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RESUMO 
 

 

 

Hernandez, MVS. Altas por transferência entre pacientes psiquiátricos de 

longa permanência hospitalar. 2006. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 

Introdução. O presente trabalho tem por objetivo estudar a difícil questão da 

pressão que o destino de pacientes de longa permanência hospitalar exerce sobre o sistema de 

atendimento à Saúde Mental. Entre os subprodutos dessa pressão sobressai a superlotação 

hospitalar. Uma solução comum para esse problema, no passado, recomendava a ampliação 

do número de leitos no sistema, seja no mesmo hospital ou pela transferência desses pacientes 

para novos hospitais, ou antigos hospitais, remodelados para esse fim. A partir de 1992, no 

entanto, políticas oficiais modernas de redução dessa clientela internada, passaram a proibir a 

abertura de novos leitos e a redirecionar esses pacientes para a comunidade. Método. Em 

1998, procurou-se caracterizar, em estudo descritivo exploratório, em amostra de 

conveniência de 78 pacientes adultos de ambos os sexos, as peculiaridades da transferência de 

um hospital de origem para várias instituições de destino. Os dados foram obtidos através de 

protocolo especial para caracterizar longa permanência hospitalar, hospital de origem e 

instituições de destino das transferências. O tratamento dos dados foi qualitativo e 

quantitativo para estudarem-se semelhanças e diferenças na amostra e comparações com a 

literatura. Resultados. Observou-se uma amostra envelhecida com idade entre 50 e 69 anos 

(49%), de longa permanência com duração de internação entre 16 e 25 anos (51%), com 

diagnóstico prevalente de esquizofrenia (56%) e na qual 69% dos pacientes chegaram, no 

passado, ao hospital de origem, transferidos de outros hospitais psiquiátricos. Verificou-se nas 

instituições de destino que 35,2 % dos pacientes estavam inseridos em programas alternativos, 

enquanto a expectativa, durante os encaminhamentos de transferência era de 66,7%. 



Discussão. Os resultados mostram que a persistência da prática das transferências continua na 

atualidade em notável contraste com o novo ideal da política de assistência à saúde mental da 

moderna legislação de 1992, que pretendia bani-la como técnica de manejo de hospitais 

superlotados. Mostra também que o paradigma assistencial centrado no hospital psiquiátrico 

precisa muito mais que uma legislação e muito mais tempo para ser mudado em seus alicerces 

centenários, pois mais da metade da amostra (70,1%) de pacientes estudados foram 

submetidos, mais uma vez, a uma nova transferência. Conclusão. A persistência das 

transferências comprova dados da literatura sobre a gravidade da psicopatologia, o difícil 

manejo dessa clientela e a insuficiência quantitativa e qualitativa dos recursos para reabilitá-

la, fora das tradicionais longas internações em hospitais psiquiátricos tradicionais. 

Palavras Chave. 1. Desospitalização; 3. Reforma Psiquiátrica; 3. Psiquiatria; 4. 

Longa Permanência Hospitalar; 5. Psicoses; 6. Hospital Psiquiátrico; 7. Morbidade 

Psiquiátrica. 



ABSTRACT 
 

 

 

Hernandez, MVS. Altas por transferência entre pacientes psiquiátricos de 

longa permanência hospitalar. 2006. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 

Introduction. The main objective of this paper is to study the difficult question 

related to the pressure that the destiny of long term psychiatric patients puts on the mental 

healthy delivery system along the years. In the past psychiatric hospitals over populated took 

care of great part of this clientele by increasing the number of beds in the same hospital over, 

and over, or transferring the excess of patients to new hospitals or to old hospital, restructured 

to this endeavor. Since 1992, official new politics in Mental Health to reduce this clientele as 

inpatients, prohibited to open news beds to treat them and recommended treatments based in 

mental health centers in community. Method. In 1998 a descriptive and exploratory study in a 

convenient sample of 78 patients, of both sexes was conducted to characterize the 

peculiarities of the transference of them from an original hospital to many others. The data 

were gathered from an especial protocol to characterize in the sample long term duration of 

treatment, the hospital that originated the transferences and the destiny or, the institutions that 

received them. A qualitative and qualitative analysis of the data, and comparison with the 

pertinent literature were provided. Results. The sample showed mainly elderly patients with 

age between 50 to 69 years (49%), a long term duration of  treatment between 16 to 25 years 

(51%), with prevalent diagnosis of schizophrenia (56%) and 69% of the patients came, in the 

past, to the hospital of origin transferred from other hospitals. In the institutions of destiny 

only 35,2% of the patients were in rehabilitation programs instead of the 66,7% recommended 

to it. Discussion. The results show the persistent practice of transference today, against the 

rule of the modern legislation of 1992. The legislation intended to ban this practice to manage 



over populated psychiatric hospitals, but, instead of this, the assistance to these patients 

continues the paradigm of long term treatment centered on psychiatric hospitals. At least 

70,1% of patients were transferred in the past and continues be transferring in the present. 

Conclusion. The persistence of transferences for long term inpatients shows: 1. it is in 

accordance with literature data related to the severity of psychopathology, as showed by the 

diagnosis of schizophrenia in 56% of the sample; 2. the difficulty management of this 

clientele outside a hospital; 3. the lack of qualitative and quantitative resources for specific 

treatment, outside the traditional hospitals; 4. the persistence of long term treatments as 

inpatients in psychiatric hospitals; 5. transference from one to another hospital continues, as it 

was in the past, an attempt to solve the problem of over population. 

Key words. 1. Dehospitalization; 2. Psychiatric Reform; 3. Psychiatry; 4. Long 

Term Treatment; 5. Psychoses; 6. Psychiatric Hospital; 7. Psychiatric Morbidity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A modernização da assistência ao doente mental grave exige cuidados especiais e 

está inserida em um contexto de transformação mundial, com início em meados da década de 

1950, em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália (CONTEL, 1981a; 

CONTEL, 1984; AMARANTE, 1997). No Brasil, oficialmente, desde 1992, esta 

modernização tem seguido dois eixos complementares. Um representado pela modernização 

dos hospitais psiquiátricos, ou sua extinção e outro, representado pelo oferecimento, cada vez 

maior, de alternativas psicossociais de tratamentos extra-hospitalares. 

O hospital psiquiátrico, no entanto, ainda continua sendo o eixo predominante 

dessa assistência, ocupando a maior parte dos recursos humanos e financeiros alocados à 

Saúde Mental em que pese à ampla evolução das aplicações práticas da psico-farmacoterapia, 

aliadas à implantação de novos programas de intervenção psicossocial (SARACENO, 1999). 
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Essa importância do hospital psiquiátrico, em grande parte, é devida a pacientes 

que estão internados por muito tempo, cujos tratamentos implicam em difícil reabilitação, 

com custos elevados e cuidados especiais. Mesmo nos dias atuais eles continuam paralisando 

a maioria dos leitos hospitalares, na medida em que permanecem no hospital durante toda 

vida, sem previsão de alta. 

No passado, no Estado de São Paulo, em 1944, esse fenômeno mostrou seu ponto 

culminante na excêntrica superlotação do Hospital e Colônias de Juquery, verdadeiro recorde 

mundial para hospitais do gênero, com uma população de internos ocupando 16.000 leitos 

(CONTEL, 1974a). 

A proporção gigantesca de pacientes psiquiátricos em um mesmo local dava 

origem a condições críticas de saúde como elevada percentagem de óbitos, promiscuidade 

com risco de epidemias e deterioração geral das condições de salubridade. Essa situação, à 

época, era a expressão de um sistema hospitalar falido a exigir soluções alternativas 

emergenciais. O espaço físico hospitalar e sua reorganização assumiram contorno de urgência 

sanitária, pois o conceito de asilo como proteção aos doentes estava seriamente 

comprometido. 

Nesse contexto, a alta de um hospital superlotado e a readmissão imediata em 

outro hospital, com disponibilidade de leitos, passou a fazer sentido como uma solução 

técnica para contornar os efeitos sanitários colaterais deletérios desse excesso de pacientes em 

um mesmo local. Era o começo de uma política de criação de novos leitos públicos no interior 

do Estado e das altas por transferência para preenchê-los. 

Grandes problemas pareciam precisar de grandes soluções e, assim foi inventada, 

como que uma válvula de escape. A pressão da superlotação de pacientes em um hospital era 

aliviada pela drenagem do excesso para novos leitos, em outro. Foi assim que aconteceu com 

a inauguração, em 1944, de um grande hospital psiquiátrico público, em Ribeirão Preto, no 
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interior do Estado de São Paulo que teve, inicialmente, três finalidades. Uma de receber, 

durante o ano de 1944, 500 pacientes do sexo masculino, transferidos do Hospital e Colônias 

de Juquery que, desde sua inauguração, em 1898, concentrava o destino principal dos doentes 

mentais do Estado. A outra foi receber a demanda regional de 40 doentes do sexo feminino 

transferidas de asilo local e uma terceira foi a regionalização da assistência psiquiátrica 

pública (CONTEL, 1974a). 

Essa válvula de transferência para Ribeirão Preto deixou de funcionar quando o 

Hospital, apelidado de Santa Tereza, já com mais de 1000 doentes internados repetia, em 

menor escala, o mesmo problema da superlotação do Juquery. As transferências passaram 

então a serem dirigidas, nas décadas de 1960 e 1970, para leitos vagos do Hospital para 

Tuberculose de Santa Rita do Passa Quatro e do Hospital para Hanseníase de Casa Branca 

(CONTEL, 1979, 1980, 1981a, 1984). 

Esta alternativa pública não solucionou a questão do aumento crescente de novas 

internações, somadas ao continuado asilamento asilo de pacientes de longa permanência. O 

Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto exemplifica essa situação de acúmulo, pois em 18 de 

julho de 1969 já tinha acumulado 1190 pacientes hospitalizados e, durante esse mesmo ano, 

deu apenas 372 altas restando, portanto, no hospital 810 pacientes candidatos a acumular mais 

um ano de internação. Tomando o Juquery por referência, não é difícil imaginar onde isso 

levaria, pelo acúmulo, ano após ano, de mais anos de permanência para cada vez mais 

pacientes (CONTEL, 1980). 

Nas décadas de 1960 e 1970 a válvula de transferência foi deslocada para a 

compra de leitos psiquiátricos em hospitais privados e filantrópicos com a função de 

contornar o conhecido risco do excesso de pacientes em um mesmo hospital público. Essa 

nova política de alcance nacional teve seu auge em 1981, quando existiam no Brasil 448 



 

 

19 

hospitais psiquiátricos credenciados à Previdência Social, sendo 73 públicos e 375 privados 

(CERQUEIRA, 1984). 

Ao longo do tempo, as desvantagens desses grandes hospitais superlotados, como 

número excessivo de pacientes, isolamento da comunidade, maior ênfase na custódia que na 

reabilitação e escassos contatos terapêuticos entre pacientes e técnicos foram caracterizadas, 

paulatinamente, a nível mundial, como barreiras à reabilitação e passaram a extravasar e 

receber críticas de dentro da instituição e da sociedade. Essas críticas, de início modestas e 

marginais, assumiram força avassaladora em vários países, em meados do século passado, 

com poder de reformar a assistência ao doente mental, como era conhecida até então. 

Os hospitais psiquiátricos, públicos ou privados, nessas condições, passaram a ser 

vítimas de uma contradição insanável. Antes destinados a abrigarem, agora estavam fadados a 

violar o direito de abrigo do paciente. Nesse momento a posição da sociedade foi considerá-

los como uma expressão politicamente incorreta e, em certos círculos técnicos mais 

esclarecidos, como verdadeiras aberrações a depor contra a saúde mental daqueles que deles 

precisavam. 

Em 1958, citando um dos exemplos de grande peso dessa corrente de protestos, o 

Presidente da Associação Psiquiátrica Americana concluía que esses grandes hospitais 

mentais estavam em uma “bancarrota além de qualquer remédio e deveriam ser liquidados o 

mais rápido possível de modo sistemático e progressivo”. Sugeria a substituição deles por 

uma variedade de instituições comunitárias vinculadas com hospitais gerais. Essa crítica das 

associações de classe que lidavam com saúde mental sinalizava que era hora de mudança na 

legislação (CONTEL, 1981b). 

