
tuídas obedecendo aos critérios dados pela qualificação dos alunos em graus de 
aprendizagem normal, aprendizagem lenta, aprendizagem do tipo especial e repe
tentes. Esta fase do desenvolvimento do Projeto ocupou um mês e se seguiu de 
outra denominada de "trabalho do professor", com quatro meses de duração, em 
que o uso de uma Ficha Prognóstica tentou preencher uma lacuna da estrutura edu
cacional existente, a fim de proporcionar àquelas crianças que se previa não atingi
riam a alfabetização um cuidado adequado de suas dificuldades de aprendizagem. 
Uma professora de cada escola foi treinada com técnicas de psicopedagogia terapêu
tica para atender as crianças com deficiências específicas de aprendizagem. Outros 

197 



recursos, como as clínicas de leitura e outros atendimentos especiais foram mobili
zados. 

Os resultados mostraram que os prognósticos formulados no mês de agosto 
pelos professores realmente se efetivaram, o que comprova ser possível dar-se, já 
com razoável antecedência, um encaminhamento correto às crianças com problemas 
de aprendizagem. 

Embora o resultado final, no que se refere ao índice de reprovação, não eviden
ciasse melhorias ao término do primeiro ano do Projeto, o trabalho foi compensa
dor na medida em que forneceu à equipe que o planejou e ao Serviço de Saúde 
Mental vários elementos que, analisados de uma forma crítica, poderão trazer con
tribuições efetivas para a abordagem do problema das crianças em sua aprendizagem 
da leitura e da escrita e quanto a seu mau rendimento escolar (75). Uma falha do 
Projeto foi não ter adotado outros critérios de verificação além do índice de repro
vação, objetivo a ser alcançado a longo prazo. A mensuração específica das áreas 
trabalhadas permitiria avaliar a eficácia do processo em termos de amadurecimento 
cognitivo e percepto-motor, ainda que não se tivesse alcançado a alfabetização das 
crianças (13). 

Um importante fruto desse Projeto foi a sensibilização do professor para o re
conhecimento da patologia da aprendizagem. O conhecimento das dificuldades de 
uma criança nesse campo, bem como de toda a sintomatologia que lhe é peculiar, 
enseja ao professor a tomada de atitudes preventivas, capazes de evitar que o quadro 
evolua para um comprometimento maior. Por se estar impedindo uma inadaptação 
ao nível da aprendizagem, também se está prevenindo um maior desajuste psicoló
gico e social da criança e do futuro adulto. 

Este trabalho, por outro lado, serviu como base e justificativa para um novo 
projeto a ser acionado no corrente ano e em 1977, o qual já está em andamento, e 
que pretende equacionar melhor as dificuldades surgidas e não superadas e os pro
blemas não solucionados no desenvolvimento do primeiro (I 89). 

No treinamento dos professores para o manejo de crianças com mau rendimen
to escolar, um dos passos mais difíceis foi o da mudança de atitude em relação à 
própria identidade profissional. Ao mesmo tempo que professores, eles estavam na 
situação de alunos de um programa de supervisão e se pressupunha que incorporas
sem à sua identidade primordial a nova faceta de agentes de saúde mental, tarefa já 
por si ansiogênica. 

Das 22 professoras que realizaram o treinamento, 8 foram transferidas ou 
entraram em licença durante o período em que o projeto foi desenvolvido (35 %). 
Também destas apenas 11 (50%) continuariam na mesma escola no ano seguinte 
( 1976). É possível que esse índice de abandono tivesse relação com o programa em 
pauta, fato que não foi suficientemente investigado. É certo, porém, que nas escolas 
de 1 Q Grau as licenças e transferências de professoras são ocorrências comuns, o que 
está a merecer, de per si, um estudo mais aprofundado. No desenvolvimento deste 
primeiro Projeto as professoras que assumiram as classes não foram sondadas quan
to à aceitação do trabalho a ser empreendido, o que também deverá ser corrigido 
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em futuros programas, sugerindo-se o comprometimento dos professores por um 
maior período de tempo na mesma escola, a fim de assegurar não só um melhor 
desenvolvimento do programa, como também a continuidade do trabalho com os 
alunos. 

O Projeto da Secretaria da Educação para 1976 e 1977 ampliou a sua área de 
aplicação a um número maior de escolas, algumas da zona de atendimento da Uni
dade Sanitária Murialdo e outras da do Centro Psiquiátrico Melanie Klein ( 189). 
Esta ampliação foi um dos resultados positivos do Projeto, que poderá ser expandi
do ainda mais para outras escolas da rede daquela Secretaria. Além disto, há uma 
nítida tendência a tornar este programa, atualmente transversal, num trabalho que 
apóie professores e alunos longitudinalmente, desde o Jardim da Infância a séries 
mais adiantadas do 1 o Grau. Esta mobilização dos responsáveis pela Educação para 
tarefas de saúde e para o alargamento de seu campo primitivo de interesse parece ser 
outro resultado positivo do Projeto. 

Comentários 

O programa descrito serve para exemplificar a diferença que existe entre o aten
dimento tradicional de um problema de saúde mental e o comunitário. Enquanto 
aquele se propõe ao cuidado de indivíduos que procuram o serviço, usando técnicas 
predominantemente individuais, através de uma equipe multidisciplinar que divide a 
tarefa entre si, de acordo com a natureza da mesma, este busca abranger todo o pro
blema de uma população, valendo-se de técnicas eminentemente grupais e introdu
zindo novos profissionais no desenvolvimento de tarefas de saúde. Tais profissionais 
podem ser inclusive de outras áreas, neste caso as professoras, que se tornam agentes 
ele saúde mental para os seus alunos através ele um treinamento recebido elo Serviço 
Especializado. 

O trabalho de consultoria c educação de profissionais e não profissionais de 
uma comunidade é característico dos sistemas de saúde comunitária. Em saúde 
mental comunitária tem sido muito empregado no treinamento de outros profissio
nais da saúde ou de outras áreas (educacional, religiosa, policial, do Direito, etc.) e 
atinge o seu ponto máximo nos assim chamados grupos de auto-ajuda ou mútua
ajuda (53). 

O problema estudado neste tópico é por si próprio a evidência do fato de que 
jamais se poderá ter um número suficiente de profissionais para atingir a necessida
de total de serviços de saúde de uma população. Como decorrência, a introdução de 
novos profissionais e de trabalho não profissional no atendimento da saúde mental é 
a solução óbvia. No caso de crianças em idade escolar, o treinamento de professores 
parece ser o caminho mais adequado. 

Discutir-se-á, talvez, a viabilidade dessa proposição em termos de disponibilidade 
afetiva de uma classe profissional já onerada com a tarefa de ensino, bem como a pos
sibilidade de obter-se a mudança de atitude necessária à instrumentalização e ao efeti
vo desempenho dos professores como agentes de saúde mental para os seus alunos. 

199 



Este posicionamento questiona a função do professor na sala de aula, até agora 
dedicado à informação e menos comprometido com a formação. A impossibilidade 
de dissociar o ensino do atendimento das dificuldades de aprendizagem dos alunos é 
um desafio ao sistema educacional. É também um desafio aos métodos atuais de 
formação dos professores, que os capacitam apenas para alguns aspectos ela tarefa 
que os aguarda, em geral os de transmissão elo conhecimento. Qual seria a tarefa 
integral da educação, e incluiria ela ou não os encargos de amadurecimento elo edu
cando e de saúde, são as perguntas que cabem. 

Para enfrentar a realidade social elo educando, muito diversificada, requer-se 
uma atitude profissional que transcenda a visão costumeira da tarefa ele ensino e 
busque, na comunidade, inspiração para abertura de novas perspectivas à educação 
e aos educadores. 

Especificamente, o desenvolvimento do Projeto examinado neste tópico reve
lou a necessidade de que cada escola disponha de pessoal e estruturas adequadas ao 
atendimento dos problemas de rendimento escolar das crianças. Deveriam possuir 
professores treinados para tanto e igualmente outros recursos tais como clínicas de 
leitura, classes especiais, etc., que constituiriam a devida infra-estrutura para o 
manejo satisfatório do problema. Tudo isto obriga as escolas a modificarem a sua 
organização atual, incorporando novos elementos que lhes permitam melhor equa
cionar as dificuldades de seus alunos. Também os professores terão de cada vez mais 
assumir tarefas que aparente e classicamente não eram as de sua primitiva área de 
interesse e dedicação. 

Se a estruturação das escolas for encarada sob o prisma da abordagem comuni
tária, as mesmas precisarão corresponder às necessidades das populações que as 
utilizam. Deverão continuar a desenvolver nas crianças um mínimo indispensável de 
capacidades para a leitura e a escrita e atingir os objetivos essenciais a que se propõe 
o sistema educacional. Mas também deverão ser sempre mais sensíveis aos proble
mas específicos das crianças de cada comunidade e, por isso, comprometerem-se a 
ajudá-las no desempenho de tarefas que as tornem capazes de se realizar como pes
soas dentro da sociedade em que estão inseridas. 

Segundo este enfoque, urge que se institua, no sistema educacional, um tipo de 
escola especial, visando a capacitar as crianças que não podem alcançar cond ições de 
alfabetização a outros desempenhos importantes e socialmente úteis. 

Os pontos de vista aqui emitidos provavelmente contrariam as concepções 
vigentes sobre os sistemas educacionais e de saúde. Como medida defensiva, estes 
poderão assumir uma atitude crítica diante de qualquer tentativa de modificar o 
espectro de suas áreas. Esta reação certamente tem suas razões de ser, que elevem ser 
ponderadas. Mas é preciso que não se fechem os olhos à problemática real da comu
nidade, cujas necessidades de saúde e de educação são bem outras e muito mais am
plas que aquelas reconhecidas pelos sistemas respectivos. Estes só poderão se enri
quecer com as perspectivas abertas por um trabalho que honestamente objetive ser
vir a toda a população de uma comunidade. 
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3.4.2.4 - AS PSICOSES 

A problemática levantada pelo atendimento das psicoses funcionais e orgânicas 
questiona muitos dos critérios tidos como definitivos para o estabelecimento de prio
ridades. As psicoses funcionais, que incluem a esquizofrenia, a psicose maníaco
depressiva, a paranóia e as reações psicóticas, têm a mais baixa das prevalências, o 
que de per si não permitiria enquadrá-las entre as prioridades de atendimento. Ocorre 
que nos poucos hospitais psiquiátricos estatais dos países em desenvolvimento, os 
pacientes com esquizofrenia crônica perfazem de dois terços a três quartos da popu
lação total dos mesmos. Assim, uma grande proporção dos minguados recursos dis
poníveis é destinada ao atendimento destes pacientes (I 00 ). As psicoses agudas não 
são menos onerosas para a comunidade, pela perturbação que causam ao bom fun
cionamento familiar, pelas repercussões sobre a gestação, aleitamento e criação de 
crianças, e sobre a produtividade no trabalho. Os prejuízos que provocam são pro
fundos e duradouros e sua medida real não pode ser dada por métodos diretos de 
avaliação a curto prazo. 

Já ficou referido em capítulo anterior, quando se tratou d.a problemática da 
saúde mental da América Latina e do Brasil, que o número de psicóticos deve situar
se em torno de 1 'f, da população em geral, e que as despesas em nosso país com a 
internação de doentes mentais, com a predominância absoluta de esquizofrênicos 
crônicos, atingem a 97% da despesa total em gastos psiquiátricos do Instituto Nacio
nal de Previdência Social (155) (102) (103) (30). 

O Rio Grande do Sul possui um total de 33.194 leitos em hospitais gerais e 
especia I izados. Destes, 5. 7 4 7 (17 'fo) são lei tos psiquiá !ricos. Como o número de 
leitos dos hospitais especializados chega a 8.379, temos que 70o/r deles são psiquiá
tricos. Se considerarmos que o número total de leitos de Porto Alegre é 11.518, dos 
quais 4.702 (40%) são psiquiátricos, é fácil depreender que a grande concentração 
dos leitos psiquiátricos se dá na área metropolitana ( 191 ). 

É programa da Equipe de Saúde Mental da Secretaria da Saúde do Rio Grande 
do Sul o atendimento prioritário dos pacientes psicóticos, principalmente dos 
egressos dos hospitais psiquiátricos. A finalidade é evitar os prejulzos do "hospita
lismo" por uma parte, e por outra aliviar o ônus econômico que significa sustentar 
uma instituição como o Hospital Psiquiátrico São Pedro. Neste, cerca de 3/4 da 
população são pacientes crônicos, boa parte dos quais poderia, com a utilização de 
técnicas adequadas de atendimento e de medicação psicotrópica, ser mantida em 
razoável adaptação comunitária (68) (I 06) (1 07). 

Para realizar esse intuito, a Equipe acima citada elaborou um plano, visando ao 
estabelecimento de uma rede de atendimento constituída pelas unidades sanitárias 
da Secretaria da Saúde, nas quais médicos não especialistas em Psiquiatria, enfermei
ros e assistentes sociais passariam a prestar cuidados e fazer o controle do doente 
psiquiátrico. Isso seria efetuado através do uso de medicação psicotrópica e da 
tomada de algumas medidas de manipulação do meio ambiente, capazes de integrar 
aqueles doentes dentro de suas famJ1ias e de suas comunidades (68) (106) (!07). 
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Estudos já demonstraram que tais medidas são uma maneira efetiva de controle de 
um grande número de perturbações mentais (I 11 ). 