Em 1963, o Presidente dos EUA, perante o Congresso, dizia que o excesso de 

pacientes nesses hospitais havia chegado a extremos inaceitáveis e, com freqüência, nessas 

instituições deploráveis, a morte constituía a única esperança segura de liberação. Concluía 
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que a assistência hospitalocêntrica, com essas características era anacrônica e propunha uma 

nova legislação que contemplava os centros comunitários de saúde mental como questão 

central (CONTEL, 1981b). 

Outros países como Inglaterra, França e Itália, cada um a sua moda, começaram a 

mudar suas legislações e iniciaram um processo de desospitalização que continua até hoje 

diminuindo a importância dos hospitais, suprimindo leitos, freando a abertura de novos e, no 

limite, fechando hospitais (CONTEL, 1981a).  

No Brasil o ápice do movimento da sociedade civil para a modernização da 

assistência à saúde mental ocorreu em 1987 com a organização da Plenária de Trabalhadores 

em Saúde Mental do Estado de São Paulo. Esse movimento facilitou definitivamente a 

aprovação de importantes normatizações da assistência hospitalar psiquiátrica como a adoção 

do parâmetro da Organização Mundial de Saúde de um leito para cada 2.000 habitantes e a 

Portaria 224 de janeiro de 1992. 

Acompanhando a transformação da legislação internacional, o Congresso 

Brasileiro aprovou, em 2001, a Lei 10.216, que regulamentou e atualizou todas as 

determinações governamentais desde a Portaria 224 de janeiro de 1992, com a finalidade de 

sistematizar, hierarquizar e setorizar a assistência à saúde mental, com ênfase na 

desospitalização e no foco comunitário. 

O artigo sexto da Lei traça diretrizes para a problemática dos pacientes que sofrem 

de grande dependência institucional, decorrente tanto da gravidade do quadro clínico, quanto 

da ausência de suporte social. A lei reconhece explicitamente a existência de grandes 

contingentes de pacientes de longa permanência hospitalar e deixa clara a necessidade de uma 

política específica de alta planejada e reabilitação assistida, cuja intenção é assegurar a 

continuidade do tratamento. Percebe-se aqui que ao lado das intenções técnicas de reabilitação 

dessa clientela existe também o interesse explícito de mantê-la afastada dos hospitais. 
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Com a finalidade de implementar a Portaria 224 os hospitais públicos e privados, 

passaram a ser submetidos a auditorias externas periódicas para se adequarem às novas 

exigências de organização e funcionamento. Até então o setor hospitalar psiquiátrico 

brasileiro não tinha regras claras de funcionamento e, caso as novas normas fossem de 

aplicação imediata, a maioria deles correriam sério risco de descredenciamento, com posterior 

fechamento, como acabou acontecendo com alguns. 

Em 1995 a Lei Complementar nº. 791 afirma que uma resposta terapêutica 

positiva poderia ser paulatinamente construída para estes pacientes se “o procedimento de 

internação hospitalar fosse substituído pela adoção e o desenvolvimento de ações 

predominantemente extra-hospitalares, na forma de programas de apoio à desospitalização 

que dessem ênfase à organização e manutenção de redes de serviços e cuidados assistenciais, 

destinadas a acolher os pacientes em seu retorno ao convívio social”. Entretanto, apesar da 

boa intenção da Lei, em 2000, o Relatório da Secretaria de Assistência a Saúde do Ministério 

da Saúde informava que 95% dos gastos com Saúde Mental no Brasil continuavam destinados 

ao pagamento de hospitalizações e apenas 5% eram investidos em serviços comunitários 

(AMARANTE, 1997). 

No Estado de São Paulo, a partir de 1992, 70 hospitais psiquiátricos foram 

vistoriados, sendo 11 descredenciados. As vistorias foram conduzidas pelo Grupo Técnico de 

Planejamento e Avaliação da Coordenadoria de Saúde Mental do Interior, que impôs aos 

hospitais, parâmetros de níveis de qualidade, vinculados ao preço de diárias e ameaças de 

descredenciamentos, com prazo máximo de regularização até 1995. 

As avaliações dos hospitais pelo Grupo Técnico produziram um conflito de 

interesses entre os poderes públicos fiscalizadores, representados pelo Ministério da Saúde e 

Secretarias Estaduais de Saúde, e os donos ou mantenedores desses hospitais psiquiátricos. O 

nível de exigência inicial precisou ser abrandado. Procurou-se assim conciliar os interesses 
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em jogo e permitir um período de transição para adequação dos hospitais às novas normas. As 

vistorias assumiram um caráter heterogêneo e as regras, definidas pelas novas normas, foram 

aplicadas e interpretadas de acordo com cada comissão local. As diferentes alianças entre os 

avaliadores oficiais e os poderes locais dos mantenedores das instituições, e suas intenções em 

relação à assistência psiquiátrica, em cada município, foram fatores que determinaram essa 

heterogeneidade. 

Um exemplo desse abrandamento foi à permissão aos hospitais para o 

credenciamento de leitos de longa permanência em leitos para pacientes denominados como 

Fora de Possibilidades Terapêuticas (FPT). Estes leitos, aprovados com remuneração menor, 

burlavam os padrões de qualidade exigidos pela Portaria 224.  Esta forma de credenciamento 

prorrogou para março de 1998 o prazo de ajustes aos critérios de atendimento à população de 

longa permanência. 

Como resultado desse abrandamento entre 1992 e 1998 ocorreu um aumento de 

126% dos leitos credenciados nessa categoria e, mesmo após 1998, estes leitos permaneceram 

ativos por serem re-credenciados como leitos psiquiátricos ou por serem transformados em 

leitos para pacientes com comprometimento neurológico, mediante a modificação da 

classificação diagnóstica dos pacientes. 

O conflito de interesses pôde ser observado, em 1997, no Interior do Estado de 

São Paulo, quando um desses Grupos Técnicos precisou encarar a difícil tarefa de aplicar as 

normas da reforma psiquiátrica brasileira sobre um hospital psiquiátrico regional, com a 

finalidade de diminuir o número de leitos em geral e dos leitos para pacientes de longa 

permanência, em particular. Nessa intervenção, paradoxalmente, uma das decisões foi reduzir 

leitos de longa permanência transferindo pacientes de uma instituição para outra. 

Na ocasião, enquanto profissional atuante no Ambulatório de Saúde Mental de 

Franca, no momento dessa intervenção, a pesquisadora teve sua atenção despertada por estes 
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pacientes porque exigiram uma ação imediata a ponto de mobilizar profissionais para 

avaliação e execução das transferências em um curto espaço de tempo, dado entre julho de 

1997 e o primeiro semestre de 1998. Essa medida causou dois níveis de impacto aos 

observadores da época. Um era ideológico, pois as transferências constituíam uma reedição 

do passado no presente. Outro era emocional, pois existia ali um sofrimento decorrente da 

quebra de longos vínculos entre técnicos e pacientes em um espaço curto de tempo, sem 

possibilidade de elaboração dos acontecimentos. 

Era necessário, para elaborar a questão, uma compreensão que fosse além da crise 

dos hospitais e do destino precário que esta crise vinha dando aos pacientes de longa 

permanência hospitalar, chamados, genericamente, de “crônicos” (CONTEL, 1966, 1974b). 

Qual seria mesmo a lógica da nova política de Saúde Mental que propõe 

transferências, pelo uso do expediente da internação psiquiátrica em outras instituições, como 

primeira alternativa de tratamento? A questão: “Transferência outra vez?”, tornou-se uma 

preocupação atual a exigir compreensão. Responder à pergunta sobre o por quê elas 

continuaram a serem utilizadas transformou-se na motivação para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Tinha-se ali uma amostra de conveniência, constituída por um número importante 

de pacientes, a qual poderia, intelectualmente, ser estudada em um projeto de pesquisa 

(MINAYO, 2001). 

Para outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, esta população de longa 

permanência também vem despertando interesse devido aos altos custos exigidos para seu 

tratamento e ao tamanho e desafios terapêuticos que impõe. A deterioração clínica observada 

ao longo dos anos de hospitalização e a tão criticada pobreza no ambiente social dos hospitais 

e moradias comunitárias desses pacientes pôde sugerir ou não uma direta conexão causal entre 

elas (CURSON, 1992). 



 

 

24 

Estudos constataram possibilidades de melhoras dos sintomas, de ajustamento 

comunitário e de funções globais quando estes pacientes de longa permanência foram 

submetidos a programas de reabilitação psicossocial. Os projetos, bem executados, criaram 

nos pacientes o desejo de morarem fora dos hospitais, e estes resultados estavam mais 

relacionados à personalidade e empenho de cada gerenciador de projeto do que, 

necessariamente, às diferenças de procedimentos técnicos (DESISTO et al., 1995; SHEFARD 

et al., 1996). 

Um levantamento bibliográfico manual, em revistas brasileiras de circulação 

nacional, entre 1997 e 2002 revelou a importância e o alcance do processo de desospitalização 

e suas conseqüências para os hospitais brasileiros. Dados sobre o perfil da população 

internada, a utilização de vagas psiquiátricas em hospitais gerais, a absorção dos programas 

comunitários em relação à característica da clientela atendida e o confronto dessas 

experiências brasileiras com resultados internacionais, contribuíram para circunscrever o tema 

e assegurarem sua relevância (BOTEGA, 1997; SILVA, 1997; FAGUNDES, 1998; 

BANDEIRA,1998 ; BRENNER et al., 1999). 

Uma revisão sistemática da literatura, entre 1999 e 2004, realizada utilizando-se 

os indexadores Lilacs, Medline e Scielo, com o cruzamento dos unitermos 

“deinstitutionalization, discharge and psychiatric and hospital, long and term and psychiatric 

and beds” selecionou 31 artigos, 10 deles de literatura internacional que, após análise 

confirmaram a alta complexidade do tema como um problema de alcance mundial. 

A análise dos resultados dessa revisão mostrou que a alta desses pacientes 

continua um desafio para as propostas atuais porque a reabilitação, tanto dentro como fora dos 

hospitais é lenta, gradual e favorece apenas uma pequena parcela deles. (COSTA, 1999; 

LADOWSK, 1999). 
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Essas circunstâncias sugeriam que as transferências, estudadas no presente 

trabalho, poderiam fazer parte de um processo de desospitalização por responderem com 

urgência às exigências de diminuição do tamanho do hospital e disponibilizarem espaço e 

recursos remanescentes para adequação às novas propostas de assistência. Esse desfecho, para 

um número importante de pacientes, também ocorreu em países de grande desenvolvimento 

sócio-econômico-cultural como, por exemplo, na Alemanha (HAUG et al., 1999). 

A literatura mostrou que mesmo com a redução do tamanho dos hospitais e do 

tempo de permanência das internações, aliadas aos obstáculos criados para novas admissões e 

facilidades de tratamento extra-hospitalar, o problema antigo dos pacientes que resistem às 

tentativas de alta para a comunidade persiste. Trata-se de um subgrupo importante de 

pacientes gravemente comprometidos que desafiam propostas modernas de tratamento, o que 

vêm acentuar ainda mais a complexidade desse processo de desospitalização (HOLLOWAY 

et al., 1999; MACCALLUM et al., 1999). 

A redução de leitos em hospitais psiquiátricos convencionais foi acompanhada 

pelo aumento das internações de pacientes com sintomatologias mais graves relacionadas ao 

álcool, drogas, transtornos afetivos e esquizofrenia, nas Unidades Psiquiátricas de Hospitais 

Gerais. Esses casos, de difícil manejo terapêutico associado à vulnerabilidade clínica e social, 

acabam provocando a necessidade de internações mais longas (SANTOS et al., 2000; 

DALGALARRONDO et al. 2003; HALLAK et al., 2003). O suporte baseado na comunidade 

mostrou-se efetivo para muitos desses pacientes, entretanto, o descompasso entre a velocidade 

da redução de leitos e a lentidão no treinamento de pessoal e na criação de serviços baseados 

na comunidade tem colaborado para o aumento do índice de re-hospitalização e o surgimento 

de casos de nova longa permanência (HOLLOWAY et al., 1999; MACCALLUM et al., 1999; 

SYTEMA et al., 2002). 
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No Brasil, como resultado da reforma, entre abril de 1992 e dezembro de 1999 

houve uma expressiva redução de 31% dos leitos psiquiátricos no Estado de São Paulo, sendo 

22% nos leitos públicos e 36% nos leitos privados. Nesse mesmo período, no entanto, os 

leitos psiquiátricos em hospitais universitários cresceram 47% (MANGIA, 2000). 

Alguns autores, tanto no Brasil como no exterior, são céticos em relação a 

desospitalização por acreditarem que ela tem resultado na desativação de leitos psiquiátricos, 

na alta por transferência dos pacientes de um para outro hospital sem resolutividade para a 

reabilitação dessa clientela e na desassistência de uma parcela significativa de pacientes, que 

antes tinham a proteção das longas internações (FAGUNDES, 1998; BANDEIRA, 1998). 

Esses desdobramentos questionáveis, onde as transferências continuaram tendo 

sua importância, justificaram a relevância da pesquisa no momento atual da assistência em 

saúde mental e a oportunidade para este estudo se deu quando 78 pacientes adultos da 

Instituição Filantrópica Espírita, Hospital Psiquiátrico Allan Kardec de Franca/SP, foram 

transferidos para 11 outras Instituições psiquiátricas e um asilo do Interior do Estado de São 

Paulo. 

Esse Hospital, fundado em 1922, é único no atendimento à Divisão Regional de 

Saúde - DIR XIII, que abrange 22 municípios com uma população estimada de 579.732 

habitantes, em 1998. O município de Franca com 282.918 habitantes, 48,8% do total, no ano 

de 1992, dispunha de 498 leitos, sendo 228 destinados à internação de mulheres e 270 à 

internação de homens. 

Em 1995, seus leitos foram credenciados de acordo com as normas atuais e sua 

disponibilidade de leitos caiu para 409. No entanto, em abril de 1997, nova intervenção do 

Grupo Técnico impôs duas novas demandas: a diminuição do número de leitos para 267, 

como ajuste às normas internacionais de um leito para 2000 habitantes e, pior ainda, sugeriu o  

descredenciamento do hospital, diante de irregularidades encontradas. 
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A questão da diminuição do número de leitos foi encaminhada com a avaliação 

entre os dias 26 e 27 de junho e 1 de julho de 1997 dos 227 pacientes de longa permanência 

presentes no hospital. Ao final da intervenção, o Hospital de Franca teve sua capacidade de 

internação diminuída pela metade, passando de 409 para 200 leitos dos quais 51 foram 

destinados às curtas internações e 149 permaneceram destinados a pacientes de longa 

permanência, distribuídos entre 60 mulheres e 89 homens. 

Com isto o Hospital acabou não sendo fechado e, dos 227 pacientes de longa 

permanência, 78 foram transferidos. Compreender as vicissitudes que acompanharam esses 

pacientes em sua viagem de um hospital para outro e o por quê das transferências novamente 

utilizadas na vigência de uma reforma psiquiátrica com pressupostos modernos, constituíram 

a motivação para realização desta pesquisa. A caracterização sociodemográfica e clínica dos 

78 pacientes transferidos realizada em 1998, ancorou o início da pesquisa (SCATOLINI et al., 

1998). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Verificar quais as peculiaridades da reedição das transferências, na atualidade, 

como parte do processo de reabilitação para pacientes psiquiátricos de longa permanência 

hospitalar. 
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2.2 Objetivos específicos 

Identificar os critérios de escolha das instituições de destino e da população 

transferida.  

Identificar as modificações na qualidade de atendimento prestado aos pacientes 

transferidos.  

Apreender as percepções dos pacientes transferidos sobre a transferência a que 

foram submetidos. 

Examinar o processo de redução de leitos nas instituições de origem e de destino 

estudadas. 
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3 MÉTODO 

3.1 Sujeitos 

Os sujeitos foram constituídos por uma população conveniente de 78 (34%), entre 

227 pacientes adultos, de ambos os sexos, de longa permanência hospitalar transferidos do 

Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998. Durante a visita às instituições ocorreu uma perda 

de 11 pacientes, motivo pelo qual trabalhou-se com uma amostra de 67 pacientes transferidos. 

Foi utilizada também uma amostra aleatória simples de 52 (35%), sorteados entre 

149 pacientes adultos, de ambos os sexos, de longa permanência hospitalar, remanescentes no 

hospital de Franca, para comparações com a amostra de 67 transferidos. 

O número total de óbitos nos 149 pacientes da população de longa permanência 

remanescente no Hospital de Franca foi utilizado para estabelecimento de comparações sobre 

taxa de mortalidade. 
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3.2 Exeqüibilidade temporal 

A exeqüibilidade temporal e de contexto do projeto foi realizada, em junho de 

2002, quando as 12 Instituições de destino foram contatadas para a confirmação da presença 

dos 78 pacientes naqueles locais, com solicitação de autorização formal por escrito para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Um projeto piloto foi realizado junto a uma das instituições, em 2002, auxiliando 

na re-definição dos objetivos, construção e tempo gasto para aplicação dos protocolos e 

entrevistas. 

Um mapa de viagens foi elaborado a fim de visualizar roteiros e blocos de viagens 

foram definidos de acordo com os períodos de férias da entrevistadora que, durante a 

execução do trabalho também se manteve como funcionária pública da Prefeitura Municipal 

de Campinas. 

Condições particulares da entrevistadora e o fato de estar fixando residência em 

Campinas, além do suporte familiar que possuía em Ribeirão Preto, foram considerados para 

estimar se seria possível a execução do projeto. 

A pesquisa de campo se deu durante o ano de 2004. 

3.3 Material, Instrumentos e Coleta de dados 

3.3.1 Exame dos prontuários 
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A criação de um protocolo para o levantamento de dados levou em consideração 

peculiaridades do material disponível como: prontuários com até dois volumes, chegando a 

atingir 200 folhas, presença de uma Guia de Transferência contendo dados breves sobre 

condições clínicas no hospital de origem e recomendações do Grupo Técnico sobre a futura 

inserção do paciente em Programas Terapêuticos no hospital de destino, um Relatório Social 

proveniente do Hospital de Franca, com informações sobre atividades desenvolvidas e a 

qualidade do vínculo familiar. 

Esse procedimento permitiu padronizar a obtenção das informações necessárias 

que estavam dispersas no vasto material disponível antes, em 1998, e depois das 

transferências, em 2004, período em que as visitas às instituições ocorreram. Ao final desse 

trabalho cada paciente do estudo teve os dados de origem e de destino, necessários à pesquisa, 

integrados em um mini-prontuário contendo informações sóciodemográficas e clínicas 

incluindo informações sobre Programas Terapêuticos na origem e no destino, indicações do 

Grupo Técnico e ocorrência ou não de óbitos. Os mini prontuários, foram transformados em 

quadros subdividindo os pacientes de acordo com a instituição correspondente. Estes quadros 

compõem o Apêndice 1 deste trabalho. 

No trânsito, entre 1998 e 2004, a amostra original de 78 pacientes caiu para 67, 

por dificuldades de acesso a nove prontuários em uma instituição e impossibilidade de visita a 

outra. 

A amostra de 67 pacientes foi pareada e permitiu a comparação de cada um dos 

pacientes consigo mesmo, antes e depois das transferências. O pareamento da amostra, através 

das variáveis Programas Terapêuticos antes e depois e indicações do Grupo Técnico antes e o 

resultado observado depois, permitiu verificar se essas variáveis, estudadas em um mesmo 

paciente, sofreram ou não mudanças provocadas pelo processo das transferências. 
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A amostra de 67 pacientes transferidos também foi considerada independente para 

efeito de comparação com uma amostra aleatória simples de 52 pacientes remanescentes no 

Hospital de Franca. A comparação dessas duas amostras, através de variáveis 

sociodemográficas e clínicas (tempo de permanência e diagnóstico), permitiu verificar, 

retrospectivamente, quais variáveis poderiam ter influenciado na escolha dos critérios para a 

seleção dos pacientes transferidos. 

Nessa mesma amostra de 67 pacientes verificou-se o número total de óbitos que, 

quando comparado ao número total de óbitos ocorridos em 149 pacientes da população de 

longa permanência remanescente no Hospital de Franca, permitiu o estudo de taxas de 

mortalidade. 

A caracterização sóciodemográfica se deu a partir das variáveis gênero, idade de 

admissão no hospital de Franca, idade na transferência, ano de admissão, tempo de 

permanência, localização e tipo de vínculo familiar, procedência das internações no hospital 

de Franca e ocorrência de óbitos. A caracterização clínica se deu a partir das variáveis 

diagnostico psiquiátrico na origem, programas terapêuticos na origem, programas terapêuticos 

indicados pelo Grupo Técnico no momento da transferência e programas terapêuticos no 

destino. 

A variável diagnóstico dividiu a amostra em três subgrupos de acordo com a 

Classificação Internacional de Doenças CID – 10 em: pacientes portadores de Transtornos 

Mentais Orgânicos (F00 a F 09), associados ou não a Epilepsia (G 40), Esquizofrenias (F 20 a 

F 29) e  Retardo Mental (F 70 a F 79), associados ou não a Epilepsia. 

A variável procedência original das internações dividiu a amostra em dois 

subgrupos, sendo um de pacientes internados a partir de transferências de outras instituições 

psiquiátricas e outro de pacientes internados a partir da cidade de Franca e de outras cidades 

próximas ou distantes de Franca. As cidades situadas em um perímetro de 119 km em torno 
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de Franca foram consideradas próximas e aquelas, fora desse perímetro, foram consideradas 

distantes. O Apêndice 2 ilustra a distribuição por procedência dos pacientes transferidos e 

remanescentes que não eram provenientes de outras instituições, de acordo com a distância 

em km tomando como parâmetro o Hospital Psiquiátrico de Franca. 

A variável localização familiar referiu-se à distância entre os pacientes e suas 

famílias e foi medida em quilômetros, entre o domicílio dos pacientes a partir de Franca, em 

1998 e, a partir dos hospitais de destino, em 2004. O estudo das diferenças encontradas 

permitiu classificar a amostra em cinco itens: pacientes que após as transferências ficaram 

mais próximos, mais distantes, a mesma distância, na cidade da família e outros. O Apêndice 

3 ilustra esta distribuição. 

As variáveis referentes aos Programas Terapêuticos na origem, as indicações do 

Grupo Técnico em 1998, e os Programas Terapêuticos no destino em 2004, foram re-

agrupadas em duas, denominadas Internação Básica e Reabilitação, para permitir o 

estabelecimento de comparações. 

A variável Internação Básica, que não implica no engajamento do paciente em 

Programa de Reabilitação, agrupou os programas em: Regime de Enfermaria, com 

participação parcial ou sem participação em atividades terapêuticas; Leitos FPT; Leitos 

PADEME e Asilo para Idosos, tanto quando transferidos pelo hospital psiquiátrico de destino, 

como quando transferidos pela família. 

A variável Reabilitação, que implica no engajamento do paciente em Programas 

de Reabilitação, agrupou os programas em: Regime de enfermaria com participação em 

Oficinas Terapêuticas; Quartos Individuais ou Quartos Coletivos, com pequeno número de 

pacientes; Programas de preparação para Inserção em Lares Abrigados e Inserção em Lares 

Abrigados, dentro dos hospitais; Inserção em Residências Terapêuticas, na comunidade; 

Reabilitação; Inserção em Hospital Dia e Alta Hospitalar. 
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A variável ocorrência de óbitos foi examinada entre os transferidos e 

remanescentes quanto à idade e, dentro da própria amostra de transferidos também quanto a 

diagnóstico, com o objetivo de verificar a importância da correlação dessas duas variáveis 

com ocorrência ou não de óbitos. Devido a sua importância quanto ao impacto na população 

de transferidos, a ocorrência de óbitos e o ano do óbito entre os transferidos foram 

comparados com a ocorrência de óbitos e o ano dos óbitos no total da população de 

remanescentes. 