Como integrante das unidades sanitárias da Secretaria da Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul, a Unidade Sanitária Murialdo teria por obrigação adaptar-se ao 
programa geral traçado pela Equipe de Saúde Mental daquela Secretaria. Também 
pelo fato de que esta Unidade havia sido a primeira no País a integrar o atendimen
to da saúde mental ao serviços gerais de saúde, deveriam os pacientes psicóticos 
fazer parte de suas prioridades. 

Até o ano de 1973, quando um Serviço de Saúde Mental, razoavelmente equi
pado de recursos humanos, funcionava nessa Unidade, os pacientes psicóticos rece
biam cuidados através de técnicas individuais e grupais. O atendimento grupal de 
psicóticos provou a possibilidade de se manter sob controle e adaptado à vida fami
liar e ao trabalho um número apreciável de pacientes habituados a se internarem 
com freqüência em hospitais psiquiátricos. 

A reestruturação dos serviços tradicionais em comunitários desorganizou de 
certa forma o Serviço de Saúde Mental, onerando sua Chefia com tarefas maiores, 
as do desenvolvimento de todo o sistema de saúde comunitária. A formação de 
equipes de cuidados primários e a remodelação do projeto de atendimento de saúde 
mental fixaram novas prioridades, nominalmente o alcoolismo, a desnutrição, o 
mau rendimento escolar e as patologias da adolescência, a serem trabalhadas por 
todos os serviços de cuidados primários e especializados do Sistema. As psicoses pas
saram a ser uma prioridade somente do Serviço de Saúde Mental , mas foram adqui
rindo cada vez maior importância na medida em que se verificou sua estreita relação 
com a gestação e crianças a risco, além da sua vinculação com o problema generica
mente denominado pelo Sistema de Saúde Comunitária como perturbação do fun
cionamento familiar. 

A constatação deste fato levou a Equipe do Serviço de Saúde Mental a desen
volver um Programa de Atendimento de Psicóticos. Este deveria ser elaborado pelas 
Equipes de Cuidados Primários e pelo Serviço de Saúde Mental da Unidade Sanitária 
a partir de suas necessidades no trabalho diuturno e com base na real problemática 
enfrentada pelo pessoal das equipes em contato direto com a população. Sua imple
mentação deveria ser feita usando profissionais não especializados em Saúde Mental 
(médicos comunitários, estagiários, auxiliares de saúde, voluntários de saúde e pro
fissionais outros da comunidade, pacientes e família) na execução das tarefas perti
nentes. 

Tal como se deu com a elaboração do Programa de Atendimento do Alcoolismo, 
um trabalho de Desenvolvimento de Organização foi planejado a fim de levantar os 
objetivos básicos considerados como os mais relevantes e fáceis de resolver pelo 
pessoal que seria envolvido na assistência dos pacientes psicóticos. Esse trabalho 
destacou seis objetivos que um projeto de tal ordem deveria atingir. Eles compreen- · 
dem: I) a avaliação da extensão do problema na área de atendimento da Unidade 
Sanitária Murialdo e a identificação das crenças, valores, e atitudes da comunidade 
em relação ao doente e à doença mental; 2) a preparação de um plano de assistência 
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para descobrir e manter sob controle os pacientes psicóticos existentes na área, bem 
como o desenvolvimento de algumas tarefas de prevenção primária; 3) a divisão de 
cada uma das 5 Zonas de atendimento da Unidade Sanitária Murialdo em setores 
onde um técnico e um paciente psicótico ou familiar deste ficariam encarregados do 
atendimento dos pacientes nelas existentes; 4) o treinamento de pessoal necessário 
para a implemcn tação do Programa: técnicos, auxiliares e voluntários ( 4. J) e familia
res, pacientes e pessoas da comunidade ( 4.2); 5) a mudança de atitudes do pessoal 
da saúde e de todo o pessoal envolvido no Programa quanto a sua forma de encarar a 
doença mental e o doente mental; e 6) a organização de um Manual de Treinamento 
de pessoal para capacitá-lo a atuar como agente de saúde mental no atendimento de 
psicóticos. 

A elaboração do Programa e do Manual atingiu todo o grupo de pessoas que esta
vam em treinamento formal dentro da Unidade Sanitária Murialdo, alguns supervi
sores de programas e os técnicos do Serviço de Saúde Mental. Para o Manual segui
ram-se as sugestões de Giel e Harding ( l 00), quanto ao treinamento de pessoal des
tinado ao atendimento de prioridades psiquiátricas. De acordo com as mesmas, 
deveria se definir o problema e traçar-se um fluxograma para o seu encaminhamen
to , onde fossem descritas as tarefas que o trabalhador de saúde dev.eria implementar. 
Teriam de ser formulados objetivos do aprendizado em termos de comportamentos 
finais e os métodos de ensino e de avaliação, a fim de que o Manual resultasse práti
co e pudesse ser usado com vantagem pelos supervisores do Programa. 

Atualmente esta tarefa se encontra em andamento. V ale referir, por enquanto, 
que não tem sido pacífica a aceitação pelas Equipes do propósito do programa. O 
atendimento comunitário dos psicóticos implica considerar como delas esta tarefa 
até então reservada aos especialistas em saúde mental , muito especialmente ao 
médico psiquiatra. Esta dificuldade do trabalhador dos serviços gerais de saúde em 
assumir como suas as tarefas de saúde mental , só é comparável a de tomar a seu 
cargo as de ação social necessárias à manutenção da saúde de indivíduos e de popu
lações. É interessante destacar que por momentos o grupo se propunha a "desmiti
ficar o problema da doença e do doente mental". Noutro momento, acreditava que 
a tarefa do atendimento escapava, por sua extensão e complexidade, às possibilida
des de um profissional genera!ista, ficando muito admirado ao "descobrir" que as 
psicoses funcionais eram apenas quatro e que as lesões orgânicas cerebrais se tradu
ziam por sintomas comuns a quase todos os casos: a síndrome demencial e que, 
portanto, não seria tão dificultoso o seu diagnóstico. 

Noutros momentos o grupo ficava seduzido pelo atendimento das neuroses e 
argumentava que, sendo muito mais prevalentes, por isso mesmo deveriam ser en
frentadas com prioridade, pois este era o problema mais comum na consulta ambu
latorial. 

Posto diante da barreira que o cuidado da neurose apresenta, por sua extensão 
e por ser mais caracteristicamente tarefa tradicional e não comunitária, que por si 
só obrigaria todas as equipes a trabalharem praticamente uma única prioridade, re
tornava então à preparação do Projeto e do Manual, embora com relutância. 
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Estas resistências só podem ser superadas na medida em que a proposição da 
Equipe de Saúde Mental da Secretaria da Saúde e da Chefia do Serviço de Saúde 
Mental da Unidade Sanitária coincidir com as necessidades de saúde mental surgidas 
no atendimento de indivíduos, famílias e grupos da comunidade. Também poderá 
contribuir para isso o reconhecimento, por parte da equipe e do trabalhador de 
saúde, de que é impossível complementar uma tarefa sem que o problema psicose 

seja abordado. 

Comentários 

O atendimento das psicoses dentro de um sistema de saúde mental comunitá
ria é um exemplo de que a preocupação da comunidade e a gravidade do problema 
para a mesma são critérios tão ou mais importantes para o seu estabelecimento que 
o número de casos existentes. Assim sendo, deve-se levar em conta, antes de mais 
nada, a relação que existe entre uma psicose e o surgimento ou agravamento de pro
blemas de saúde dentro de uma família ou de um grupo comunitário, principalmen
te os que afetam as gestantes, as crianças e o equilíbrio do funcionamento familiar. 

Há certamente uma atitude "misteriosa" e mitificadora em torno das psicoses e 
das doenças mentais. O profissional da saúde em geral mostra desconhecimento de fa
tos corriqueiros c problemas triviais de saúde mental, comportamento que só encon
tra explicação em mecanismos repressivos psicológicos e em atitudes sócio-culturais 
que foram se cristalizando através dos tempos, em especial nas sociedades ocidentais. 

O ônus gerado por esta distorção foi a rejeição do doente mental psicótico pela 
comunidade, e a deposição do mesmo em instituições previdenciárias e/ou estatais 
encarregadas de seu atendimento. Este, usualmente asilar, nunca traduziu um real 
equacionamento do problema. É bem possível que muito antes da descoberta das 
drogas psicotrópicas e da utilização de técnicas socioterápicas destinadas à readapta
ção dos pacientes em suas comunidades, houvesse métodos empíricos, já explorados 
pelas populações, que poderiam ter sido estudados e aplicados ao atendimento dos 
pacientes psicóticos pela psiquiatria tradicional. Esta estava, porém, demasiado 
preocupada com a procura de soluções únicas para o problema da doença mental , 
durante a fase de busca de receitas mágicas, que foi caracterizada como a da infân
cia e da adolescência da Psiquiatria (193). Ao mesmo tempo estava submetida à 
recusa de sua presença nos ambientes onde comumente se atendiam os problemas 
gerais de saúde, como parte da dissociação que de hábito se fazia entre a medicina 
física e a psicológica. Assim sendo, o atendimento das doenças e dos doentes men
tais foi se tornando mais primitivo e alienado da comunidade, retardando-se a 
adoção de uma abordagem mais científica e multicausal. Com isto , ele se tornou 
cada vez mais oneroso para os pacientes, as famJlias e as comunidades. 

De outra parte, o reconhecimento dos sintomas psicóticos cria ou reativa pro
blemas emocionais para os trabalhadores de saúde a eles expostos. Estes problemas 
geram resistências tanto às tarefas de aprendizagem quanto às de prestação de 

serviços. 
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Os blpqueios psicológicos à aprendizagem têm sido estudados amplamente, in
clusive em nosso meio (230) (37) (38) (39). Sua origem foi localizada na reativação 
de conflitos inconscientes do trabalhador de saúde, coincidentes com os apresenta
dos pelos pacientes. Psicologicamente traumático não é só a defrontação com a 
doença, o doente, a morte e as precárias condições econômicas e sociais das classes 
menos privilegiadas. O trabalho com a doença mental leva a enfrentar o medo de 
enlouquecer e de ficar ou já ser igual àquela pessoa doente que se está tratando, 
conflito que só por si justifica uma série de barreiras à complementação de um aten
dimento. Cuidar de pacientes psicóticos é de per si mais impiedoso para o trabalha
dor da saúde por não lhe poupar a visão dos núcleos psicóticos de sua própria perso
nalidade. Talvez por isso mesmo se explique o interesse demonstrado pelas equipes 
do Sistema de Saúde Comunitária em atender neuróticos, tarefa muito maior em 
termos de prevalência do problema, mas muito menos ansiogênica, por não obrigar 
ao confronto com a loucura, colapso total da personalidade. 

Atitudes preconceituosas ou de rejeição, culturalmente estabelecidas, também 
colocam óbices ao desenvolvimento de um projeto de atendimento comunitário de 
psicóticos. Se a empresa é encarada como impossível, devendo ficar reservada ape
nas a alguns poucos iniciados nos "mistérios da mente", estimula-se a instalação do 
curandeirismo ou de práticas de ocultismo no atendimento das doenças mentais. 
Também a própria Psiquiatria fica incentivada a criar e manter seus mitos. 

Existem sociedades menos capazes de tolerar doentes mentais. Isto se reflete 
nos diversos serviços de saúde, onde raramente o doente mental e o profissional da 

saúde mental são bem-vindos. 
Outra distorção decorre da atitude exatamente oposta à acima referida,quanto 

aos fatores psicológicos ou sociais é atribuída a causalidade de todos os problemas de 
saúde evidenciados. Esta radicalização é assumida mais freqüentemente pelos profis
sionais da área da saúde mental no primeiro caso,e das ciências da conduta no segundo. 

Estas atitudes extremadas também já têm sido estudadas, inclusive em nosso 
meio (I 62) (I 85). Elas se radicam numa má estruturação da personalidade do pro
fissional da saúde. Quando esta se faz predominantemente através de mecanismos 
esquizóides e paranóides, sendo o doente e a doença vistos ilogicamente como ini
migos que o perseguem, a construção de sua identidade profissional pode ser difi
cultada. Também, devido ao uso excessivo de defesas esquizoparanóides, ser médico 
ou profissional da saúde confunde-se com possuir uma capacidade "miraculosa" de 
curar, fantasia que serve para negar a incapacidade real de resolver todos, ou mesmo 
parte, dos problemas a serem atacados, e que explica os sentimentos de onipotência 
de muitos profissionais da saúde. A difícil tarefa de adaptar, quanto mais a de curar 
enfermos psicóticos, é uma pá de cal sobre qualquer ilusão de onipotência. Quan
do a personalidade do trabalhador de saúde primária se constrói desta forma, fica 
prejudicada uma estruturação depressivo-reparadora, que lhe seria mais consentânea. 
O trabalhador de saúde deveria ser capaz de atitudes mais adequadas e possuir hu
mildade científica e espírito aberto para a busca de soluções lógicas e propostas 
pelas famílias e as comunidades. 
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Evidentemente, não se espera que uma pessoa que se inicia no trabalho de saú
de mental comunitária revele desde o início maturidade e capacidade de trabaJho 
para enfrentar, de maneira tão esclarecida, o problema. É necessário que não só 
domine os conhecimentos e habilidades exigidos para a complementação de sua 
tarefa, mas também que possa mudar, a fim de se tornar um verdadeiro agente de 
saúde mental. Para isto uma tal pessoa precisa ser especialmente treinada, facilitan
do-se assim a aceitação de projetos contra os quais se levantam muitas resistências 
de ordem emocional. 