Todos esses cálculos foram possíveis a partir da inserção dos dados em uma 

matriz única examinada pelo programa SPSS13.0. 

Para os cálculos entre amostras independentes das variáveis idade na admissão, 

idade na transferência, tempo de permanência, programa de destino em relação à idade na 

transferência, idade dos óbitos entre transferidos e remanescente, idade na transferência entre 

óbitos e vivos transferidos, utilizou-se o teste não-paramétrico de Mann Whitney. 

Para as variáveis gênero, ano de admissão, diagnóstico, localização familiar e 

aproximação familiar, programa de destino em relação a diagnóstico, ocorrência de óbitos 

entre transferidos e remanescentes, diagnóstico entre óbitos e vivos transferidos e óbitos entre 

os transferidos comparados aos óbitos entre o número total de remanescentes utilizou-se o 

teste de qui-quadrado para duas amostras independentes. 

A ocorrência de óbitos no ano de 1998 e sua comparação com o número de óbitos 

entre os transferidos e o número de óbitos entre o total de remanescentes foi realizada 

utilizando o teste exato de Fisher. Este teste também foi aplicado quando se comparou a 

ocorrência de óbitos, em 1998, com os números totais de transferidos e remanescentes, agora 

considerando vivos e falecidos. 

Para amostras pareadas, foi utilizado o teste estatístico de McNemar. 

Adotou-se como nível de significância p ≤ 0,05. 
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3.3.2 Exame dos relatórios de intervenção produzidos pelos Grupos Técnicos junto aos 

hospitais psiquiátricos 

A análise qualitativa foi escolhida para elaboração de um panorama geral dos 

hospitais de origem e dos hospitais de destino a fim de identificar critérios que poderiam ter 

motivado as transferências de um hospital para outros. Essa análise foi processada sobre 

relatórios produzidos entre 1990 e 1998, pelos Grupos Técnicos, no momento das 

intervenções nos hospitais. Esse procedimento foi aplicado no conjunto dos relatórios da 

instituição de origem e no conjunto dos Relatórios das instituições de destino. 

As sucessivas leituras desse material permitiram a observação de conteúdos 

diversos, utilizando como unidade de registro as frases contidas nos relatórios, relacionadas 

com instalações físicas, situações administrativas, técnicas, de pessoal e de gerenciamento dos 

hospitais estudados. A partir da observação da repetição de unidades de registro com 

conteúdos semelhantes, foi possível agrupá-las em seis Categorias Temáticas, excludentes 

entre si: Estrutura Física, Qualidade da Alimentação, Qualidade dos Programas Disponíveis, 

Condições de Higiene, Qualidade da Assistência e Estrutura Técnica.  

Os registros dos Relatórios dos Grupos Técnicos, do ponto de vista do exercício 

ou não, pelas instituições, de condições explícitas de Reabilitação Psicossocial, foram 

qualificados segundo duas alternativas: Com Condições Facilitadoras de Reabilitação e Sem 

Condições Facilitadoras de Reabilitação. Assim, hospital de origem e hospitais de destino 

puderam ser estudados, comparativamente, em cada uma das seis Categorias, segundo 

possuíssem ou não Condições Facilitadoras de Reabilitação Psicossocial.  Doze quadros 

ilustrativos, colocando lado a lado hospital de origem e hospitais de destino, mostram cada 
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uma dessas Categorias classificadas Com e Sem Condições Facilitadoras de Reabilitação 

Psicossocial. 

3.3.3 Questionários de avaliação das características atuais das instituições 

A caracterização atual das instituições foi obtida através de seis itens: nome da 

instituição, ano de fundação, instituição pública, privada ou filantrópica, número de leitos, 

número de profissionais e programas terapêuticos desenvolvidos. Essa caracterização contou 

com a colaboração de técnicos do hospital de acordo com o tipo de informações solicitadas 

em cada item do questionário. As informações sobre ano de fundação, número de leitos e 

número de profissionais foi fornecida por técnicos da secretaria do hospital e as informações 

sobre programas terapêuticos desenvolvidos foram coletadas junto aos profissionais que 

acompanharam os pacientes para a entrevista ou junto aos diretores clínicos. Esse 

levantamento resultou em fichas individuais de caracterização de cada instituição visitada que 

foram relacionadas no Apêndice 4 deste trabalho. 

As informações necessárias para estudar-se o processo de redução de leitos, 

retrospectivamente, em 1998 e 1992, foram extraídas de material do Datasus/Tabnet, 

disponibilizado em publicação especializada. 

O número de profissionais que uma instituição deve possuir, determinados pela 

Portaria 224/1992, foi utilizado como parâmetro para o estabelecimento de comparação com a 

composição da equipe técnica dos hospitais em 2004. 

3.3.4 As entrevistas com os pacientes 
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A repercussão das transferências sobre os pacientes foi estudada a partir de um 

roteiro de entrevista estruturada, aplicado com enquadre flexível, contendo seis questões que 

tinham por objetivo investigar as vivências dos pacientes no trânsito entre um hospital e 

outro. A análise qualitativa das respostas ao roteiro destaca a avaliação da compreensão do 

paciente sobre a localização geográfica atual e pregressa, a memória pregressa relacionada 

com lembranças sobre o hospital de origem, compreensão sobre o motivo da transferência e 

opinião sobre a mudança de um hospital para outro. O roteiro foi testado em pacientes, com 

perfil semelhante ao da amostra, em tratamento no Hospital Dia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto e no Hospital Psiquiátrico Alan Kardec de Franca. 

A análise qualitativa do material resultante permitiu a criação de seis Categorias 

denominadas: Orientação Espacial, Qualidade do Discurso, Lembranças de Vínculos com o 

Hospital de Origem, Motivo da Transferência, Opiniões sobre a Mudança e Percepção de 

Sofrimento na Internação. Como unidades de registro adotaram-se as respostas dos pacientes 

na íntegra, agrupadas segundo essas categorias. 

O enquadre flexível permitiu a presença de um técnico do hospital, para auxiliar 

no estabelecimento do primeiro contato e no desenvolvimento da entrevista, por se tratar de 

amostra de pacientes com grave comprometimento verbal e fragilidades no estabelecimento 

de vínculos. A duração maior ou menor da presença desse técnico ficou na dependência da 

tranqüilidade e reciprocidade demonstrada pelo paciente. Por exemplo, uma das entrevistas se 

deu com o paciente sozinho, em um banco ao ar livre, onde às vezes outros pacientes se 

aproximavam. Ocorreu também de um paciente ser entrevistado na mesa da cozinha de uma 

Residência Terapêutica, enquanto outra paciente fazia o café. Neste caso, em particular, a 

presença da técnica do Serviço Social foi fundamental para o estabelecimento do primeiro 

contato e desenvolvimento da entrevista. Muitas entrevistas ocorreram em sala restrita com 

uma técnica do hospital auxiliando na compreensão do que era dito pelos pacientes. 
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Pacientes que haviam sido re-transferidos para outras instituições, em sua maioria 

asilos, foram procurados nesses locais para serem entrevistados e essas instituições também 

foram caracterizadas. 

Uma perda amostral de 3 pacientes, dos 67 da amostra original, ocorreu por 

dificuldades de contato com familiares de pacientes em condição de alta ou levados para  asilo 

pela família. Dos 64 pacientes restantes verificaram-se 19 óbitos resultando em 45 pacientes 

passíveis de entrevista. Todos os 45 pacientes, independente de terem ou não condições de 

verbalização, foram observados para uma tentativa de contato verbal. No entanto, a aplicação 

do roteiro de entrevista só foi possível em 27 deles, motivo pelo qual a amostra de 45 foi 

dividida em pacientes com condições de entrevista e pacientes sem condições de entrevista. 

Essa peculiaridade da amostra permitiu a criação das variáveis Entrevistados Sim e 

Entrevistados Não. Essas duas variáveis quantitativas se somaram as variáveis anteriormente 

descritas com o objetivo de se verificar uma possível relação delas com os programas de 

destino. O teste exato de Fisher foi utilizado para o estabelecimento desta comparação. 

3.4 Aspectos éticos 

Como os pacientes envolvidos nesta amostra encontravam-se institucionalizados, 

apresentavam-se vulneráveis e legalmente incapazes a primeira providência foi solicitar, junto 

às instituições de destino, uma autorização para abordagem dos pacientes bem como para o 

acesso aos seus prontuários clínicos. Foi utilizada uma carta padrão contendo esclarecimentos 

pormenorizados sobre os objetivos do trabalho e uma lista de identificação dos pacientes 

transferidos seguiu anexa. O projeto de pesquisa na íntegra, contendo copia dos protocolos 

utilizados para o levantamento de dados, foi enviado aos hospitais que solicitaram maiores 
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esclarecimentos sobre a pesquisa, passando por apreciação de comissões cientificas dentro da 

própria instituição. 

Nos casos em que o paciente se encontrou em situação de alta, definiu-se que a 

entrevista somente se realizaria mediante o consentimento do familiar responsável devido ao 

conhecimento do comprometimento da autonomia e juízo crítico, próprio a seus quadros 

clínicos. 

O consentimento informado foi apresentado informalmente e verbalmente a todos 

os pacientes em condições de entrevista.  O consentimento por escrito somente foi assinado 

por alguns pacientes devido às limitações que apresentavam, sendo a maioria assinada pelos 

profissionais que os acompanharam. 

Com o objetivo de garantir retorno dos benefícios obtidos através da pesquisa para 

as instituições que participaram da coleta de dados, fica o compromisso de enviar uma cópia 

do trabalho concluído e dos mini-prontuários para as instituições que receberam as 

transferências. 

Todos os protocolos utilizados para o levantamento de dados, bem como cópia da 

carta de autorização enviada às instituições e cópia do consentimento informado estão 

dispostos no Apêndice 5 deste trabalho. 

Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto apresentado como Anexo 1. 

3.5 Delineamento da Pesquisa 

Duas amostras, sendo uma de conveniência de 67 pacientes transferidos e outra, 

aleatória simples, de 52 pacientes remanescentes, foram descritas, exploradas e comparadas 
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em estudo longitudinal prospectivo entre 1998 e 2004, com triangulação simultânea de 

métodos quantitativos e qualitativos, utilizando análises documental, temática, estatísticas 

descritiva e inferencial, com a finalidade de se compreender a realidade da situação atual de 

pacientes psiquiátricos de longa permanência hospitalar, transferidos de um hospital para 

outro. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Visita as instituições e a ocorrência de re-transferências 

Após a realização das visitas às instituições pode-se construir um novo panorama 

relacionado à distribuição dos pacientes por instituições de destino devido a nove re-

transferências para instituições de caráter asilar, não psiquiátrico, duas altas para família e 

duas inserções em programas de Residência Terapêutica na comunidade. 

Para a demonstração deste novo panorama foi elaborado o Quadro 1, que ilustra 

estes desdobramentos. Em seguida serão descritos alguns detalhes sobre as novas instituições 

e a população re-transferida. 
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Quadro 1 - Distribuição de 13 pacientes re-transferidos no destino classificados por 

 instituição de destino e destino na re-transferência 

Hospitais de destino Numero de pacientes Destino na re-transferência 

Hospital 1 25 

1 outro hospital com 

posterior inserção em 

Residência Terapêutica 

Hospital 2 10 

1 Alta família 

2 asilos 

1 Residência Terapêutica 

Hospital. 7 11 

7 asilos 

(dentre estes 1 alta para 

família) 

Hospital 11 1 1 asilo 

Total – 13 pacientes 

 

 

 

No Hospital 1, uma das pacientes foi re-transferida para o hospital 2 devido à 

proximidade familiar e por possuir uma tia também internada naquele hospital. Em retorno ao 

Hospital 2 constatou-se que esta paciente havia sido inserida em uma Residência Protegida 

assim como sua tia. 