De outra parte, a mudança de atitudes requerida para o desenvolvimento de um 
programa voltado para as psicoses só se processa na medida em que todas estas resis
tências, incluindo aquelas naturais que decorrem de preconceitos sócio-culturais, 
são questionadas pela real necessidade de atendimento de problemas mentais que os 
indivíduos e as famílias apresentam com uma freqüência muito maior que aquela 
que anteriormente se pensava. 

Esta mudança de atitude também se relaciona com posicionamentos emocio
nais que estão na base de certas atitudes radicais que procuram atribuir a origem das 
doenças a uma única causa. Este pensamento inibe muitas possibilidades de progres
so científico, que ensejariam a adoção de soluções parciais e provisórias, enquanto 
não se possuem formas mais definitivas de abordagem aos problemas. 

As medidas provisórias permitiriam romper num ponto de clivagem a cadeia de 
fatores que compõe a história natural da doença e, se não conduzissem à cura, ao 
menos propiciariam a adaptação do paciente a nível comunitário e com o auxílio de 
recursos existentes nas comunidades. 
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4- CONCLUSúES 

A experiência aqui examinada de integração da saúde mental num sistema de 
saúde comunitária permite inferir que, ao se prestarem serviços comunitários de 
saúde, que por definição devem ser integrais e contínuos, a classificação dos proble
mas em físicos, mentais e sociais perde o sentido, uma vez que todos estes aspectos 
estão na raiz do surgimento, desenvolvimento, tratamento, cura e reabilitação de 
qualquer processo mórbido. 

Foi visto que um distúrbio emocional pode concorrer para a instalação de um 
desequilíbrio físico ou social e assim reciprocamente. Diante disso, o planejamento, 
a estruturação e o funcionamento de serviços de saúde mental (bem como de servi
ços sociais), dissociados dos serviços gerais de saúde, também não se justificam. 

A compreensão dos fenômenos psicológicos subjacentes às tarefas da saúde, 
sejam elas o atendimento de indivíduos, famílias ou grupos, torna o campo da 
Saúde Mental cada vez mais influente na prestação de serviços de saúde. 

A perspectiva comunitária obriga ao enfoque da pessoa humana no seu todo , 
dentro do ciclo de vida e do momento social que atravessa, o que tem relação direta 
com seu estado de saúde. 

A visão do psicólogico, do antropológico e do social, nesse contexto, sugere c 
propicia cuidados de saúde que melhor correspondem às necessidades reais de indi
víduos e comunidades, colocando em pauta a consideração dos grandes problemas 
sociais contemporâneos (pobreza, migração, planejamento familiar, sexo, drogas, 
crime, etc.). 

Os serviços de saúde comunitária, levando em conta tais constatações, devem, 
pois, enfatizar os seguintes pontos: 
- assistir a populações delimitadas, para se aproximarem dos pacientes e meU10r 

interagirem com eles; 
visar ao processo e não ao episódio doentio, o que supõe uma continuidade nos 
tratamentos; 
envolver o indivíduo, a família e a comunidade no atendimento, fixando de 
comum acordo com estes as prioridades a serem atacadas e conjugando esforços 
para a busca de soluções, na qual sejam evitadas aquelas que simplesmente refle
tem os interesses do serviço e não da população; 
ser acessíveis para todos, independente de barreiras econômicas e sociais; 
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procurar, em outras áreas profissionais e na própria comunidade, os recursos 
humanos que se fizerem necessários para enfrentar a escassez de profissionais 
tradicionais da saúde e a extensão da clientela; 
contar com pessoal treinado em Saúde Mental, bem como em técnicas de manejo 
de grupos, desenvolvimento de organização e possuindo conhecimentos de sócio
antropologia para poder desencadear ações adequadas à solução dos problemas 
levantados; 
ser capazes de tentar soluções inovadoras para os problemas e igualmente convi
ver com as incertezas quando abandonarem os caminhos convencionais. 

Dentro desta abordagem comunitária, o trabalhador da saúde não estará apenas 
dispensando cuidados diretamente, mas estará principalmente planejando, treinando 
pessoal e avaliando, além de facilitar as ações comunitárias requeridas para ataca
rem-se os problemas prioritários do Sistema. 

Os cuidados comunitários exigem que sejam dispensados de forma integrada, 
não cabendo divisões da tarefa conforme sua natureza. O mesmo profissional, 
portanto, deve ser o agente de saúde para o atendimento das prioridades, evitando
se assim a sua fragmentação que, como foi comprovado, não é compreendida nem 
desejada pelos pacientes. 

Para dar conta da complexidade de tais atribuições, o trabalhador de saúde 
precisa possuir em sua bagagem conteúdos e instrumentos que lhe facilitem a 
avaliação e o manejo dos fatores psicológicos e sociais subjacentes às queixas 
apresentadas. 

No atendimento comunitário evidencia-se melhor, e os registros médicos o 
provam, que a falta de percepção de situações problemáticas, originada por blo
queios emocionais do agente ou equipes encarregados, redunda em baixa qualidade 
do cuidado prestado, oneração dos profissionais com consultas repetitivas, com con
seqüentes prejuízos não só para os pacientes como para os próprios serviços. Nesse 
sentido, a possibilidade de utilização de prontuários orientados para a solução de 
problemas, entregues aos pacientes, e a visitação domiciliar, permitem não só a pes
quisa dos fatos que se relacionam com a gênese e o desenvolvimento de patologias 
de indivíduos c dos grupos familiares, como diminuem as manipulações desnecessá
rias e ensejam a análise das falhas do sistema e o estudo de medidas para saná-las. 

A tomada de atitudes preventivas primárias, usualmente tida como difícil sob 
os enfoques tradicionais, num sistema comunitário fica muito facilitada, em especial 
as que se referem a gestação, criação de crianças e aos aspectos do funcionamento 
de famílias e grupos sociais que causam perturbações no desenvolvimento infantil. 
Há uma relação dinâmica entre uma medida preventiva primária e as medidas preven
tivas secundárias e terciárias, bem como destas para com aquelas. Uma medida pre
ventiva secundária ou terciária pode se constituir num f.ator de prevenção primária, 
quando, por exemplo, se restabelece o equilíbrio de pais, que repercute sobre o 
equilíbrio dos filhos e vice-versa. 

Por colocar o profissional diante de uma problemática complexa, diversificada e 
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muito ampla, a abeirdagem comunitária suscita-me a 'ci·iativicladc, · desafi:~nclo-o · à 
invenção e à mudança sempre que um obstáculo assim o exige. 

A responsabilidade do profissional de saúde cu.nunitária cxist~ tanto ém rela
ção às pessoas que atende quanto às comunidades que as cercam. Cumpre-lhe aten
tar às qucst<ies médico-legais sempre que o bem comum deva ser preservado, quan
do a doença de um indivíduo implique grave prejuízo para terceiros. O tàto de 
conhecer os limites médico-legais de sua atividade não quer dizer que ele não apli
que os novos conhecimentos trazidos pelo progresso científico ao seu campo de 
trabalho, mesmo que entrem em conflito com a norma ética vigente, que deverá, 
então, ser modificada de acordo com os mesmos. 

No cuidado da saúde mental dentro de um tal sistenia, é preciso levantar os 
problemas prioritários. planejar estratégias de abordagem, sejam elas conservadoras 
e/ou inovadoras, e treinar o pessoal necessário à implementação dos program:.~s. 

O atendimento comunitário, quer de famílias, quer de problemas, revela a 
presença constante de transtornos mentais relacionados com a etiologia, desenvolvi
mento e resolução de processos mórbidos, o que impõe a necessidade de atenderem-
se os aspectos psicológicos e de estabelecerem-se prioridades neste campo. · 

A visualização dos problemas psicológicos a nível de trabalho comunitário fica 
mais nítida e seu manejo mais fácil do que em outros ambientes e serviços de saúde. 
onde as fantasias e os conteúdos inconscientes se apresentam deformados por pro
cessos de elaboração secundária, o que faz do trabalhador de saúde comunitária um 
natural agente de saúde mental. 

Os serviços especializados de um sistema de saúde comunitária, e entre eles o de 
Saúde Mental, funcionam primeiramente como supervisore~ do treinamento das 
equipes de cuidados primários, que estarão mais diretamente envolvidas com o tra
tamento dos pacientes. 

O atendimento de famílias multiprohlemáticas, freqüentadoras contumazes dos 
serviços de saúde, mostra a existência de patologias mais complexas, ora da esfera 
física, ora da psicológica c da socia l, que, manejadas isoladamente, permanecem 
ativas e não solucionadas. 

Assim a perturbação do funcionamento de uma família ou o funcionamento 
patológico de um grupo comunitário, trazem profundas repercussões sobre a saúde 
física, mental e social dos mesmos, cujo cuidado, centrado mais no problema
sintoma elo que no problema-causa, resulta inoperante. 

O profissional da saúde mental necessita de um treinamento especial para se 
capacitar a um trabalho que engloba o manejo de grupos e de problemas sociais, 
bem como o de danos sobre o psiquismo e sobre a atuação social que provêm de 
doenças físicas. 

A experiência, confirmada pelos estudos de casos atendidos. demonstra que, 
sempre que um atendimento é unidimensional e focado sobre apenas um problema 
do grupo familiar ou do grupo comunitário, a complementação da tarefa da saúde 
fica prejudicada. O profissional de saúde mental, na perspectiva comunitária, deve, 
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pois, ser capaz de trabalhar dentro da hipótese multicausal, tolerando as incertezas 
e dúvidas decorrentes do fato de ter assumido esta posição mais real ística. 

O .:nvolvimo::nto dos pacientes e de seus familiares, além de profissionais de 
outras áreas que não as da saúde parece ser a saída óbvia para contornar a escassez 
de recursos humanos. 

O uso e a análise das soluções populares e dos trabalhadores nativos em saúde 
mental, além de manter a ponte de ligação entre a medicina científica e a autóctone, 
pode enriquecer ambos os sistemas com a troca de conhecimentos e beneficiar as 
populações atendidas. 

Não menor é o papel do Serviço de Saúde Mental na orientação e esclarecimen
to das equipes de cuidados primários e da própria comunidade no que tange às 
resistências emocionais e os preconceitos culturais a determinadas facetas ansiogêni
cas dos atendimentos. Aqui ele alcança, talvez, sua dimensão mais efetiva, que é o 
manejo indireto de problemas psiquiátricos afetando internamente o sistema (infra
estrutura), a clientela (população-alvo) e a conjuntura econômico-social em que 
ambos se inserem (superestrutura). 

A utilização de técnicas de solução de problemas na abordagem dos problemas 
de saúde de uma população definida é muito característica dos serviços comunitá
rios. Exige, porém, do profissional tradicional, uma mudança de atitudes à qual ele 
resiste por problemas de imobilismo de ordem psicológica e cultural. Essa resistên
cia é campo aberto para investigações. 

A análise de grupos empenhados no desenvolvimento de tarefas de saúde comu
nitária geral e mental indica que nem sempre a proposição coincide com a ação e 
que as instituições e os indivíduos podem ser inovadores por fora e tradicionais por 
dentro. Portanto, não só as culturas existentes dentro da comunidade sofrem uma 
mudança de crenças. valores e atitudes em face das inovações técnicas. Também a 
cultura da saúde possui padrões entranhados e estereotipados de comportamento. 
que precisam ser desfeitos para que se atinjam mudanças no processo de prestação 
de serviços. 

Essas mudanças estão na dependência de que os propósitos dos profissionais e 
dos serviços de saúde estejam em sintonia com as necessidades das comunidades. 
Neste momento, a política tradicional da saúde será desafiada a adaptar-se às 
conquistas do progresso científico na concessão de cuidados, incorporando as inova
ções propostas. 
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5- RESUMO 

Esta tese versa sobre a integração dos serviços de saúde mental num sistema 
comunitário de saúde, apresentando como pesquisa o caso da Unidade Sanitária 
Murialdo, da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 

Delineia inicialmente a problemática dos cuidauos de saúde, sejam gerais ou 
psiquiátricos, localizando sua situação crítica no distanciamento ocorrido entre a 
área da saúde e as populações que por ela devem ser atendidas, e salientando o 
aspecto da falta de uma rede de in formações médicas adequadas. 

Detém-se, a partir daí, nas possibilidades que a abordagem comunitária pode 
oferecer para a solução do impasse, percorrendo a bibliografia existente sobre o 
assunto e destacando os elementos necessários para traçar um panorama completo 
dos domínios da Psiquiatria Comunitária, seus objetivos, processos, recursos, inova
ções e os resultados das avaliações já realizadas nesse setor. 

O núcleo do trabalho reside na descrição e interpretação da experiência efetua
da no Rio Grande do Sul, junto à Unidade Sanitária Murialdo, da Secretaria da 
Saúde do Estado, visando à implantação do modelo comunitário nos serviços gerais 
ele saúde prestados por aquela Unidade, com ênfase na integração de um serviço de 
saúde mental nesse contexto. O projeto de reformulação é detalhado, com especial 
atenção ao papel dos prontuários adotados, que favoreceram não só o melhor rela
cionamento com os pacientes, como também o seu atendimento integral e com base 
nos quais se desenrola a própria história dos serviços reestruturados e o ensino e a 

pesquisa por eles promovidos. 
Essa descrição é complementada pelo estudo de dez casos de atendimento a 

famllias e quatro casos de atendimento a problemas prioritários, tendo por alvo a 
comprovação dos pontos antes defendidos e o fornecimento de material vivo para 
as conclusões da tese. 

Estas atestam que o sistema comunitário parece ter-se revelado o mais adequa
do para promover a saúde geral das populações e encurtar a distância entre médicos, 
pacientes e comunidades, proporcionando igualmente o impulso exigido para o pro
gress·o das ciências da saúde em direção do atendimento de massa. Num tal sistema, 
a integração da saúde mental é um requisito natural, pois não mais se justifica a 
classificação de problemas em físicos, mentais e sociais isoladamente. 
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5 - SUMMARY 

This thesis deals with the integration o f Mental Health Services in a Community 
Health System, presenting as a research the case of Unidade Sanitária Murialdo 
(Murialdo Sanitary Unit) , of the Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul (Health Board o f thc State of Rio Grande do Sul, Braz i!). 

Jt outlines at first the problematics of health care, be it general or psychiatric, 
spotting its criticai situation in the alienation ocurred between the area of Health 
and thc populations that it should assist, and stressing the lack of a proper medicai 
informa tion network. 

From this point on , it examines the possibilities offered by the community 
approach to overcome this deadlock, perousing the bib liography on the subject and 
extracting the elemen ts needed to trace a complete view o f the domains o f 
Community Psychiatry , its objec tives, processes , resources, innovations and the 
result s of the avaliations already made in the sector. 

The center of thc work consists in the description and interpretation of the 
ex periment led in Rio Grande do Sul by the Muria ldo Sanitary Unit of the State 
Board o f Health , aiming at the establishment o f the community model in the general 
health services provided by that Unit , with emphasis in the integration of a Mental 
Health service in that context. The project for the reform is detailed , with special 
attention to the role of the medicai records adopted, which fostered not only a 
better relationship with the patients, but also the comprehensive care, and based 
the history itself of the reformed services and the teaching and research by them 
promoted. 

This description is complemented by the study of ten family case histories and 
case histories of four priority problems, with a view to comprobing the points 
prcviously defended and to supplying true material for the conclusions of the thesis. 

These conclusions certify tha t the community system seems to have proved the 
most adequa te for improving the general health o f the populations and for shortening 
the gap between physicians, patients and communities, and for providing the impulse 
for · the progress o f the Health Sciences toward mass care. In a system as such, the 
integration of Mental Health is a natural requirement, since there is no more a 
justification for classifying problems in physical, mental ou social, separately. 
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Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 

UNIDADE SANITÁRIA MURIALDO 

Sistema de Saúde Comunitária 

Coordenação do Planejamento, Ensino e Pesquisa 
Serviço de Saúde Mental 

FAMILIAS A RISCO 

São consideradas Familias a Risco aquelas que apresentam um ou mais dos 
seguintes problemas: 

1. Criança a risco 
2. Gestante a risco 
3. Tuberculose 
4. Alcoolismo 
5. Problema sócio-econômico 
6. Problema mental 
7. Problema de desenvolvimento infantil 
8 . Problema odontológico 
9. Problema de saneamento 

I - CRIANÇA A RISCO 

1.1 Peso da mãe inferior a 45 kg . 
1.2 Ordem de nascimento acima de 7 . 
1.3 Morte de mais de quatro irmãos. 
1.4 Peso ao nascer abaixo de 2.500g para homens e 2 .400g para mulheres. 
1.5 Falha em aumentar mais do que 500g por mês no 1? trimestre de vida , 

ou menos de 250g no 2? trimestre. 
1.6 Infecção de mama e outras dificuldades no aleitamento natural, parti

cularmente as associadas com problemas psiquiátricos maternos. 
1.7 Esquema de vacinação incompleto. 
1.8 Privação da mãe ou pai (abandono, troca, dupla informação e isola

mento hospitalar). 
1.9 Familias de outra cultura em processo de adaptação, pobres e pro

miscuidade no lar. 
1.1 O - Existência de progenitor com doença mental ou familia em crise 

súbita . 
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2 - GESTANTE A RISCO 

2.1 Idade menor de 15 anos e mais de· 40 anos. 
2.2 Acima de 10 partos. 
2.3 Intervalo entre gestações menor que um ano. 
2.4 História de natimorto, parto prematuro, mais de 2 abortamentos 

consecutivos ou morte nos primeiros 28 dias de vida. 
2.5 Complicações obstétricas atuais ou anteriores: 

2.5.1 - Hemorragia obstétrica 
2.5.2- Cesariana 
2.5.3- Toxemia gravídica (eclâmpsia) 
2.5.4 - Hipertensão arterial 
2.5.5 - Parto complicado 
2.5.6 - Infecção puerperal 
2 .5.7 - Rubéola nos 3 primeiros meses de gravidez. 

2.6 - Doenças: 
2.6.1 - Doença venérea: síftlis e gonorréia. 
2.6.2- Peso inferior a 45kg ou anormalidade do esqueleto. 
2.6.3 - Doença cardíaca: febre reumática, cardiopatia congênita. 
2.6.4- Diabete 
2.6.5 - Tuberculose 
2.6.6 - Problema Mental (Doença Mental ou Retardo). 

2.7 Gravidez não desejada. 
2.8 Ausência de proteção contra o tétano: nunca fez as três doses de 

vacina tríplice (DPT) ou antitetânica, ou não fez reforço antitetâ
nico há mais de 10 anos. 

2.9 - Problemas sociais e econômicos: pobreza extrema, lar desfeito, mãe 
solteira. 

3 - TUBERCULOSE 

3 .I Pessoa com tosse há mais de duas semanas ou que tenha escarro 
com sangue. 

3 .2 Suspeita ou diagnóstico de tuberculose no passado, sem ter um 
diagnóstico de cura definitiva. 

3 .3 Suspeita ou diagnóstico de tuberculose na familia, ou em pessoas 
do grupo com o qual convive (escola, emprego, etc.). 

4 - ALCOOLISMO 
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4.1 - Ingestão de mais de lOOml de álcool puro por dia, durante mais de 
três dias por semana, equivalente a : 

1 litro de vinho ( 1 garrafa e meia) 



1 O ·garrafas de cerveja 
mais de 1/3 de garrafa de cachaça, conhaque, uísque ou similares. 

4.2 · Mais de 12 episódios de embriaguez por ano. 
4.3 Não consegue ficar sem bebida. 
4.4 Depois que começa a beber não consegue parar. 

5 - PROBLEMA SÓCIO-ECONÔMICO 

5.1 Fam!lia com mais de 10 fllhos. 
5.2 Renda familiar per capita inferior a um terço (1 /3) do salário míni

mo local . 

Cálculo da renda per capita 

TOTAL DA RENDA FAMILIAR 

n? de crianças até 9 anos + n? de pessoas c/ 1 O anos ou + 

2 

5.3 Desocupação e ociosidade há mais de 6 meses, ou trocas freqüentes 
de emprego. 

5.4 Exclusão da Previdência Social. 
5.5 Pessoas com mais de 10 anos que não sabem ler e escrever. 
5.6 Dificuldades de desempenho em uma ocupação por problemas 

físicos, mentais ou sociais. 
5.7 Abandono de pessoas que dependem de outros para viver (crianças, 

velhos, deficientes). 
5.8 Perturbação da organização familiar por morte ou separação do casal 

(incluindo hospitalização, reclusão ou conflitos no relacionamento 
familiar). 

6 - PROBLEMAS MENTAIS (Doença e Retardo Mental) 

6.1 - Doença Mental (loucura) 
As faml1ias em geral distinguem neurose de psicose, denominando 
neurose como "Nervosismo" e psicose (doença mental) como 
"Loucura". A "Loucura" se caracteriza pela pessoa que: 

Faz muita bobagem (faz coisas erradas e não se dá conta do certo). 
Fala muita bobagem (diz coisas erradas e não se dá conta do certo). 
Mudou completamente o jeito de ser (a personalidade). 
Vive no mundo da fantasia e não se dá conta da realidade. 

6.1.1 - Esquizofrenia: 
6. I .1.1 - Diz coisas fora da realidade (pensamento má

gico). 
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6.1.1 .2 -
6.1.1.3 -
6.1.1.4 -

Faz coisas fora da realidade 
Não diz coisa com coisa (desagregação) 
Não vibra e nem sofre com as coisas (afeto mo
nótono) 

6.1.1.5 - Triste quando deveria estar alegre (afeto ina
dequado) 

6.1.1.6 - Alegre quando deveria estar triste (afeto ina
dequado) 

6.1.1. 7 - Está sempre dentro de si mesmo ou é muito 
fechado (autismo) 

6.1 .2 - Psicose man(aco-depressiva: 
6.1.2.1 - Fase man(aca: 

É alegre demais (transmite grande alegria) 
É muito agitado 
Fala demais 
As idéias fogem 

6.1.2.2 - Fase depressiva: 
É triste demais 
É parado demais 
É mui to calado 
Fala em ou já tentou se matar (tendência ao 
suicídio) 

6.1.2.3 - Alternância ou simultaneidade das fases mam"a
cas e depressivas. 

6.1.3 - Paranóia: 
6.1 .3.1 -
6.1.3.2 -

Vive se achando perseguido 
Vive se achando o maior 

6.1.3.3- Diz que ninguém o compreende 
6.1.3.4 - Desconfiado demais 
6.1.3.5 - Ciumento demais 
6.1.3.6 - Sempre tem pretexto para justificar suas des

confianças e ciúmes 
6.1.4 - Psicose por lesão cerebral: 

(Demência senil, arteriosclerose cerebral, tumor cerebral, 
traumatismo cerebral, etc.) 
6.1.4.1 - Esquece tudo, principalmente coisas atuais 

(fatos recentes) 
6.1.4.2 - Não consegue prestar atenção 
6.1.4.3 - Inventa estórias ou conta histórias do tempo 

antigo 
6.1.4.4 - Está perdendo a inteligência (perdeu conheci

mentos que possuía) 
6.1.4.5 - Chora ou ri com muita facilidade 



6.2 - Retardo Mental (Mentalidade Infantil) 
O retardo mental se caracteriza de um modo geral pela criança que, 
comparativamente com outras crianças da mesma idade : 

desenvolve o corpo com atraso ou de forma incompleta; 
- desenvolve a inteligência com atraso ou de forma incompleta; 
- desenvolve a personalidade com atraso ou de forma incompleta. 
6.2 .1 - Deficiência mental profunda (nível asilar) 

(QI menor que 20) 
6 .2.1.1 - Não fala 
6.2.1 .2 - Não controla a urina e as fezes 

6 .2.2 - Deficiência mental severa (nível asilar e domiciliar) 
(QI 20-35) 
6 .2.2.1 - Fala sem palavras 
6 .2.2.2 - Controla a urina e as fezes se treinada 

6 .2.3 - Deficiência mental moderada (nível domicilar) 
(Ql36-51) 
6. 2.3 .1 - Sabe se vestir ; pode aprender 
6.2.3 .2 - Sabe se alimentar 
6.2.3.3 - Sabe se higienizar 
6 .2 .3.4 - Sabe falar (frases simples, com trocas de letras) 
6 .2.3 .5 - Compreende ordens 
6 .2.3 .6 - Faz trabalhos domésticos 

6 .2.4 - Deficiência menta/leve (nível comunitário) 

Pode ler e escrever mecanicamente 
(Ql 52-67) 
6.2.4 .1 -
6 .2.4 .2 - Consegue atender ordens simples dadas uma por 

vez . 

7 - PROBLEMAS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

DO NASCIMENTO AOS 6 ANOS (PRÉ-ESCOLAR) 

7.1 - Quanto ao sono 
7.1.1 - Tem pesadelos freqüentes 
7 .1.2 - Grita apavorado, suado , não sabe onde está, não lembra no 

outro dia (tempo 15') 
7.1.3 - Fala durante o sono (son1loquo) 
7 .1.4 - Baba no travesseiro 
7.1 .5 - Caminha dormindo (sonambulismo) 

7.2 - Quanto à alimentação 
7.2.1 - Rejeita o seio 
7.2.2 - Engasga-se freqüentemente ao mamar, vomita (não confun

dir com regurgitar) 
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7.2.3 - Não pode engulir alimentos sólidos a partir de 4 meses 
7.2.4- Tem apetite peiVertido (cóme terra, cal, pintura de parede, 

madeira, fezes, etc.) 
7.2.5- Falta de apetite, levando ao emagrecimento 
7.2.6- Come a toda hora, é gordo (obesidade) 

7.3 - Quanto ao desenvolvimento psicomotor, da linguagem e psicossexual: 
7.3 .1 - Não sorri a partir dos dois meses 
7.3.2 - Não sustenta a cabeça aos dois meses 
7.3.3 - Não senta sem apoio aos 7 meses 
7.3.4 - Não engatinha aos 9 meses 
7.3.5- Não caminha com um ano e meio 
7.3.6 - Não diz as primeiras palavras até um ano e meio (papai, 

mamãe, geralmente) 
7.3.7- Não fonna frase após 3 anos 
7.3.8- Não entende o significado das palavras: 

"não" após 1 ano 
"eu" após 3 anos 

7 .3.9 - Gagueja após os 3 anos 
7 .3.1 0- Não controla a urina ou as fezes após 4 anos 
7.3.11 - Pronuncia mal as palavras após os 6 anos . 