No Hospital 2 verificou-se uma alta para família, dois pacientes que foram 

levados por familiares para Asilos próximos às suas residências e uma inserção em Residência 

Terapêutica. 

No Hospital 7, sete pacientes foram re-transferidos para asilos e casa transitória 

devido a instituição não assumir a responsabilidade de recebimento de benefícios dos 

pacientes que não administrassem seu próprio dinheiro. Dentre esses dois tinham 40 e 41 anos 

e uma tinha 37 anos. Uma paciente com, 58 anos, foi levada de alta pela família 

posteriormente. 

O Hospital 11 re-transferiu sua paciente para outra instituição em 18/06/02, e essa 

instituição, ao visitada, foi caracterizada como Asilo. Em visita a esta instituição levantou-se a 

justificativa desta transferência. A paciente possuía a idade adequada para ingressar na 
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instituição, ou seja, encontrava-se com 59 anos e seis meses, e não apresentava sintomas 

psiquiátricos que inviabilizassem seu convívio naquele local. 

4.2 Análise dos prontuários 

Variáveis utilizadas: 

a) Gênero; 

b) Idade de admissão no Hospital  Psiquiátrico de Franca; 

c) Idade na transferência; 

d) Ano de admissão; 

e) Tempo de permanência; 

f) Diagnóstico psiquiátrico; 

g) Localização familiar: Aproximação, distanciamento, cidade da família, 

manutenção da distância e outros; 

h) Procedência das internações no Hospital Psiquiátrico de Franca: Outras 

instituições, cidade de Franca, cidades abaixo de 119 km e cidades acima de 120 km; 

i) Internação Básica e Reabilitação segundo Indicações de Programas 

Terapêuticos pelo Grupo Técnico, Programas Terapêuticos no hospital de origem e Programas 

Terapêuticos no hospital de destino; 

j) Ocorrência de óbitos entre transferidos e remanescentes; 

k) Ocorrência de óbitos entre transferidos e entre a população total de 

remanescentes; 

l) Entrevistados: com condições de verbalização e sem condições de verbalização. 
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A apresentação dos resultados dos testes estatísticos não paramétricos para cada 

variável vem a seguir: 

a) Gênero 

Para a variável gênero verificou-se a predominância maciça das mulheres entre o 

grupo de transferidos: 49 (73,1%) contra 18 (34,6) nos remanescentes  e uma chance de 

transferência no sexo feminino de 5 vezes comparado ao sexo masculino (x
2
 = 17,66  p < 

0,0001* Odds ratio = 5,56). 

 

 

Tabela 1 - Comparação entre o gênero de pacientes psiquiátricos transferidos e 

 remanescentes no Hospital de Franca, em 1998 

 Gênero 
Total 

Feminino Masculino 

Grupo 

Transferidos 
49* 18 67 

73,1% 26,9% 100,0% 

Remanescentes 
18 34 52 

34,6% 65,4% 100,0% 

Total 
 67 52 119 

56,3% 43,7% 100,0% 

Nota: x2 = 17,66 p < 0,0001* Odds ratio = 5,56 IC (2,51 - 12,28) 

 

 

 

b) Idade de admissão no Hospital Psiquiátrico de Franca 

Para a variável idade de admissão verificou-se que os pacientes transferidos eram 

mais velhos que os remanescentes quando foram admitidos em Franca (p = 0,01*). Para os 

transferidos obteve-se a média de 35,23 anos de idade na admissão, com mediana de 34 anos 

e desvio padrão de 10,74. Para os remanescentes obteve-se a média de 30,48 anos de idade na 

admissão com mediana de 28 anos e desvio padrão de 11,16. 
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Tabela 2 - Comparação entre as idades de admissão no Hospital 

 Psiquiátrico de Franca dos pacientes transferidos e 

 remanescentes 

 
Número de 

pacientes 
Média Mediana 

Desvio 

padrão 

Transferidos 66 35,23* 34 10,74 

Remanescentes 52 30,48 28 11,16 

Nota: p = 0,01* 

 

 

 

c) Idade na transferência 

Para a variável idade na transferência verificou-se que os pacientes transferidos e 

os pacientes remanescentes não diferiram significativamente (p = 0,36). Para os transferidos 

obteve-se a média de 53,47 anos de idade na transferência, com mediana de 54 anos e desvio 

padrão de 11,42. Para os remanescentes obteve-se a média de 51,54 anos de idade na 

transferência com mediana de 52,50 anos e desvio padrão de 13,12. 

 

 

Tabela 3 - Comparação entre a idades na transferência dos pacientes 

 psiquiátricos transferidos e remanescentes no Hospital 

 Psiquiátrico de Franca, em 1998 

 
Número de 

pacientes 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Transferidos 66 53,47 54 11,42 

Remanescentes 52 51,54 52,50 13,12 

Nota: p = 0,36 

 

 

 

d) Ano de admissão no Hospital Psiquiátrico de Franca 

Para a variável ano de admissão não se obteve diferença significativa entre os 

transferidos e remanescentes (x
2
 = 3,30  p = 0,35). 

A Tabela 4 representa a distribuição dos pacientes entre intervalos de tempo 

segundo ano de admissão em Franca. 
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Tabela 4 - Comparação entre ano de admissão no Hospital Psiquiátrico 

 de Franca dos pacientes remanescentes e transferidos 

Ano de admissão Pacientes transferidos 
Pacientes 

remanescentes 

antes de 1970 9 (13,3%) 11 (21,1%) 

1971 a 1980 36 (53,6%) 20 (38,5%) 

1981 a 1990 15 (22,8%) 16 (30,8%) 

após 1990 7 (10,3%) 5 (9,6%) 

Total 67 (100%) 52 (100%) 

 

 

 

Com relação ao ano de admissão, para os pacientes transferidos 53,6% chegaram 

ao Hospital de Franca na década de 1970. Observando a distribuição percentual dos pacientes 

remanescentes verificou-se que este percentual encontra-se diluído entre as décadas de 60, 70 

e 80 (90,6%). Este resultado mostra que a população remanescente, apesar de expressar um 

acréscimo notável na década de 1970 (38,5%), apresentou um aumento mais gradativo ao que 

se refere ao ano de chegada ao Hospital de Franca, no decorrer das décadas e uma involução 

menos acentuada que a população de transferidos como ilustra a figura um. 

 

 

Figura 1- Comparação entre o ano de admissão de pacientes psiquiátricos de longa 

 permanência hospitalar transferidos e remanescentes no Hospital de Franca, em 

 1998 
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e) Tempo de permanência no Hospital Psiquiátrico de Franca 
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Para tempo de permanência no Hospital Psiquiátrico de Franca verificou-se que os 

pacientes transferidos e os pacientes remanescentes não diferiram significativamente (p = 

0,41). Para os transferidos obteve-se uma média de 19,07 anos de internação com mediana de 

20 e desvio padrão de 8,38. Para os pacientes remanescentes obteve-se a média de 22,25 anos 

de internação, mediana de 19,50 anos e desvio padrão de 12,14. 

 

 

Tabela 5 - Comparação entre o tempo de permanência no Hospital 

 Psiquiátrico de Franca dos pacientes transferidos e 

 remanescentes 

 
Número de 

pacientes 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Transferidos 67 19,07 20 8,38 

Remanescentes 52 22,25 19,5 12,14 

Nota: p = 0,41 

 

 

 

f) Diagnóstico psiquiátrico na origem 

Com relação à classificação diagnóstica verificou-se, entre os transferidos, o 

predomínio do diagnóstico de Retardo Mental, 24,5%, contra 8% entre os pacientes 

remanescentes, identificando uma diferença significativa com relação a este diagnóstico entre 

os dois grupos (x
2
 = 6,77 p = 0,03*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

Tabela 6 - Comparação entre a classificação diagnóstica dos pacientes transferidos e 

 remanescentes no Hospital Psiquiátrico de Franca em 1998 

 

Diagnóstico 

Total 
Esquizofrenia 

Retardo 

Mental 

Transtorno 

Mental 

Orgânico 

Grupo 

Transferidos 
36 17* 14 67 

55,4% 25,4 % 20,9 % 100 % 

Remanescentes 
29 4 17 50 

58 % 8 % 34 % 100 % 

Total  
65 21 31 117 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: x2 = 6,77 p = 0,03* 

 

 

 

g) Localização familiar: Aproximação, distanciamento, cidade da família, 

manutenção da distância e outros. 

Para efeito do cálculo da variável localização familiar agruparam-se as categorias 

ausente e presente considerando-as como família localizada. Verificou-se um maior 

percentual de pacientes com família localizada entre os remanescentes, 41 (78,8 %), do que 

entre os transferidos, 38 (56,8 %) onde x
2
 = 14,53 e p < 0,001*. 

 

 

Tabela 7 - Comparação entre a localização familiar dos pacientes transferidos e 

 remanescentes no Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998 

 

Família 

Total Não 

localizada 

Localizada 

Ausente Presente 

Grupo 

Transferidos 
29 20 18 67 

43,3% 29,9% 26,9% 100,0% 

Remanescentes 
11 9* 32* 52 

21,2% 17,3% 61,5% 100,0% 

Total 
 40 29 50 119 

33,6% 24,4% 42,0% 100,0% 

Nota: x2 = 14,53 p < 0,001* 
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A ocorrência de aproximação familiar entre os transferidos foi estimada então 

para se verificar, até que ponto, esta variável influenciou o destino determinado aos pacientes, 

no momento da escolha das instituições para onde eles seriam remanejados. 

Para esse cálculo consideraram-se os pacientes que tinham família localizada com 

exceção de quatro, pois três possuíam família localizada em cidades de outros Estados 

(Umuarama/PR, Pracinha/AL, Caetanópolis/MG) e um apresentou localização familiar após a 

transferência ser efetivada. Entendeu-se que a escolha do destino da transferência para estes, 

ocorreu independente da localização familiar. 

Para efeito do cálculo, a variável aproximação ou distanciamento familiar foi 

agrupada em: aproximou-se,  junto a cidade da família ou alta para a família e  distanciou-se  

ou manteve a distância. 

Aproximou-se ou foram transferidos para cidade de suas famílias 20 (58,8%) dos 

pacientes e distanciou-se ou manteve as distâncias 14 pacientes (38,3%). Esta diferença não 

foi estatisticamente significativa (p = 0,15). 

 

 

Tabela 8 - Distribuição de pacientes que possuíam famílias localizadas considerando a 

 distância em que passaram a se encontrar após serem submetidos à transferência 

 

N
° 

d
e 

p
ac

ie
n
te

s 

co
m

 f
am

íl
ia

 

lo
ca

li
za

d
a
 

%
 

D
is

ta
n
ci

o
u

-s
e
 

%
 

M
es

m
a
 

d
is

tâ
n
ci

a
 

%
 

Ju
n
to

 à
 c

id
ad

e 
d
a 

fa
m

íl
ia

 o
u
 a

lt
a 

%
 

A
p
ro

x
im

o
u

-s
e 

%
 

Transferidos 34 50,7 12 32,4 2 5,9 8 23,5 12 38,2 

Nota: p = 0,15 

 

 

 

A variável procedência das internações mostrou que encaminhamentos 

provenientes de outras instituições psiquiátricas predominaram entre os pacientes transferidos. 

Verificou-se que um percentual de 70,1% dos pacientes submetidos à transferência eram 
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provenientes de outras instituições contra 10 % entre os pacientes remanescentes. Observou-

se também que entre os remanescentes, 40 % eram provenientes da própria cidade de Franca e 

38% provenientes de cidades com menos de 119 km de distância do hospital. Esses três 

valores apresentaram diferença significativa entre os dois grupos (x
2
 = 53,97 e p < 0,001*). 

A tabela a seguir ilustra esta condição. 