DOS 7 ANOS AOS 13 ANOS (ESCOLAR) 

7.4 - Quanto à aprendizagem: 
7.4.1 - Não se alfabetiza aos 7 anos 
7.4.2 - Está na I~ série com 9 ou mais anos (na 2~ com 10 ou 

mais, etc.) 
7.4.3 - Está há mais de dois anos na mesma série 
7.4.4 - Não entende o que lê ou troca as letras durante a leitura a 

partir da 2~ série 
7.4.5 - Não se entende o que escreve, troca, omite letras ou junta 

palavras na escrita a partir da 2~ série 
7 .5 - Quanto à coruluta (comportamento) 

7.5.1 - Crises de birra (desproporcionais à causa: se atira no chão, 
bate a cabeça, etc .) 

7.5.2 - Muito quieto, fala pouco, se isola, evita pessoas 
7 .5.3 - Fala sozinho ou com amigo imaginário (após os 6 anos) 
7.5 .4 - Mente e rouba 
7.5 .5 - Mal trata animais e outras crianças 
7.5 .6 - Piromania (gosta de prender fogo nas cortinas , na casa, etc .) 
7.5.7 - Conduta agressiva (contra si mesmo ou contra os outros) 

com perda de controle 
7.5.8 - Medo de ficar só, de ficar na escola, de animais, de andar de 



condução, elevadores 
7.5.9 - Foge freqüentemente da escola (gazeta) ou de casa 
7.5.10- Vê e ouve coisas que outras pessoas não ouvem ou enxer

gam (alucinações) 
7.5.11 - Tem tentado se matar 
7.5.12- Tem tentado matar outras pessoas 

7.6 - Quanto ao desenvolvimento psicossexual: 
7 .6.1 - Tem cacoetes e tiques (contorce o rosto, vira o pescoço, 

pisca, etc.) 
7.6.2 - Masturba-se a toda hora, não se importando com as pessoas 

ao redor 
7 .6.3 - Apresenta práticas sexuais incomuns a partir de 9 anos (re

lações homossexuais, prostituição, uso de objetos ou 
animais para obter prazer sexual) 

DOS 13 AOS 20 ANOS (ADOLESCENTE) 

7.7 - Crisedeidentidade 
7. 7.1 - Não consegue se definir na escolha de uma carreira no estu

do ou de uma profissão para trabalho (não tem uma identi
dade profissional) 

7.7.2 - Comporta-se às vezes de forma ativa e masculina e por 
vezes passiva e feminina (não tem uma identidade masculi
no-feminina) 

7.7 .3 - Critica constantemente as pessoas e instituições das quais 
depende (conflito dependência-independência) 

7.7.4 - Não consegue fazer coisas por si mesmo e assumir responsa
bilidades (conflito criança-adulto) 

7.8 - Depressão 
7.8.1 - Vive triste , na fossa 
7.8.2 - Não tem entusiasmo pelas coisas 

7.9 - Problemas sexuais 
7 .9.1 - Apresenta doença venérea (sífilis , gonorréia, cancro mole , 

linfogramuloma venéreo, gramuloma ingüinal) 
7.9 .2 - Apresenta gravidez ilegítima 
7.9.3 - Apresenta desvios da sexualidade (relações homossexuais, 

prostituição, uso de objetos ou animais para obter prazer 
sexual) 

7. I O- Dependências: Uso habitual e incontrolável de : 
7.1 0.1 - Café 
7.10.2 - Cigarros 
7.1 0.3 - Álcool 
7.10.4 - Maconha 
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7.10.5 -Alucinógenos 
7.1 0.6 - Psico-estimulantes 

7.11 - Problemas de alimentação 
7.11.1 - Não consegue parar de comer, come a toda hora, está muito 

gordo (obesidade) 
7.11.2 - Não tem fome, não come quase nada, está muito magro 

(anorexia nervosa) 
7.12 - Conduta autodestrutiva 

7.12.1 - Acidenta-se facilmente, "tem muito azar" 
7 .12.2 - Fala em se suicidar 
7 .12.3 - Já tentou se suicidar 

7.13 - Não sabe se divertir 
7.13 .1 - Joga excessivamente (esportes e jogos de azar) 
7.13 .2 - Vê televisão ou vai ao cinema excessivamente 
7.13.3 - Excesso de velocidade 

8 - PROBLEMA ODONTOLÓGICO 

8.1 Criança de 6 ou 7 anos que não tenha consultado o dentista nos 
últimos 12 meses 

8. 2 Gestante que não tenha consultado o dentista na atual gestação 
8.3 Pessoa que não tem o hábito da escovação de dentes 

9 - PROBLEMA DE SANEAMENTO E HABITAÇÃO 

9.1 - Ausência de água potável no domici1io, assim considerada: 
Água de rede de abastecimento, ou 
Água de poço fervida durante 10 minutos pelo menos, ou 
Água de poço com bomba, que tenha exame bacteriológico 
negativo há mais de 6 meses, transportada em balde plástico ou 
zincado, e reservatório com tampa e torneira. 

9 .2 - Não utiliza instalação sanitária adequada, com transporte dos dejetos 
por água, ou privada de fossa seca onde os dejetos ficam isolados do 
~eio ambiente. 

9.3 - Fàlta de eliminação adequada do lixo, assim considerada: 
- coleta publica, ou 
- queima e enterramento dos resíduos , ou 
- fossa de lixo com tampa. 

9.4 Superpopulação da casa : 
- mais de três indivíduos por quarto de dormir. 

9 .5 - Promiscuidade, assim considerada : 
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- crianças de um ano ou mais dormindo com o casal no mesmo 
quarto, 



- pais domúndo com filhos, e irmãos e irmãs domúndo juntos ou 
com dependentes da família. 

9.6 - Más condições de habitação: 
umidade (má ventilação e insolação), 

- frestas, 
- infiltração de água. 

9.7 - Contato com animais vetores de doenças : 
cães e gatos não vacinados contra raiva ou com sarna, 
triatomas, 
roedores, 
insetos em grande quantidade (moscas, baratas, pulgas, piolhos), 
aves domésticas não confinadas. 
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7.2- O prontuário de família 
orientado para a solução de problemas 
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7.3 - O programa de atendimento do alcoolismo . 
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Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 

UNIDADE SANITÁRIA MURIALDO 

Sistema de Saúde Comunitária 

Coordenação do Planejamento, Ensino e Pesquisa 
Serviço de Saúde Mental 

f'R()(,RAMA DE ATENDJMhNTO DO AU"OOUSMO* . 

Durante os meses de junho, julho e agosto de 1976, um trabalho de desenvol
vimento organizacional, encetado pela Coordenação do Planejamento, Ensino e 
Pesquisa e pela chefia do Serviço de Saúde Mental da Unidade Sanitária Murialdo, 
visou à elaboração de um Programa de Atendimento do Alcoolismo e de um Manual 
para o treinamento de pessoal comprometido com a implementação do mesmo. 

Este trabalho consistiu em levar a Equipe do Serviço de Saúde Mental, a Equi
pe de Serviçó Social, os Residentes de I Q Ano, os Estagiários e alguns Auxiliares de 
Saúde do Sistema de Saúde Comunitária a: 

I . através das técnicas de •· tempestade de idéias" e "visão do futuro", levan
tar os objetivos a serem atingidos por um programa de atendimento do 
problema Alcoolismo; 

7 categorizar cada um desses objetivos qt1anto ao seu grau de importância 
e dificuldade como "Muito Importante", "Importante", "Pouco Impor-
tante" e "Muito Difícil", "Difícil" e "Fácil"; 

3. escolher os objetivos importantes e fáceis para desenvolvimento através de 
grupos de trabalho; 

4. estabelecer grupos de trabalho para a consecução dos objetivos escolhidos; 
5. designar um grupo para complementar e dar acabamento definitivo ao Plano. 

*Elaborado sob a supc1visão de Ellis D'Arrigo Busnc llo, pe la Equipe formada pelos Dr~. 
Carla Bra ~ i l Ranzo lin, Cléc io Diskin, Ernani Luz Junior. Geraldo Rosito , João Baptista 
Magro Filh o, José Carlos Barboza Filho, Luís David Castie l, Luiz Paulo Paim Santos, 
Luiz Robe rto de Fraga Brusch , Marco Aurélio Da Ros, Maristela Chittó Sisson, Nelson 
Blank, Ricardo F e ix ; Psicólogas Ada Maria He ilge rt de Souza Duarte, Clarice Morroni 
Averhuck, Funicc de Faria Einloft , Helena Dahne Silveira Martin~. Rosali Averhuck, Sara 
Gerchman , Yara Castan; Enfermeiras Anadir Lourdes A lha . Cleusa Maria Ca,anova, !vete 
Dienstmann, Maria Augusta Rubin de Lima, Maria de Lourdes Kemmer. Maria do Livra
mento Amorim Souza, Maria Francisca SchiatTino, Maria Hele na Rodrigues. Marialva 
Ter.:zinha Ribeiro, Maria Odilzc Martendal. Mityio Shoji. 

261 



O documento fmal que resultou daquela atividade é este Programa de Atendi
mento do Alcoolismo que se propõe alcançar os seguintes objetivos: 

1 - IDENTIFICAÇÃO DE 80%DE ALCOOLISTAS DA ÁREA 
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1.1 - Objetivo 
Identificar na comunidade-alvo 180% dos indivíduos que apresentam 
ingestão patológica ou excessiva de álcool, segundo a classificação de 
Marconi, num prazo de 7 meses. Este objetivo considera, para a área, a 
prevalência do alcoolismo em 6,2% da população acima de 15 anos (v. 
LUZ Jr ., E. Estudo da prevalência do alcoolismo numa vila marginal 
de Porto Alegre. R. Méd. ATM, Porto Alegre, 9:407-432, 1974),.o que 
representa cerca de 1.000 alcoolistas no total, 800 dos quais deverão es
tar reconhecidos no período fixado. 

1.2 - Procedimentos: 
1.2.1 - Revisão dos dados já existentes nas Equipes Primárias e nos 

grupos de reabilitação de alcoolistas em funcionamento na 
Unidade. 

1.2.2 - Realização de visitas domiciliares e revisão de prontuários. 
1.2.3 - Visitas a bares e botequins da região, para detectar casos de 

alcoolismo. 
1.2.4 - Busca de informação e colaboração dos líderes locais e da po

pulação. 
1.2.5 - Busca do auxJlio dos pacientes. 

1.3 - Recursos necessários: 
1.3.1 - Materiais: 

- Viatura da Unidade Sanitária; 
- Prontuários de Família; 
- Agendas dos grupos. 

1.3.2 - Humanos: 
- Membros das equipes primárias; 
- Membros das equipes especializadas; 
- Pacientes e familiares. 

1.4 - Cronograma: 
- Compilação dos dados já existentes - 2 semanas; 
- Divisão de tarefas - 1 dia; 
- Estabelecimento de áreas para atuação - 1 dia; 
- Visitas domiciliares - 6 meses. 

1.5 - Avaliação: 
Quinzenal, util~ando como critério ter-se conseguido, a cada mês, a 
identificação de 130 alcoolistas da área. 



2 - ORGANIZAÇÃO DE UM PROJETO DE CONTROLE COM A DIVISA-O DE 
CADA ZONA DO SISTEMA EM 4 SETORES 

2.1 -Objetivo: 
Baixar em 50% a prevalência do alcoolismo na área, zona e setor. 

2.2 - Metas: 
2.2.1 - A curto prazo (4 meses) 

- Ter técnicos e voluntários treinados para o atendimento do 
alcoolismo. 

2.2.2 - A longo prazo (12 meses) 
Ter ISO% dos alcoolistas registrados, todos comparecendo às 
reuniões dos grupos de tratamento, com 60% de freqüência 
habitual. 
Ter uma rotina que facilite a identificação de novos alcoolis
tas ou ex-alcoolistas reineidentes, trabalhando cada caso em 
grupo ou isoladamente para sua volta ao atendimento grupal. 

2.3 - Procedimentos: 
2.3.1 - Dividir cada uma das 5 zonas do Sistema de Saúde Comunitá

ria em 4 setores. 
Cada zona será subdividida em frações proporcionais à densida
de populacional. As ruas de um mesmo setor deverão ser contí
guas. 

2.3 .2 - Destinar um técnico e um voluntário de saúde para cada setor. 
O técnico deverá ser da Unidade Sanitária Murialdo e ovo
luntário de saúde, de preferência um ex-alcoolista ou um 
seu familiar, obrigatoriamente residente dentro do setor. 
O treinamento de ambos será feito em serviço, pelo Supervi
sor do Programa de Atendimento do Alcoolismo. 
O técnico e o voluntário de saúde deverão visitar cada casa 
do setor, para levantar os alcoolistas, utilizando como ins
trumento de identificação a definição operacional contida 
no Manual de Treinamento. 
Ambos deverão completar o número suficiente de entrevis
tas com o alcoolista e sua fami1ia, a fim de conhecê-los e 
melhor manejar o problema dentro do contexto familiar. 
Far-se-á uma ficha objetiva de cada alcoolista, com local de 
registro das datas das reuniões para controle de presença. O 
paciente que tiver mais de duas faltas ao grupo deverá ser 
visitado para a manutenção do controle. 

2.3.3 - Organizar quatro núcleos, um em cada setor, congregando cer
ca de 40 alcoolistas por grupo, que deverão se reunir semanal
mente, de preferência na sexta-feira à noite, em organizações 
comunitárias. 
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2.4 Recursos necessários: 
2.4.1 Humanos (por zona) 

4 técnicos 
4 voluntários de saúde (que poderão ser ex-alcoolistas); 

-· I médico para exame periódico dos pacientes (mensalmente 
até o terceiro mês de abstenção e de três em três meses até 
um ano após o ingresso no grupo; o total de consultas por 
setor será de 7 no primeiro mês, 14 no segundo, 21 no ter
ceiro, 14 no quarto, e 7 do quinto mês em diante). 

2.4 .2 Materiais 
os destinados ao pagamento dos técnicos da Equipes Primá
rias; 

- medicamentos (aversivos e psicotrópicos); 
- ma teria! para registro; 

retaguarda hospitalar para desintoxicação dos casos que a 
requeiram; 
projetor de diapositivos e outros recursos audiovisuais. 

J - USO DE EX-ALCOOLISTAS H DE SEUS FAMILIARES COMO AGENTE'> 
DE SAÚDE NO CONTROLE DO ALCOOLISMO 
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3.1 - Objetivo: 
Transformar os ex-alcoolistas e seus familiares em agentes de saúde para 
o atendimento do alcoolismo. 

3.2 - Meta: 
Ter, em cada trimestre, um ex-alcoolista treinado para ser agente de 
saúde no atendimento do alcoolismo. 

3 .3 Procedimentos: 
3.2.1 - Recrutamento 

Convidar os ex-alcoolistas e seus familiares que participaram 
ou participam de grupos de alcoolismo, para se tornarem 
agentes de saúde. Devem ser pessoas sensibilizadas para o 
problema, bem motivadas, com bom relacionamento e capa
cidade de liderança dentro da comunidade; 
Selecionar os candidatos a treinamento, levando em conta 
principalmente sua disposição em ajudar os outros. 

3.2.2 - Treinamento 
- Reunir os ex-alcoolistas e seus familiares para treinamento 

em grupo, utilizando o Manual de Treinamento que objetiva 
capacitá-los a identificar os casos e envolvê-los no tratamento; 
Reconhecer os recursos disponíveis no Sistema de Saúde 
Comunitária para tratamento do alcoolismo. 

- Manter contatos semanais com os novos agentes de saúde 

. para apoio. 



3.4 - Recursos humanos: 
- Técnicos do Serviço de Saúde Mental, o Supervisor do Projeto de 

Alcoolismo e pessoal pertencente à Equipe Primária de atendimento. 
Ex-alcoolistas e seus familiares. 

4 ORGANILAÇÃO DE UM NÚCLEO DE OPORTUN!DADHS PROFISSIONAIS 

4.1 Objetivo: 
Profissionalizar pessoas da comunidade, de 12 a 30 anos, a fim de possi
bilitar melhores salários e aproveitar mão-de-obra subutilizada. 

4.2 - Metas: 
Em 3 anos instalar, dentro da área de atendimento da Unidade Sani
tária Murialdo, um Núcleo de Oportunidades Profissionais (NOP), 
cujo projeto deverá estar completo em I ano, bem como levantados 
os primeiros recursos. 
Diminuir em 50% o índice de mão-de-obra não especializada no total 
da população da área de atendimento da Unidade Sanitária Murialdo 
num prazo de 5 anos. 
Estabelecer, num prazo de 3 meses, convênios com entidades que 
possibilitem o treinamento de mão-de-obra. 
Conseguir a colocação imediata de todos os profissionais ao término 
do seu treinamento. 

4.3 - Procedimentos: 
Pesquisar, através de um questionário específico, as necessidades pro
fissionais da comunidade, bem como apurar os índices de mão-de
obra especializada e não especializada. 
Investigar junto a entidades do tipo FGT, SENAC, SENAI, LBA, 
FEBEM, PIPMO, Centros de Comunidade, etc., a possibilidade de 
convênios a curto e a longo prazo, bem como de intercambiar expe
riências. 
Estabelecer uma bolsa de empregos ligada ao Núcleo de Oportunida
des Profissionais e manter um registro de empregos e de mão-de-obra 
disponíveis na área de atendimento da Unidade Sanitária .Murialdo e 
dos bairros adjacentes. 
Aproveitar toda a oportunidade para envolver os pacientes alcoolis
tas na busca de melhor qualificação profissional. 

5 ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO DE RECUPERA.ÇA-0 

5.1 -- Objetivo: 
Proporcionar ao alcoolista a oportunidade de receber tratamento de 
complicações físicas e mentais e iniciar sua recuperação a nível domici
liar ou de hospital comunitário. 
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5.2 - Metas: 
5 .2.1 - A curto prazo 

Proporcionar ao alcoolista condições de evitar sua deteriora
ção física e mental da maneira mais aceitável pelo mesmo, 
inclusve a domicilio; 
Possibilitar ao alcoolista a manutenção de um elo com o seu 
médico e sua familia; 
Possibilitar ao profissional de saúde da comunidade melhor 
acompanhamento do seu paciente nas primeiras etapas do 
tratamento, bem como melhor controle das condições físi
cas, mentais e de reabilitação do paciente; 
Orientar o alcoolista para recursos que possibilitem a manu
tenção de um controle de sua ingestão alcoólica e de sua li
gação a um tipo de tratamento. 

5.2.2 - A longo prazo 
- Organizar o atendimento hospitalar daqueles alcoolistas que 

o necessitem dentro do futuro hospital comunitário. 
5.3 - Procedimentos: 

5.3 .1 - Desintoxicação dos pacientes em fase aguda (domiciliar ou 
hospitalar); 

5.3.2 - Envolvimento do paciente e dos familiares em atendimento 
grupal. 

5.4 - Recursos necessários: 
5.4.1 - Para atendimento a nível domiciliar. 

- Materiais - como roupas, leito, alimentação e limpeza su
pridos pelos familiares ; medicamentos fornecidos pela Unidade 
Sanitária para hidratação, tranqüilização e atendimento de pro
blemas nutritivos, bem como material necessário para sua ad
ministração. 
- Humanos - familiares conscientes e responsáveis; médico ou 
técnico responsável disponível. 

5.4.2 - Para atendimento a nível hospitalar comunitário 
No Hospital Comunitário os médicos e técnicos deverão traba
lhar auxiliados por familiares e amigos do paciente, na ausência 
das condições citadas em 5 .4.1. 

5 .4.3 - Para atendimento em hospital extra-sistema 
O técnico responsável deverá acompanhar o paciente através de 
visitas hospitalares e logo que este ' receba alta manter o contro
le através de visitas domiciliares. 



ó PROJHTO DE PREVHNÇÃO PRIMÁRIA H l:DUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

6.1 Objetivo: 
Diminuir a incidência do alcoolismo na comunidade, através de medidas 
de prevenção primária, tais como promoção da saúde educação para a 
saúde, dirigidas com prioridade para as seguintes faixas etárias: 5-14 e 
15-24 anos (infância, adolescência e início da idade adulta). 

6.2 Metas: 
6.2.1 - A curto prazo (até 30 dias) 

Responsabilizar técnicos da Equipe Primária para o desen
volvimento deste Projeto; 
Oportunizar o treinamento inicial dos mesmos a fim de que 
ponham em prática o Projeto; 
Identificar e motivar os recursos da comunidade , tanto hu
manos como materiais, para servirem de agentes na preven
ção primária do alcoolismo. Como recursos humanos po
dem ser citados : professores, associações de pais e mestres, 
I íderes, grupos e associações comunitárias, donos de bares 
e armazéns. 

6 .2.2 A médio prazo (de 60 a 90 dias) 
Desenvolver ações informativas junto aos recursos humanos 
supracitados, enfocando: 

A promoção da saúde e definição de medidas específicas na 
prevenção do alcoolismo; 
A avaliação de fatores predisponentes do alcoolismo, bem 
como detecção de famílias de maior risco para a doença; 
A avaliação de danos de natureza biopsicossocial decorren
tes direta ou indiretamente da doença . 

6 .2.3 A longo prazo 

Utilizar plenamente os recursos da comunidade já desenvolvi
dos , bem como grande parte da população jovem através de 
sua participação consciente e efetiva na promoção da saúde, a 
fim de que se capacitem a:/ 

Melhorar a qualidade da vida familiar; 
Praticar intervenções efetivas em crises tanto individuais 
como familiares; 
Compreender a natureza das emoções humanas e das rela
ções interpessoais; 
Assumir atitudes responsáveis com relação à sua própria 
saúde, a de sua fami1ia e a da comunidade em geral; 

- Atuar na diminuição da prevalência do alcoolismo na co
munidade. 
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6.3 - Recursos necessários: 
6.3.1 - Humanos - membros das Equipes Primárias e da comunidade 

envolvidos no Programa de Atendimento do Alcoolismo e es

pecialmente treinados. 

6.3.2 - Materiais - diapositivos e equipamento para audiovisual. 

6.4 - Métodos: 
Uso de conferências, seminários e atividades de grupo que busquem 

Col)scientizar os indivíduos e os grupos da comunidade para os fatores 

que predispõem ao alcoolismo, facilitando a identificação das situações 

de risco e de crise que o ensejam (lares desfeitos, privação materna, le

sões físicas e doenças crônicas, privações físicas e afetivas, perda de fa

miliares, problemas sociais tais como baixo nível sócio-econômico, acul

turação e isolamento social, adolescência, climatério masculino e femi

nino, etc.). 

6.5 - Cronograma: 
Em 30 dias deverá estar identificado o pessoal da Equipe Primária 

encarregado de desenvolver o Programa de Atendimento do Alcoolis

mo. 
Em 60 dias deverá estar treinado para o desenvolvimento do Progra

ma. 

Em 120 dias a ação de educação para a saúde e prevenção do alco

olismo deverá ser iniciada. 

7 - PROJETO DE TREINAMENTO DE PESSOAL 
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7.1 - Objetivo: 
Treinar qualquer tipo de pessoal para as tarefas do Programa de Atendi

mento do Alcoolismo. 

7.2 Métodos: 
O treinamento de pessoal que atuará dentro do Programa de Atendi

mento do Alcoolismo no Sistema de Saúde Comunitária da Unidade 

Sanitária Murialdo será feitQ. e~ serviço obedecerá aos princípios da 

aprendizagem ativa, através da experiência. Os métodos de ensino serão 

o trabaÍho clínico, o trabalho comunitário, seminários eventuais, o uso 

e o estu~o do Manual de Treinamento e a solicitação de supervisão para 

a atividade ~~s.i.s~encial. 
' , ..... ,.., .. · . .... 
' . 



7.3 População-A Ivo: 

Serão treinados os técnicos do Serviço de Saúde Mental, os Residentes 

em Saúde Comunitária, bem como os Auxiliares e Voluntários das Equi

pes, os pacientes e as famílias, os Estagiários (Medicina, Psicologia, En

fermagem e Assistência Social), os I íderes e as pessoas da comunidade 

que o desejarem. 
7.4 fn(cio: 

O treinamento terá início juntamente com o desencadeamento do Pro

grama de Atendimento do Alcoolismo. 

7.5 Locais de treinamento: 
O treinamento se processará na comunidade, nos locais de funciona

mento de grupos interessados em prestar cuidados a pacientes alcoolis

tas ou de grupos de indivíduos e famílias em tratamento, nas escolas, 

nos domicílios, nos Postos Avançados e na Unidade Sanitária de reta

guarda. 

7.6 A valiação: 

Será feita durante todo o processo, verificando-se se os objetivos fixa

dos estão sendo cumpridos. 

8 MANUAL DE TREINAMHNTO DO I'ESSOAL 

Este Manual será composto de um fluxograma de atendimento, destinado a 

orientar o trabalhador de saúde que se envolver no Programa de Atendimento do 

Alcoolismo da Unidade Sanitária Murialdo; dos objetivos operacionais a serem atin

gidos para poder acompanhar o paciente através das diversas etapas assinaladas pelo 

fluxograma; e, por último, dos conteúdos relacionados com os objetivos do treina
mento. 
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8.1 Fluxograma de atendimento: 
As tarefas necessárias para o atendimento do alcoolismo podem ser 
representadas como segue: 

Alguém apresenta uma perturbação crônica 
da conduta associada à ingestão repetida 

de álcool 

Colhe-se a história com o paciente, familiares ou conhecidos 
(amigos e vizinhos) 

I 
O caso é definido como de Alcoolismo 

apresenta apenas complicações 
sociais 

apresenta complicações sociais 
e outras secundárias 

Desintoxicação 

Físicas 

Tratamento Comunitário 
da complicação 

I 
tratar como "apenas 

complicações sociais" 
após "desintoxicação" 

tratar com aversivos, apoio 
medicamentoso e psicoterápico 

ao indivíduo e famflia 

O indiv(duo apresenta problemas 
psicológicos e manifestações 
psicopata lógicas significativas 

I 
Pedir supervisão e tratar 
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ligar a um grupo 

I 
Envolver os familiares 

Neurológicas Psicológicas 

identificar 

Tratamento Hospitalar 
da complicação 

tratar o Egresso como 
em "apenas com complicações 
sociais" após "desintoxicação" 

Sem manifestações psicopato
lógicas significativas 



8.2 - Objetivos operacionais a serem atingidos: 
8.2.1 Reconhecer quando uma perturbação crônica da conduta se 

deve ao alcoolismo. 
8.2.2 Ser capaz de colher uma história de alcoolismo a partir do pa

ciente, familiares, amigos, conhecidos e vizinhos. 
8.2.3 Enumerar e identificar os quatro tipos de atitudes em relação 

ao álcool segundo Marconi. 
8 .2.4 Identificar complicações relacionadas com o alcoolismo que 

perturbam o funcionamento social e familiar. 
8.2.5 Descrever concisamente os sintomas das complicações psiquiá

tricas do alcoolismo. 
8.2.6 Descrever concisamente os sintomas das complicações físicas 

do alcoolismo. 
8.2.7 Descrever concisamente os sintomas das complicações neuro

lógicas do alcoolismo. 
8.2 .8 Conhecer regras básicas para o uso de aversivos. 
8.2.9 Conhecer regras básicas para identificar problemas de persona

lidade subjacentes ao alcoolismo. 
8.2.1 O Conhecer as regras básicas necessárias à formação de grupos de 

alcoolistas. 
8.2.11 - Saber orientar as famílias quanto ao problema do alcoolismo e 

envolver as mesmas no tratamento. 
8.2 .12 Conhecer as regras básicas de uso de medicação das complica

ções do alcoolismo. 
8.2.13 Ser capaz de acompanhar o paciente e avaliar o efeito do trata

mento (controle). 
8.2.14 Entender as reações sociais (crenças, valores e atitudes) das fa

mílias e da comunidade em relação ao alcoolismo para discuti
las com os familiares. 