 

 

Tabela 9 - Comparação entre a procedência dos pacientes transferidos e remanescentes no 

 Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998 
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Transferidos 47* 70,1 1 1,5 9 13,5 10 14,9 67 100 

Remanescentes 5 10,0 20* 40,0 19* 38,0 6 12,0 50 100 

Total 52 80,1 20 39,5 29 53,4 16 16,9 117  

Nota: x2 = 53,97 e p < 0,001* 

 

 

 

Foi interessante então verificar qual a rota percorrida pelos pacientes transferidos 

ao serem submetidos a duas transferências, uma predominantemente na década de 70, 

coincidindo com a política vigente de compra de leitos em hospitais privados e filantrópicos e 

outra, atual, decorrente da nova política de redução de leitos em detrimento de criação de 

serviços na comunidade. 

Pode-se observar que o Hospital de Franca também foi utilizado para receber 

pacientes em detrimento da redução de leitos em outros locais. 

O quadro seguinte ilustra as instituições de origem dos pacientes submetidos à 

transferência e indica o destino atual, para onde eles foram transferidos, em 1998. 
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Quadro 2 - Distribuição de 47 pacientes transferidos do Hospital 

 Psiquiátrico de Franca, em 1998, provenientes de outras 

 instituições e seus destinos após a transferência 

Instituição de origem 
Número de 

Pacientes 

Destino das 

transferências 

em 1998 

Número de 

pacientes 

transferidos 

Hospital Santa Tereza 

Hospital Vicente de 

Paulo de Ribeirão Preto 

30 

Hospital 2 7 

Hospital 1 12 

Hospital 6 6 

Hospital 3 1 

Hospital 5 1 

Hospital 8 2 

Asilo  1 

Clínica de Repouso de 

Americana 
7 

Hospital 1 3 

Hospital 9 2 

Hospital 4 1 

Hospital 8 1 

Hospital Mariano Dias 

de Barretos 
7   Hospital 7* 7 

Hospital Cesário Mota 

de Piracicaba 
1 Hospital 3 1 

Hospital Franco da 

Rocha de São Paulo 
1 Hospital 1 1 

FEBEM - Batatais 1 Hospital 1 1 

Total 47  47 

Nota: 14 pacientes foram transferidos para Franca e voltaram para o hospital de 
origem ou outro hospital na cidade do hospital de origem. 

* Esses pacientes foram transferidos no ano de 1995 

 

 

 

O Quadro 3, a seguir, ilustra as cidades de origem dos 20 pacientes transferidos 

que não tiveram como origem outras instituições e suas localizações atuais, identificando 

também a rota percorrida por eles, com a transferência em 1998. 
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Quadro 3 - Procedência ou naturalidade de 20 pacientes transferidos do 

 Hospital Psiquiátrico de Franca , em 1998, e não provenientes de 

 outras instituições, e seus destinos após a transferência 

Procedência / 

naturalidade 

Número de 

pacientes 

Destino das 

transferências 

Número de 

pacientes 

Santa Rosa do 

Viterbo/SP 
1 

Hospital 1 8 

Ibitiuva/SP 1 

Franca/SP 1 

Batatais/SP 1 

Ribeirão Preto/SP 2 

Vila dos Remédios/SP 1 

Ituverava/SP 1 

Nuporanga/SP 1 

Hospital 2 3 Batatais/SP 1* 

Ribeirão Preto/SP 1* 

Campinas/SP 1 
Hospital 5 2 

Ribeirão Preto/SP 1 

Bebedouro/SP 2 
Hospital 7 4 

Guaíra/SP 2* 

Cravinhos/SP 1 
Hospital 6 2 

Ribeirão Preto/SP 1 

Caetanópolis/MG 1 Hospital 8 1 

Total 20  20 

* Aproximaram-se da origem quatro pacientes 

 

 

 

i) Internação Básica e Reabilitação segundo Indicações de programas terapêuticos 

pelo Grupo Técnico, programas terapêuticos no hospital de origem, programas terapêuticos 

nas instituições de destino. 

Os programas terapêuticos são registrados em três momentos considerando 

origem, destino e indicações do Grupo Técnico. A tabela seguinte permite visualizar os 

pacientes em seus programas nos três momentos antes da subdivisão dos programas segundo 

a classificação Internação Básica e Reabilitação. 
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Quadro 4 - Distribuição de 67 pacientes transferidos do Hospital Psiquiátrico 

 de Franca em 1998, por programas terapêuticos na origem, na 

 indicação do Grupo Técnico e no destino, em 2004 

Classificação 

dos 

Programas 

Terapêuticos 

Programas 

terapêuticos 

No hospital 

de origem 

Indicações 

do grupo 

técnico 

Nas 

instituições 

de destino 

Internação 

Básica 

asilo – 4 9 

enfermaria 44 14 * 37 

Reabilitação 

Enfermaria 

com 

engajamento 

em oficina 

10 _ 2 

quarto 

individual ou 

coletivo 

_ _ 6 

pré - lar –  5 

lar 5 20 3 

alta breve – 14** – 

residência 

terapêutica 
_ _ 2 

alta – 3*** 2 

Não consta 8 12 1 

Total 67 67 67 

* Entre esses estão as classificações Outro Hospital, PADEME, FPT. 

** Entre esses estão as classificações Reabilitação e Alta Breve. 
*** Indicação para Hospital Dia. 

 

 

 

Uma análise foi realizada comparando as Indicações de Programas Terapêuticos 

pelo Grupo Técnico e a inserção dos pacientes transferidos em Programas Terapêuticos nas 

instituições de destino. 

Verificou-se que a expectativa do Grupo Técnico quanto a inserção dos pacientes 

transferidos em Programas Terapêuticos de Reabilitação foram superiores ao constatado nas 

instituições de destino (p = 0,002*). Para 36 (66,7%) indicações de Programas Terapêuticos 

de Reabilitação, tem-se 19 (35,2%) pacientes, de fato nestas condições, nas instituições de 

destino. 
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Tabela 10 - Comparação entre Indicações de Programas Terapêuticos pelo Grupo Técnico 

 para a transferência dos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998 

  
Indicações de programas 

terapêuticos pelo grupo técnico 
Total 

 
Tipo de 

Programa 

Internação 

Básica 
Reabilitação 

Programa 

terapêutico na 

instituição de 

destino 

Internação 

Básica 
13 (24,1%) 22 (40,7%) 35 (64,8%) 

Reabilitação 5 (9,3%) 14 (25,9%) 19 (35,2%) 

Total 18 (33,3%) 36 (66,7%) 54 (100%) 

Nota: p = 0,002* 

 

 

 

Uma análise foi realizada comparando os Programas Terapêuticos de origem com 

os Programa Terapêuticos de destino aos quais foram inseridos os pacientes transferidos. 

Comparando Programas de origem e Programas de Destino verificou-se que, 35 

(59,3 %) se mantiveram em Internação Básica na origem e no destino e 6 (10,1%) que se 

encontravam em programas classificados como de Reabilitação na origem, passaram a 

freqüentar programas característicos de Internação Básica, no destino, ou seja, regrediram. 

Entre os 9 (15,3%) pacientes que se encontravam em programas de Internação Básica na 

origem, 9 (15,3%) foram inseridos em programas classificados como de Reabilitação, no 

destino, ou seja obtiveram progresso. Dos 9 (15,3%) pacientes que se encontravam em 

programas de reabilitação na origem, 9 (15,3%) se mantiveram em programas semelhantes no 

hospital de destino. Este interjogo não apresentou diferença significativa quanto a progresso 

em relação a Programas Terapêuticos após os pacientes serem submetidos às transferências (p 

= 0,60). Em síntese, na origem, verifica-se 44 pacientes em Programas de Internação Básica e 

15 pacientes em Programas de Reabilitação contra, 41 em Internação Básica e 18 em 

Reabilitação, no destino. 
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Tabela 11 - Comparação entre Programas Terapêuticos dos pacientes transferidos no Hospital 

 Psiquiátrico de Franca e nas instituições de destino, em 2004 

  
Programas Terapêuticos no hospital 

de origem 
Total 

 
Tipo de 

Programa 

Internação 

Básica 
Reabilitação 

Programa 

terapêutico na 

instituição de 

destino 

Internação 

Básica 
35 (59,3,%) 6 (10,1%) 41 (69,4%) 

Reabilitação 9 (15,3%) 9 (15,3%) 18 (30,6%) 

Total 44 (74,6%) 15 (25,4%) 59 (100%) 

Nota: p = 0,60 

 

 

 

Comparando a variável diagnóstico com o programa de destino dos pacientes 

transferidos concluiu-se que não foi o diagnóstico que determinou a inserção em Programas 

Reabilitação contra Programas de Internação Básica (x
2
 = 1,73  p = 0,42). 

 

 

Tabela 12 - Comparação entre o diagnóstico dos pacientes transferidos por tipo de Programas 

 Terapêuticos nas instituições de destino, em 2004 

 

Diagnóstico 

Total 
Esquizofrenia 

Retardo 

mental 

Transtorno 

mental 

orgânico 

Programa 

terapêutico 

de destino 

Internação 

Básica 

24 11 11 46 

52,2% 23,9% 23,9% 100,0% 

Reabilitação 
12 6 2 20 

60% 30% 10% 100,0% 

Total  
36 17 13 66 

54,5% 25,8% 19,7% 100,0% 

Nota: x2 = 1,73 p = 0,42  

 

 

 

Entretanto, verificou-se que a idade do paciente em 1998 influenciou suas 

inserções nos Programas Terapêuticos no destino (p = 0,019*). Para os pacientes inseridos em 

Programas de Internação Básica a média de idade foi superior (55,56 anos) para mediana de 
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55 anos e desvio padrão de 11,68. Para os pacientes inseridos em Programas de Reabilitação a 

média de idade foi de 48,6 anos para mediana de 49,5 anos e desvio padrão de 9,74. 

 

 

Tabela 13 - Comparação entre a idade em 1998, dos pacientes transferidos e a 

 inserção dos pacientes em Programas Terapêuticos nas instituições 

 de destino, em 2004 

 
Número de 

pacientes 
Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Internação Básica  45 55,56* 55 11,68 

Reabilitação 20 48,6 49,5 9,74 

Nota: p = 0,019* 

 

 

 

j) Ocorrência de óbitos entre transferidos e remanescentes  

Para a variável ocorrência de óbitos verificou-se que não houve diferença 

significativa no número de óbitos entre transferidos e remanescentes (x
2
 = 0,81  p = 0,37). 

 

 

Tabela 14 - Comparação entre a ocorrência de óbitos entre os pacientes transferidos e 

 remanescentes no Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998 

 
Ocorrência de óbitos 

Total 
Não Sim 

Transferidos 48 (71,6%) 19 (28,4%) 67 (100%) 

Remanescentes 41 (78,8%) 11 (21,2%) 52 (100%) 

Total 89 (74,8%) 30 (25,2%) 119 (100%) 

Nota: x
2
 = 0,81 p = 0,37 

 

 

 

Entre os pacientes transferidos verificou-se que o diagnóstico não influenciou 

significativamente na ocorrência de óbitos (x
2
 = 2,42 p = 0,30). 
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Tabela 15 - Comparação entre a distribuição diagnóstica e a ocorrência de óbitos entre 

 pacientes psiquiátricos transferidos do Hospital de Franca, em 1998 

 

Diagnóstico 

Total 
Esquizofrenia 

Retardo 

mental 

Transtorno 

mental 

orgânico 

Óbito 

Sim 
10 3 6 19 

52,6% 15,8% 31,6% 100,0% 

Não 
26 14 8 48 

54,2% 29,1% 16,7% 100,0% 

Total  
36 17 14 67 

53,7% 25,4% 20,9% 100,0% 

Nota: x2 = 2,42 p = 0,30 

 

 

 

k) Ocorrência de óbitos entre transferidos e entre a população total de 

remanescentes 

Comparando o número de óbitos entre o total de remanescentes com o número de 

óbitos entre os transferidos confirmou-se também que não houve diferença significativa (x
2
 = 

1,48 p = 0,22). 