8.2.15 Aceitar que o alcoolista é um doente recuperável pela ação do 
trabalhador de saúde comunitária. 

8.3 - Conteúdos relativos aos objetivos do treinamento: 
8.3.1 Quanto ao objetivo 8.2.1 

Alcoolismo é uma doença crônica e progressiva que se traduz 
por uma perturbação da conduta e se manifesta pela ingestão 
repetida de bebidas alcoólicas, com dificuldade de abstenção e 
perda de controle, quando iniciada a ingestão (quando o indi
víduo começou a beber) e que acarreta complicações sociais, 
físicas e mentais em prejuízo da pessoa, da família e da comu
nidade (Chafetz & Demone. Alcoholism and society. New 
York, Oxford Univ.Press, 1962, p.4; World Health Organization, 
apud Chafetz, M.E. Alcoholism and alcoholic psychoses. In: 
Feedman, Kaplan & Sadock, eds. Comprehensive textbook of 
Psychiatry. 2.ed. Baltimore, The Williams & ~ilkins Co. 
/1957 I, v.2. p.l333; definições adaptadas por E.Busnello ). 
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8.3.2 - Quant0 ao objetivo 8.2.2 
8.3.2.1 Com o paciente: 

1) O Sr.(a) bebe? 2) O que bebe? 3)Quando bebe? 
4) Há quanto tempo bebe? 5) O que o Sr.(a) faz 
quando bebe? 6) O Sr.(a) sente dores, onde'! 
7) Sente o ''pé queimando'"! 8) Tem câimbras? 
9) Tem fraqueza nas pernas? lO) Vomita? li) Tem 
diarréia? 12) Perde sangue? Por onde? 13) Tem fe
rimentos na pele? 14) A pele está seca? 15) O cora
ção dispara? 16) Tem "ataques" (convulsões)? 
17) Tem visões? 18) Ouve vozes? 19) Dorme bem'! 

8.3.2.2 - Com familiares, amigos, conhecidos e vizinhos: 
I) O paciente bebe? 2) Quanto ele bebe? 3) O que 
ele bebe? 4) Há quanto tempo ele bebe? 5) O que 
ele faz quando bebe? 6) Ele se queixa de dores, 
náuseas, etc. (item 7 ao 16 acima)? 17) Vê coisas 
que ninguém vê? 18) Ouve coisas que ninguém ouve? 
19) Quando fica sem beber, apresenta suores exces
sivos? 20) Não dorme direito à noite? 21) Fica agita
do, agressivo? 22) Tem vezes que fica dizendo coisas 
bobas e não sabe o que diz ou faz (confusão)? 

OBS.: O alcoolista geralmente nega que bebe. Também refere 
que pode parar de beber a qualquer momento, porque sabe 
manter o controle. Essas afirmações não são confirmadas pela 
realidade, o que mostra o seu grau de perda do juízo crítico. 
Isto pode despertar sentimentos de raiva e irritação no profis
sional que pretende ajudá-lo, por ver que terá muita dillculda
de para completar sua tarefa com êxito curando o paciente. 
É preciso que o profissional supere esses preconceitos e senti
mentos em relação ao alcoolista para poder tratá-lo com eleva
do nível ético e científico. 
A colheita da história do alcoolista e dos familiares deve, pois, 
ser muito objetiva e sem rodeios, não querendo isso dizer que 
o trabalhador de saúde venha a se portar de forma grosseira ou 
indelicada. Esta franqueza visa a não deixar a impressão de que 
o técnico também acha o alcoolismo um defeito moral antes 
que uma doença. Um interrogatório pouco direto e não objeti
vo pode dar a entender de que o técnico considera o alcoolis
mo um problema estigmatizante e não uma doença como 
qualquer outra. 



8.3.3 . Quanto ao objetivo 8.2.3 
8.3.3.1 Ingestão patológica de álcool ou alcoolismo 

- Incapacidade de deter-se ou de abster-se após a 
ingestão de álcool (dependente físico). 
Presença regular de dependência sócio-cultural ou 
psíquica e física. 

8.3.3.2 Ingestão excessiva simples de álcool 
Ingestão habitual por mais de 3 dias por semana 
de mais de 100 cc de álcool absoluto em um dia 
(de 1/3 a 1/2 garrafa de cachaça, I litro de vinho). 
12 ou mais estados de embriaguês (com in coorde
nação motora) em um ano. 
Dependência sócio-cultural e/ou psíquica. 

8.3.3.3 Ingestão moderada de álcool 
Ingestão habitual de menos de I 00 cc de álcool 
absoluto em um dia. 
Presença de menos de 12 estados de embriaguês 
ao ano. 

8.3.3.4 Abstinência ao álcool 
Ausência absoluta de ingestão de álcool. 
Ingestão em quantidade moderada até 5 vezes em 
um ano, em ocasiões especiais. 

8.3.4 Quanto ao objetivo 8.2.4 
O alcoolismo é considerado uma "doença crônica", que atinge 
milhões de pessoas. O alcoolista prejudica não só a ele próprio 
como àqueles que lhe estão próximos, ameaçando a segurança 
da fam!lia, sua posição na comunidade e a sua situação no tra
balho. 

8.3.4.1 - Perturbação do funcionamento familiar - é comum 
se constatar que o alcoolista não assume sua função 
de chefe da família ou, sendo mulher, de esposa, 
mãe e dona de casa, desorganizando-se assim o nú
cleo familiar. Os filhos ficam envolvidos e se prejudi
cam, seja por imitarem os pais alcoolistas, seja por 
serem psicologicamente traumatizados pelos mes
mos. 

8.3.4.2 - Perturbação do funcionamento social - freqüente
mente o alcoolista não mostra interesse pela vizi
nhança e pela comunidade que o cerca, não partici
pa do desenvolvimento da mesma ou causa perturba
ção do meio social. 

8.3.4.3 Perturbação do funcionamento no trabalho - a falta 
ao trabalho (absenteísmo). o número excessivo de 
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acidentes do trabalho, a irregularidade na produção 
e a baixa capacidade de produzir quando trabalhan
do, geralmente estão associados ao alcoolismo. 

8.3.5 - Quanto ao objetivo 8.2.5 
8.3.5.1 Intoxicação aguda - O paciente em intoxicação al

coólica aguda manifesta os sintomas típicos das sín
dromes cerebrais agudas devidas a tóxicos externos ou 
internos. No caso, trata-se de um tóxico externo, o ál
cool. As funções psíquicas mais afetadas são: a cons
ciência (o paciente pode se apresentar confuso, ob
nubilado, estuporado ou em coma) e a orientação 
(o paciente fica desorientado quanto ao tempo, ao 
lugar, ao espaço que o circunda, à natureza da doen
ça que o domina e por vezes quanto a sua própria 
pessoa). Esses sintomas podem ser resumidos da se
guinte maneira: O paciente está confuso e desorien
tado e quando fala procura disfarçar esta condição, 
o que torna seu discurso ainda mais confuso. O tra
tamento é a suspensão da bebida, a administração de 
líquidos, podendo ser necessária, em alguns casos, a 
manutenção de via parenteral (subcutânea ou endo
venosa) e a administração de líquidos através da 
mesma, principalmente de soluções glicosadas. 

8 .3.5.2 Intoxicação patológica - A intoxicação patológica é 
a manifestação de grave perturbação da consciência, 
da orientação e da conduta, esta se traduzindo por 
comportamento auto e hetero-agressivo, que se se
gue à ingestão de pequenas quantidades de bebida 
alcoólica. O tratamento implica a sedação com gran
des doses de tranqüilizantes menores (clorodiazopó
xido e benzodiazepínicos injetáveis) e por tranqüili
zantes maiores, como as butirofenonas (haldol inje
tável). 

8.3.5.3 Paranóia alcoólica - A paranóia alcoólica é um delí
rio de ciúmes relacionado com a ingestão de álcool 
(o paciente não se sente amado ou se sente engana
do pelo ser que ama). 

8.3.5.4 - Delirium Tremens - Trata-se de um quadro de con
fusão mental, como em 8.3.6. 1, acrescido de alucina
ções visuais e auditivas. Estas alucinações, de início, 
compreendem a visão de pontos volantes que são con
fundidos com bichinhos(microzoopsias )chegando até 
à de animais maiores(macrozoopsias), e a audição de 



vozes de caráter persecutório, que acusam o pacien
te de assassino, ladrão, perverso sexual, etc_ O trata
mento é a suspensão do álcool, a hidratação do pa
ciente e a sedação com tranqüilizantes maiores ou 
menores, tal como na intoxicação patológica, bem 
como o uso de suplementação vitamínica. 

8.3.5.5 Alucinose alcoólica É uma afecção que se caracte
riza unicamente pela apresentação de alucinações 
auditivas de caráter acusatório vividas pelo paciente 
com muita angústia. O tratamento da alucinose é a 
suspensão do álcool, o uso de antipsicóticos e o 
apoio psicoterápico contínuo, uma vez que esta sin
tomatologia é rebelde ao tratamento e quase nunca 
se esbate totalmente. 

8.3.6 - Quanto ao objetivo 8.2.6 
8.3.6.1 Gastrite alcoólica - Dor no estômago que aumenta 

com a alimentação, ret1ete-se para. as costas, acom
panhada de gases no estômago e intestino, com sen
sação de "estômago cheio" - que pode simular dor 
cardíaca - vômitos de alimentos e possíveis vômitos 
de sangue. As medidas para o tratamento são: 

suspensão da ingestão alcoólica; 
proibição também do: café preto, do chá-da-índia, 
da aspirina, do mate (chimarrão), do cigarro, da 
coca-cola e pepsi-cola, do chocolate; 
administração de anti-ácidos até 4/4 h e de leite 
até 4/4 h, intercalando um com o outro e por pe
ríodos curtos de tempo (de uma semana até lO 
dias). 

8.3.6.2 Deficiência de Vitamina Bl Ocorre na chamada 
cardiopatia beribérica, quando o paciente apresenta 
sintomas de cardite alcoólica, com edema dos mem
bros inferiores que pode chegar a um edema total. O 
tratamento é a administração de altas dosagens de 
vitamina 81 . 

8.3.6.3 Deficiência de Fator PP - A doença típica desta de
ficiência é a pelagra, que se caracteriza por dermati
te, atingindo geralmente o dorso das mãos e dos bra
ços e a face anterior do tórax e do pescoço, partes 
do corpo que ficam expostas ao sol. Surgem, então, 
eritemas e vesículas em tudo semelhantes às de uma 
queimadura pelo que o paciente em geral refere 
serem suas lesões queimaduras do sol. O segundo 

275 



27B 

sintoma mais importante é a diarréia e o terceiro é a 
perturbação das funções psíquicas, expressa comu
mente por delirium tremens e alucinações. O trata
mento é o uso de grandes doses de nicotinamida 
(fator PP - preventivo da pelagra) e vitaminas do 
Complexo 8. 

8.3.6.4 -- Cirrose hepática - A instalação da doença é lenta e 
progressiva e se desenvolve em duas fases: 

Fase I · (latente ou compensada), caracterizada 
por: 
- eritema palmar (verme!hidãodapalmadasmãos), 
· aranhas vasculares (pequenos vasos sanguíneos 

reunidos), epistaxes (hemorragias pelo nariz), 
- edema lombar (inchume nas costas) e 
· aumento do fígado e do baço. 
Fase II - (ativa ou descompensada), caracterizada 
por: 
- ascite (água na barriga), icterícia (pele amarela

da), fraqueza, perda de peso, febre, hemorragia 
pelo nariz, vômitos de sangue, diminuição da 
pressão arterial, pré-coma (com hálito caracte
tístico, pensamento confuso, tremor fino das 
mãos), fígado aumentado ou diminuído, e gine
comastia (aumento dos seios em homens). 

A morte ocorre por coma e/ou hemorragia digestiva. 
As medidas terapêuticas a nível primário são: 

suspensão da ingestão alcoólica, 
dieta hiperprotéica, desde que não haja sinais de 
pré-coma, 
administração de Vitamina K, 
controle semanal ou quinzenal realizado diaria
mente pelo indivíduo cirrótico, a fim de detectar 
os sinais de pré-coma. 

8.3.7 - Quanto ao objetivo 8.2.7 
8.3. 7.1 - Polienurite periférica - É a lesão das fibras nervosas 

encarregadas do movimento e da sensibilidade, que 
se supõe seja causada por deficiência de vitaminas 
(má alimentação) e não pela ação direta do álcool 
sobre os nervos. O paciente apresenta formigamen
to, dor e diminuição da força muscular dos braços e 
das pernas. O tratamento é a suspensão do álcool, o 
uso de grandes doses de Vitamina 81 e do Comple
xo 8, e alimentação sadia. 



8.3.7.2 . Síndrome de Korsakov Resulta dos efeitos tóxi-
cos prolongados do álcool sobre os hemisférios cere
brais. Caracteriza-se por perdas de memória, particu
larmente de fatos recentes, e marcada desorientação 
(não sabe onde está, quem é, o mês do ano, etc.), 
bem como pelo preenchimento dos "vazios" de me
mória com I estórias inventadas (fabulação ). A perda 
de memória desta síndrome se distingue das outras 
"caduquices" pelo surgimento de polineuropatias 
concomitantes. 

8.3.7.3 - Síndrome de Wernicke - O comprometimento neu
rológico afeta a base do cérebro onde nascem os ner
vos cranianos. Com a lesão destes, ocorre a queda da 
pálpebra e dificuldade de coordenar os movimentos 
do globo ocular. O "olho está caído" e o paciente 
não é capaz de olhar para os lados sem que o olho 
trema. Quase sempre é acompanhada de neurite pe
riférica. O tratamento é idêntico ao do 8.3 .7 .1. 

8.3.7.4 - Deterioração alcoólica - Gradativamente o paciente 
vai tendo suas funções cerebrais alteradas: memória 
diminuída, difícil reconhecimento de objetos e pes
soas, perda do senso de medida das distâncias e do 
nível intelectual. Não consegue ordenar experiências 
remotas e recentes na seqüência do tempo - a escala 
do tempo se desorganiza. 

8.3.8 - Quanto ao objetivo 8.2.8 
O uso de aversivos tem provado seu valor como coadjuvante 
eficaz no tratamento de alcoolistas que estão motivados a se 
recuperarem. O Antabuse (dissulfiram) representa um podero
so repressivo que pode ajudar o paciente alcoolista a manter 
um estado de sobriedade e participar de um programa global 
de tratamento, utilizando várias medidas de apoio psicoterápi
co com pessoas interessadas e sua famJlia, organizações como a 
ABECAL (Associação Brasileira de Combate ao Alcoolismo) e 
os AA (Alcoolistas Anônimos). Quando o paciente aceita to
mar Antabuse, chegou a uma importante decisão: deixar de 
beber. Ao ingerir diariamente seu comprimido de Antabuse, 
está fortalecendo sua resolução. Caso esta enfraqueça e o pa
ciente tome uma dose de álcool - enquanto houver Antabuse 
no seu sangue - sofrerá uma séria reação como: vermelhidão, 
dor de cabeça, dificuldade respiratória, latejamento na cabeça 
e no pescoço, náuseas, vômito, sudorese, sede, impotência, dor 
torácica, palpitação, dispnéia, taquicardia,hipotensão, mal-estar 
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acentuado, fraqueza, vertigem, visão indistinta, confusão men
tal e desmaio. 
Nas reações graves pode haver depressão respiratória, colapso 
cardiovascular, arritmias, infarto do miocárdio, insuficiência 
cardíaca congestiva, inconsciência, convulsões e morte. 
A INTENSIDADE da reação varia para cada indivíduo, mas ge· 
ralmente é proporcional às quantidades de Antabuse e álcool 
ingeridas e pode ocorrer até mesmo 14 dias após a última dose 
do medicamento. 
A duração da reação varia de 30 a 60 minutos a várias horas 
nos casos mais severos ou enquanto houver álcool no sangue. 
CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO - O Antabuse jamais de
ve ser ministrado enquanto o paciente não se abstiver de álcool 
por 12 horas pelo menos. 
ESQUEMA INICIAL - Na primeira fase do tratamento admi
nistra-se 500 mg diariamente pela manhã. O Antabuse pode ser 
tomado ao deitar para pacientes aos quais determina algum 
efeito sedativo. 
MANUTENÇÃO - A dose média é de 250 mg diárias (entre 
125 a 500 mg). A dose de 500 mg diárias não deve ser ultra
passada: deve ser continuada até o paciente estar totalmente 
recuperado e estabelecida a base para um autocontrole perma
nente; dependendo do paciente pode ser necessária terapêutica 
de manutenção por meses ou mesmo anos. 
CONTRA-INDICAÇÕES - Antabuse é contra-indicado em 
presença de miocardiopatia grave, oclusão coronária, psicoses, 
hipersensibilidade, intoxicação alcoólica ou sem inteiro conhe
cimento do paciente. 
O Antabuse deve ser usado com extrema cautela em pacientes 
com qualquer das seguintes afecções: diabete mellitus , hipoti
reoidismo, epilepsia, lesão cerebral, nefrite aguda e crônica, cir
rose ou insuficiência hepática, devido à possibilidade de uma 
reação acidental. 
O uso seguro do Antabuse na gestação não foi estabelecido, 
portanto só deve ser empregado quando na opinião do médico 
os prováveis benefícios ultrapassem os possíveis riscos. 
CONTROLE DE EXAMES - Para captar qualquer disfunção 
hepática ou renal que possa resultar do tratamento com Anta
buse, deve-se solicitar hemograma, exame comum de urina e 
dosagem das Transaminases. 
TRATAMENTO DA REAÇÃO ANTABUSE- ÁLCOOL -
Nas reações graves causadas por ingestão excessiva da droga 
efou de álcool pelo paciente, devem ser tomadas medidas para 



restaurar a pressão arterial e tratar o choque, manter o equilí· 
brio hidreletrolítico, administrar oxigênio e plasma se neces
sário e medicação anti-histamínica intravenosa. 

8.3.9 Quanto ao objetivo 8.2.9 
8 .3.9 .1 Personalidade paranóide Oesconfiam das pessoas 

sem razões justificadas; são sensíveis e ofendem-se 
por qualquer motivo; sempre se julgam perseguidos 
ou incompreendidos; pensam ser melhores que os 
demais; culpam os outros do que acontece de errado 
ou desagradável; atribuem suas más intenções aos 
outros, o que torna difícil seu relacionamento inter
pessoal. 

8.3.9.2 ·· Personalidade ciclotímica - Na fase maníaca são 
exageradamente otimistas, vêem sempre o mundo 
pelo lado bom, desejam realizar coisas na vida, pos· 
suem entusiasmo. Em outros momentos (fase de
pressiva) são exageradamente desanimados, vêem o 
mundo pelo lado pior, sentem-se sem energia. 

8.3.9.3 - Personalidade histérica - Movimentam-se facilmen
te, são vaidosos, reagem de forma infantil às situa
ções que exigem seriedade, procuram atrair a aten
ção sobre si, nas atividades são dependentes dos OU· 

tros e exageram de forma a dramatizar os fatos ou 
situações como se estivessem representando no pai· 
co. Quando apresentam queixas ou sintomas, às ve
zes aparentemente muito graves, pode-se perceber 
que não são graves porque eles mesmos parecem in· 
diferentes e não acreditam no que dizem (é a chama· 
da "bela indiferença" dos histéricos). 

8.3.9.4 Personalidade esquizóide Muito sensíveis e fecha· 
dos em si, ofendem-se com facilidade, isolam-se de 
outras pessoas, evitando um relacionamento mais es
pontâneo ou íntimo. São diferentes e "esquisitos". 
Vivem mais no seu mundo interior e possuem difi· 
culdade em mostrar sentimentos, tanto de raiva co
mo de amor. 

8.3.9 .5 Personalidade obsessivo-compulsiva - Preocupam-se 
demasiadamente com detalhes. Sempre tensos, não 
encaram a vida com naturalidade, preocupados com 
leis morais, com o certo ou o errado, etc. Algumas 
vezes podem disfarçar seu caráter através da prática 
de atos compulsivos de higiene ou religiosos, que os 
confundem com pessoas muito cuidadosas ou escru
pulosas. 
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8.3.9.6 - Personalidade fóbica - São pacientes que apresen
tam medos. Quando criança têm medos diversos: do 
escuro, de animais, de serem feridos, de nadar, de se
rem castigados. Quando adultos, podem ter medo de 
animais (zoofobias) ou de lugares (agorafobias ou 
claustrofobias ). 

8.3.9.7 - Personalidade anti-social - São! egoístas, frios, irres
ponsáveis, tendem a colocar a culpa nos outros. Não 
suportam que se lhes neguem os desejos (baixa tole
rância à frustração). Condu ta em geral hetero-agres
siva, que às vezes voltam contra si próprios. 

8.3.9.8 - Personalidade passivo-agressiva - São birrentos, 
opõem-se às pessoas sem agredir, mas atrapalhando 
suas atividades. São aparentemente preguiçosos e 
teimosos. 

8.3.9.9 - Personalidade inadequada - Dão respostas i:tade
quadas ao momento, por incapacidade, dificuldade 
de julgar situações e apatia (falta de energia). Suas 
atitudes inadequadas podem parecer falta de tato, 
falta de sensibilidade ou de educação. 

8.3.10 - Quanto ao objetivo 8.2.10 
As reuniões deverão ser semanais, em horário fixo. 
Participarão da reunião os pacientes, familiares e/ou respon
sáveis, pessoas da comunidade, técnicos e voluntários da 
Equipe. 
Na impossibilidade de participação do técnico ou responsá
vel pelo grupo, avisar com alguma antecedência. 
Manejar o grupo no sentido de aproveitar as contribuições 
individuais para o entendimento da doença. 
Informar ao paciente que a sua participação no grupo é uma 
etapa do tratamento que vai além do período de desintoxi
cação. 
Convidar (convocar) os familiares a participarem dos gru
pos, mesmo sem a presença do paciente. 
Aceitar a participação de pacientes alcoolizados, desde que 
não perturbem o funcionamento do grupo por atitudes e 
verbalizações inadequadas. 

8.3.11 - Quanto ao objetivo 8.2.11 
A famtlia deve ser envolvida e se comprometer com o trata
mento do paciente. 
Encaminhar os familiares ao grupo de atendimento de fami
liares de alcoolistas, mesmo na ausência do paciente. 



Em caso de baixa hospitalar, informar a famtlia da impor
tância do apoio, da visita ao paciente no hospital. 
Trabalhar junto aos familiares o conceito "alcoolismo" co
mo doença. 
Informar a família sobre a importância da freqüênciat do 
paciente e da família aos grupos. 
Salientar para o grupo familiar que as perdas relacionadas 
com a doença alcoolismo afetam todo o grupo familiar. 

8.3.12 -Quanto ao objetivo 8.2.12 
(Anexas à descrição de cada uma das complicações). 

8.3.13 Quanto ao objetivo 8.2.13 
A dignidade, auto-estima e autoconfiança do paciente devem 
ser restabelecidas como uma base sobre a qual se reconstruirá 
sua vida despedaçada e a recuperação dos seus fracassos. Um 
forte relacionamento positivo com o Trabalhador em Saúde 
Primária é o maior estímulo para a mudança do hábito e o tra
tamento. 
O paciente deverá ser auxiliado quanto à percepção de que 
existem razões psicológicas para o seu "vício" e o Trabalhador 
em Saúde Primária deverá ter habilidade para fazer o paciente 
aceitar a idéia de que está em tratamento. Esta habilidade im
plica auxiliar o paciente a ampliar sua vida com envolvimentos 
e atividades gratificadoras, aumentando sua capacidade e efi
ciência, de tal modo que possa permitir-se abandonar o uso do 
álcool a fim de preencher suas necessidades inatingidas. 

8.3.14 Quanto ao objetivo 8.2.14 
O Trabalhador em Saúde Primária deverá estar atento para des
fazer crenças, tabus e atitudes existentes dentro das comunida
des em relação à doença alcoolismo. 
Para a comunidade o alcoolismo não é tido como uma doença, 
mas sim uma fraqueza moral ou um vício, visto com a conota
ção moral ística de ser uma .. sem-vergonhice". A perda de capa
cidades é vista também como desinteresse e irresponsabilidade. 
Quando o paciente esquece o episódio da embriaguês, a comu
nidade pode achar que seja mentira. Essas reações sociais .(cren
ças, valores, atitudes) das famílias e da comunidade em relação 
ao alcoolismo devem ser reconhecidas para que se possa discu
tí-las com os familiares. 
Para isto é imperioso fazer com que os alcoolistas e seus fami
liares compreendam que o fato de admitir a condição de alco
olista, por ser esta uma doença, e solicitar tratamento, de for
ma alguma prejudicará a situação do paciente no emprego, na 
famJlia e na comunidade. O Trabalhador de Saúde Primária 
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precisa estar alerta para tal situação, pois existe nas populações 
um sentimento predominante de que o alcoolismo seja uma 
fraqueza moral. Apenas uma pequena percentagem considera o 
alcoolismo como doença. 

8.3 .15 - Existe em relação ao alcoolismo e ao alcoolista uma a ti tu de 
negativa e preconceituosa, que se resume numa descrença na 
possibilidade de sua recuperação. Esta atitude se c'onsolida em 
face das dificuldades de abordagem e de manutenção dos pa
cientes em tratamento. Os estudos científicos têm mostrado 
que um número superior a 60% dos alcoolistas que se subme
tem a um programa de atendimento se recuperam e que a difi
culdade existe também de parte das equipes de saúde e familia
res, o que reforça a desesperança. A busca de soluções mágicas 
e de certezas deve ceder lugar ao trabalho direto, sistemático e 
continuado, que requer alta dose de investimento afetivo e 
uma estrutura de personalidade capaz de suportar frustrações e 
persistir na realização da tarefa. 



CAPA: 

Setor da Planta da Cidade de Porto Alegre, 
reproduzido com a permissão da 
Livraria do Globo S.A. 
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