 

 

Tabela 16 - Comparação entre número total de óbitos na amostra de 

 pacientes transferidos e na população de pacientes 

 remanescentes no Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998 

 Mortos 
Total de 

pacientes 
Taxa (%) 

Remanescentes 31 149 22,8 

Transferidos 19 67 28,4 

Nota: Teste do x2 = 1,48 p = 0,22 

 

 

 

Entretanto, houve diferença significativa quando se tomou como referência o ano 

das transferências (p = 0,03*). A taxa de mortalidade entre os transferidos (36,8 %) é superior 

a dos remanescentes (9,7%). 
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Tabela 17 - Comparação entre a ocorrência de óbitos, no ano da transferência, entre pacientes 

 transferidos que foram a óbito e total de remanescentes que foram a óbito no 

 Hospital Psiquiátrico de Franca, em 1998 

 Óbitos em 98 
Número total de 

óbitos 

Taxa de mortalidade 

em 98 (%) 

Remanescentes   3* 31 9,7 

Transferidos 7 19 36,8 

Nota: Teste exato de Fisher p = 0,03* 

 

 

 

Houve também diferença significativa quando se tomou como referência o ano 

das transferências em relação ao total de vivos e óbitos entre transferidos e remanescentes (p 

= 0,03*).  A taxa de mortalidade entre os vivos e óbitos transferidos (10,4 %) é superior a taxa 

de mortalidade entre os vivos e óbitos nos remanescentes (2%). 

 

 

Tabela 18 - Comparação entre a ocorrência de óbitos, no ano da transferência, entre 

 pacientes transferidos e entre o total de remanescentes no Hospital 

 Psiquiátrico de Franca, em 1998 

 Óbitos em 98 
Número total de 

pacientes 

Taxa de mortalidade 

em 98 (%) 

Remanescentes 3* 149 2,0 

Transferidos 7 67 10,4 

Nota: Teste exato de Fisher p = 0,03* 

 

 

 

l) Entrevistados: com condições de verbalização e sem condições de verbalização 

Os pacientes com condição de verbalização encontram-se mais presentes em 

programas de reabilitação e tem sete vezes mais chances de serem inseridos nestes programas 

do que os que não possuem condição de verbalização (p = 0.01* Odds ratio = 7,43). 
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Tabela 19 - Comparação entre entrevistados com e sem condições de verbalização e 

 Programa Terapêuticos nas instituições de destino, em 2004 

 

Programas de destino 

Total Internação 

básica 
Reabilitação 

Entrevistados 

Não 
16 2 18 

88,9% 11,1% 100,0% 

Sim 
14 13* 27 

51,8% 48,2% 100,0% 

Total  
24 21 45 

69,7% 30,3% 100,0% 

Nota: Teste exato de Fisher p = 0,01* Odds ratio = 7,43 IC 95% (1,42 – 38,79) 

 

 

 

4.3 Caracterização das condições técnicas e hoteleiras do hospital psiquiátrico de 

origem e dos hospitais psiquiátricos de destino 

Os dados a seguir foram preparados para ilustrar as condições gerais da maioria 

das instituições de destino e compará-los com a instituição de origem entre o período de 1990 

e 1998, quando as transferências ocorreram. 

Os conteúdos dos relatórios foram subdivididos em seis categorias permitindo a 

comparação imediata com os relatórios do hospital de origem. 

São elas: 

1 Atividades terapêuticas; 

2 Estrutura técnica; 

3 Qualidade da assistência; 

4 Características físicas; 

5 Características de alimentação; 
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6 Características de higiene. 

Os itens também foram agrupados em duas classificações que se reportaram à 

presença ou ausência de características facilitadoras de reabilitação psicossocial para cada 

uma das seis categorias. 

Como foi estabelecida a equivalência entre um hospital de origem e vários 

hospitais de destino, que possuíam relatórios para verificação, muitos itens, no hospital de 

origem, permaneceram com ausência de informações. Esta ausência é justificada pelo número 

muito maior de relatórios, resultando em um número muito maior de detalhes no 

funcionamento dos hospitais de destino. Um “ífem” foi utilizado para identificar a ausência 

do detalhe correspondente no hospital de origem. 

A seguir inicia-se a descrição da primeira categoria citada relativa às atividades 

terapêuticas desenvolvidas pelo hospital de origem e pelos hospitais de destino segundo as 

classificações presença ou ausência de características facilitadoras de reabilitação 

psicossocial. 

 

 

Quadro 5 - Atividades terapêuticas com características facilitadoras de reabilitação 

 psicossocial 

Hospital de Origem Hospitais de Destino 

Programa de remuneração de pacientes. 

Grande número de pacientes alcoolistas 

destacando 32 em trabalho remunerado no 

hospital 

Programas de remuneração de pacientes 

– Realização de Grupos operativos 

Lar abrigado na instituição Lar abrigado na instituição 

– Liberdade de ir e vir dentro do hospital 

– Atendimento ambulatorial dentro do hospital 

– Implantação de residências protegidas 

– Pronto atendimento em emergências 

– Organização de Coral com pacientes 

– Treino no uso de talheres 

continua... 
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...continuação 

Hospital de Origem Hospitais de Destino 

– Programas de atendimento evitando fugas 

– Oficinas, Projeto Agrícola, Alfabetização 

A maioria dos pacientes relata melhora do 

estado geral na internação devido à suspensão 

do uso de etílicos associados à rotina 

alimentar 

Grupos de Alcoolistas 

– Programa de preparação para alta 

– Lazer e esporte 

– Mudança de 30 leitos para Hospital Dia. 

– 
Rotatividade de atividades ao longo da 

semana. 

 

 

 

Quadro 6 - Atividades terapêuticas sem características facilitadoras de reabilitação 

 psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

Pacientes femininas reclamam que as 

companheiras agridem e roubam seus objetos 

pessoais 

Portas trancadas, pacientes nos corredores 

Pacientes sem atendimento há 60 dias devido 

a demissões 

Atendimento predominantemente 

medicamentoso 

Não há altas médicas apenas altas a pedido e 

transferências 

Ausência de projeto terapêutico 

– Serviço de odontologia só de emergência 

– Camisa de força e faixas de contenção 

Falta de trabalho técnico. Reclamações dos 

pacientes sobre a falta de atividade diária 

quebrada somente pela participação na T.O 

Cuidados predominantemente exercidos por 

auxiliares e atendentes com raríssima 

presença de técnicos 

– 

Manutenção de pacientes psiquiátricos sem 

qualquer proposta de reabilitação com leitos 

credenciados como Fora de Possibilidade 

Terapêutica – FPT 

– 
Utilização de eletroconvulsoterapia mais alta 

que a média dos outros hospitais 

– 

Eletroconvulsoterapia aplicada por auxiliar 

de enfermagem, sem controle adequado e 

anestesia 

– Preocupação apenas cosmética 

 Projeto não condiz com a realidade 
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Os dois quadros a seguir ilustram a presença ou ausência de estrutura técnica com 

características voltadas para a reabilitação psicossocial. 

 

 

Quadro 7 - Estrutura técnica com características facilitadoras de reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

– Contratação de funcionários 

– 
Um funcionário para cada dois leitos no 

máximo 

– Contratação de supervisão externa contratada 

 

 

 

Quadro 8 - Estrutura técnica sem características facilitadoras de reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

Número de RH insuficiente. Instituição alega 

falta de recursos para contratação 

Número de RH insuficiente 

Há falta de carga horária por profissionais Falta de carga horária dos profissionais 

contratados 

– 
Falta de capacitação de técnicos, atendentes e 

auxiliares 

– 
Transferências de profissionais para 

ambulatório 

– Plantão médico realizado à distância 

– Não cumprimento de carga horária 

– Médicos contratados como autônomos 

– Falta de cobertura da enfermagem 

– Falta de plantonista 

– 
Falta carga horária de nutricionista e 

terapeuta ocupacional 

 

 

 

Os dois quadros a seguir ilustram a presença ou ausência de qualidade de 

assistência com características voltadas para a reabilitação psicossocial. 
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Quadro 9 - Qualidade da assistência com características facilitadoras de reabilitação 

 psicossocial 

 

 

 

Quadro 10 - Qualidade da assistência sem características facilitadoras de reabilitação 

 psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

Excesso de leitos. Grande número de 

pacientes idosas com quadros crônicos de 

psicose, vindas de Franco da Rocha 

Excesso de leitos 

– 
Dificuldade em caracterizar clientela e 

número de moradores 

– Alta promiscuidade 

Laudos assinados em branco com cobrança 

dupla de diárias. Internação de pacientes de 

outras regiões do Estado 

– 

Não há avaliação clínica inicial Necessidade de cuidados clínicos e exames. 

Prescrições sem realização de consultas 

Dependentes químicos e psicóticos sem 

separação 

Pacientes psicóticos, dependentes químicos, 

agudos e crônicos sem separação. 

– 
Pacientes ociosos, no quarto, em situação de 

abandono 

Pacientes trancados do lado de fora do 

pavilhão às 19 horas 

Portas trancadas, pacientes nos corredores 

Grande número de fugas - alcoolistas Elevado número de fugas 

– Pacientes assistidos pelo pessoal da limpeza 

continua... 

Hospital de origem Hospitais de destino 

Bom atendimento Bom atendimento 

Boa aparência dos pacientes recebendo 

atendimento de higiene, alimentação e 

medicação satisfatórias 

Boa aparência dos pacientes 

Pacientes idosas em pátio arborizado Atividade compatível com o paciente 

– Tempo de internação diminuído 

– Reunião técnica 

– 
Prontuários bem organizados com 

informações completas. 

– Projeto Terapêutico elaborado. 

– 
Empenho no projeto de ressocialização e 

desospitalização 

– Lençóis novos 
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...continuação 

Ausência de controle de medicação Pacientes com sinais de impregnação 

– Somente uso de colher 

– Projeto não condiz com a realidade 

– Presença de escaras nos pacientes 

– Ocorrência de 30 óbitos de janeiro a agosto 

de 1994 

Anotações irregulares da equipe Prontuários desorganizados com falta de 

informações.  Ausência de prontuário único 

 

 

 

Os quadros a seguir ilustram a presença ou ausência de características físicas 

voltadas para a reabilitação psicossocial. 

 

 

Quadro 11 - Características físicas facilitadoras de reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

– Banheiros com água quente 

– Um refeitório por Pavilhão 

Condição aceitável de conservação Condição aceitável de conservação 

Pátios arborizados e ajardinados Arborização e jardim 

Sanitários em número adequado Instalações em número adequado 

Área de lazer diversificada Área de lazer 

Enfermaria com refeitório próprio Enfermaria com refeitório próprio 

– Reformas atendendo ao pedido 

– Ótimo padrão, bom estado de conservação 

– Quartos individuais para contenção a crise 

– Todas as reformas executadas 

– Enfermarias com 02 a 03 leitos 

– Sala de Estar e de Reunião amplas 

– Farmácia em boas condições 
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Quadro 12 - Estrutura física sem características facilitadoras a reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

 Ausência de mesa de cabeceira Ausência de armários para pacientes 

 Conservação precária de mobiliário, piso, 

parede e sanitários 

Necessidade de reparos 

 Alguns boxes sem porta Banheiro sem espaço privativo, deteriorado 

 Falta sanitário, chuveiro, lavatório Falta sanitário, chuveiro, lavatório 

– Estrutura muito deteriorada 

– Ausência de área de lazer 

– Falta de ventilação e iluminação. 

– Refeitório pequeno e pacientes comem em pé 

– Cozinha longe do refeitório 

– 
Colchões impróprios para uso e camas em 

péssimo estado 

– Chuveiros frios 

– Faltam qualidade e quantidade de roupas 

– Instalação hidráulica e elétrica precária 

– Janelas sem proteção, sem vidro 

– Um posto de enfermagem para 100 pacientes 

– Um consultório médico para 100 pacientes 

– Substituir escadas por rampa. 

– Sanitários sem assento 

– Faltam telas nas janelas 

– Falta data de validade nas ampolas 

– 
Necessidade de eliminar infiltração e 

rachaduras 

– Necessidades de reformas na enfermaria 

– 
Sala de intercorrência inadequada, sem 

equipamentos necessários 

– Ausência de bebedouros 

 

 

 

Os quadros a seguir ilustram a presença ou ausência de características de 

alimentação voltadas para a reabilitação psicossocial. 

 

 

 

 



 

 

67 

Quadro 13 - Características de alimentação voltadas para a reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

Pacientes elogiando alimentação Boas condições de nutrição e dietética 

 

 

Quadro 14 - Características de alimentação sem condições voltadas para a reabilitação 

 psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

– Serviço de nutrição e dietética precária 

– Quantidade de alimentação insuficiente 

– 
Rejeitos de verdura utilizados sem seleção 

prévia 

– 
Alimentos deteriorados misturados com de 

possível aproveitamento 

– Cardápio pouco atrativo 

– Intervalo grande entre as refeições 

– Armazenamento de carne inadequado 

– Ausência de câmaras frias 

– 
Almoço servido rapidamente em horário 

inadequado 

– Necessidade de embalar para guardar 

– Problemas no fornecimento de alimentação 

 

 

 

Os quadros a seguir ilustram a presença ou ausência de condições de higiene 

voltadas para a reabilitação psicossocial. 

 

 

Quadro 15 - Presença de condições de higiene voltadas para a reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

Pacientes recebem atendimento de higiene 

satisfatório 

– 

– Sabonete, papel higiênico e toalha 

– 
Equipamentos de cozinha limpos e boa 

higienização do refeitório 

– Pacientes limpos, vestidos 

– Abrigo fechado para lixo 

– Reservatório de água limpo a cada seis meses 

– Pátios limpos 

– Setores limpos 
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Quadro 16 - Ausência de condições de higiene voltadas para a reabilitação psicossocial 

Hospital de origem Hospitais de destino 

– Péssimas condições de higiene 

– 
Falta de lençóis e roupas de cama sujas, sem 

condições de uso 

– 
Ausência de sistema de recolhimento de 

roupas sujas 

Falta papel higiênico, sabonete e toalha 

descartável 

Higiene precária. Falta papel higiênico e 

sabonete 

– Sanitários sem condições de uso 

– Pacientes sem higiene matinal 

– Fezes pelo chão 

– 
Pacientes em estado terminal coberto de 

moscas 

– 
Intercorrências atendidas sem higiene e 

segurança 

– Presença de ratos 

– Banhos em dias alternados 

– Cozinhas com precárias condições de higiene 

– Falta de fraldas descartáveis e absorventes 

– 
Pincel de barba sujo, de uso coletivo, com 

insetos 

– Sem rotina de higiene nos leitos 

– 
Necessidade de melhorar condições de 

higiene 

– Ausência de toalha/papel/sabonete 

– Pacientes sujos, nus 

– Lavanderias com máquinas quebradas 

 

 

 

A descrição dos quadros acima parece mostrar que instituições de destino e de 

origem passavam por momentos semelhantes de transformação. 

Os relatórios foram prioritariamente realizados entre 1994 e 1995, quando ocorreu 

o maior número de credenciamentos, e, passaram a serem escassos, menos detalhados, a partir 

de 1998, quando se extinguiram os prazos para a realização de adequações. 

Em algumas instituições os relatórios se apresentaram mais detalhados do que em 

outras e com maior nível de exigências, às vezes de um relatório para outro, na mesma 
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instituição. Este fato é notável no hospital de origem que obteve o credenciamento em 1995 e 

depois teve o credenciamento suspenso em 1997. 

Tentando não desconsiderar a temporalidade dos relatórios, procurou-se verificar 

se as características facilitadoras à reabilitação estavam presentes nos hospitais, atendendo as 

exigências dos sucessivos momentos de vistoria, em 1998. Observou-se que das oito 

instituições que possuíam relatórios disponíveis, seis apresentavam execução de melhoria nas 

condições de atendimento e estrutura física do prédio. Uma das instituições, que recebeu um 

paciente, apresentava relatórios elogiando os projetos terapêuticos e outra, que recebeu onze 

pacientes, apresentava todas as reformas executadas. 

 Parece evidente que o Grupo Técnico preocupou-se em realocar parte dos 

pacientes (64,2%) para instituições apresentando iniciativas de mudanças.Vale destacar a 

contratação de supervisão externa em duas instituições, que juntas receberam 28 pacientes. 

Ambas públicas. Entretanto, os relatórios mostraram que havia muitas irregularidades a serem 

sanadas, o que sugere, ser difícil obter, para 1998, um padrão adequado de funcionamento 

para os hospitais de destino como um todo. Além disso, também ficou evidente que, no 

hospital de origem, características facilitadoras de reabilitação eram presentes. 

4.4 Visitas às instituições 

4.4.1 Caracterização geral das instituições 
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A caracterização geral das instituições se deu por ano de fundação, instituições 

públicas, privadas e filantrópicas, número de profissionais, número de leitos, número de 

pacientes recebidos e programas desenvolvidos. 

Verifica-se que entre as instituições estudadas três são públicas, três referiam-se a 

antigos hospitais para tisiologia e hanseníase que tiveram seus leitos transformados em leitos 

psiquiátricos no final da década de 60 e 70, mais quatro instituições psiquiátricas fundadas no 

final da década de 60 e 70. O mais antigo hospital foi fundado em 1944. Quanto a distribuição 

dos pacientes transferidos uma, em especial recebeu 25 pacientes, quatro receberam de 8 e 11 

pacientes e as demais receberam de 1 a 4 pacientes. 

 

 

Quadro 17 - Hospitais psiquiátricos de destino, ano de fundação, número de leitos em 

 2004, tipo de instituição e número de pacientes transferidos. 

Instituição de 

destino 
Ano de fundação 

Número de 

leitos em 

2004 

Tipo de 

instituição 

Número de 

pacientes 

transferidos 

Hospital 1 
1955 tisiologia 

1978 psiquiatria 
350 pública 25 

Hospital 2 1944 psiquiatria 280 pública 10 

Hospital 3 1971 psiquiatria 397 privada 2 

Hospital 4 
1918 hanseníase 

1959 psiquiatria 
306 filantrópica 1 

Hospital 5 
1949 tisiologia 

1973 psiquiatria 
320 pública 3 

Hospital 6 1972 psiquiatria 154 filantrópica 8 

Hospital 7 1977 psiquiatria 117 privada 11 

Hospital 8 1969 psiquiatria 400 privada 4 

Hospital 9 1968 psiquiatria 234 privada 2 

Hospital 10 1957 psiquiatria 750 filantrópica 9 

Total de 

transferidos 
- - - 75 

Nota: As instituições ausentes neste quadro, 11 e 12, são asilos e receberam 3 pacientes totalizando os 78 

transferidos 
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Com relação ao desenvolvimento de programas de atendimento alternativo como 

lares abrigados e residências terapêuticas, apenas duas instituições não apresentaram 

propostas. As demais instituições encontraram-se desenvolvendo trabalhos como lares 

abrigados, residências terapêuticas, experiência de funcionamento de CAPS no hospital, 

Centro de Convivência na comunidade, atendimento ambulatorial e Unidade de Emergência 

dentro do hospital. 

4.4.2 Considerações sobre o número de profissionais por total de leitos psiquiátricos 

em cada instituição de destino 

A partir da vigência da Portaria 224 de 1992 os hospitais psiquiátricos passaram a 

obedecer a critérios mais rígidos de funcionamento.  Como já citado na introdução, até o ano 

de 1997, houve tolerância para adequação dos hospitais às exigências da Portaria. 

Com a Portaria 224 as exigências se modificaram e a equipe mínima sofreu 

alterações. O quadro a seguir estabelece a comparação entre os dois períodos. 
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Quadro 18 - Recomendações sobre equipes técnicas mínimas dos hospitais psiquiátricos antes 

 e depois da Portaria 224 

Equipe Técnica mínima até 1992 Equipe Técnica mínima após a Portaria 224 

1 médico plantonista 24 horas 1 médico plantonista 24 horas 

1 médico com 24 horas semanais para cada 

40 pacientes 

1 enfermeiro de 30 horas semanais para cada 

100 pacientes 

1 enfermeiro das 7 às 19 horas para 240 

pacientes 

1 enfermeiro com 24 horas semanais para 

cada 40 pacientes 

1 assistente social com 20 horas semanais 

para cada 100 pacientes 

1 assistente social para cada 60 pacientes 

1 psicólogo e um T.O com 30 horas semanais 

para cada 200 pacientes 

1 psicólogo e um T.O para cada 60 pacientes 

1 nutricionista 1 nutricionista para cada 120 pacientes 

1 farmacêutico 1 farmacêutico para cada 120 pacientes 

1 médico clínico de 20 horas semanais para 

cada 200 pacientes 

1 medico clínico para cada 120 pacientes 

2 atendentes e 2 auxiliares de enfermagem 

com 24 horas semanais para cada leito 

2 auxiliares de enfermagem para cada 60 

pacientes 

 

 

 

Com o objetivo de mensurar a distribuição dos profissionais em cada uma das 

instituições de destino foi levantado o número de profissionais por especialidade em cada uma 

delas, sem se levar em consideração o número de horas trabalhadas. Pode-se com estes dados 

compor a tabela 20 e assim realizar uma estimativa sobre a composição técnica das equipes de 

profissionais e compará-las com as exigências determinadas pela Portaria 224. Para 

montagem desta tabela foram considerados profissionais que compõem a equipe mínima de 

funcionamento e as 11 Instituições de caráter psiquiátrico incluindo o Hospital de Franca. Os 

Asilos e o Projeto de Residência Terapêutica não foram considerados. 
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Tabela 20 - Média do número de profissionais por número de leitos entre os hospitais 

 psiquiátricos, em 2004 
In
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Hospital 1 380 31 25 34 18 63 126 13 1 95 

Hospital 2 354 29 25 29 29 17 118 19 2 88 

Hospital 3 397 – 198 198 132 23 397 66 5 397 

Hospital 4 306 102 76 102 14 61 306 51 – 306 

Hospital 5 320 25 – 46 24 23 107 16 1 – 

Hospital 6 154 77 77 77 154 31 154 38 5 154 

Hospital 7 117 88 88 117 39 39 117 39 5 117 

Hospital 8 400 200 133 133 100 36 400 44 3 400 

Hospital 9 234 29 78 234 234 29 234 58 4 234 

Hospital 10 750 107 107 125 93 68 750 94 – – 

Hospital de 

origem 
200 50 67 67 100 40 200 33 3 200 

 

 

 

Observou-se a partir deste cálculo que as especialidades médicas e demais 

especialidades apresentam variações entre os hospitais. 

Para a especialidade clínica geral a portaria preconiza um profissional para cada 

120 pacientes. Cinco hospitais apresentaram média muito superior de um profissional para 

cada 25 pacientes, dentre esses os três públicos. Os outros hospitais apresentaram media de 

um profissional para cada 110 pacientes e uma única instituição apresentou um clínico geral 

para os seus 234 pacientes. 

Para a especialidade de psiquiatria apenas três instituições excederam o número de 

pacientes por profissional preconizada pela Portaria 224 que é de 40 pacientes por 

profissional. Estas instituições apresentaram uma média de 64. Duas delas, em contrapartida, 

apresentaram em média 30 pacientes por profissional de clínica geral. As demais superam o 
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número de psiquiatras por paciente sendo que três possuem um profissional para em média 21 

pacientes, ou seja, o dobro. Dois deles são públicos. 

Com relação à enfermagem a média de seis instituições foi de 26 pacientes por 

profissional sendo que o preconizado pela Portaria é de 40 pacientes. Dentre elas os três 

públicos apresentam em média 16 pacientes por profissional. Quatro das instituições 

excederam o critério apresentando com media de 67 pacientes por profissional. Uma delas 

apresentou um pequeno excedente de quatro pacientes por profissional. 

Para a categoria Auxiliar de Enfermagem, nove instituições apresentaram média 

de três pacientes por profissional sendo que a Portaria preconiza a contratação de um 

profissional para cada 20 pacientes. Observa-se nesta categoria que de maneira unânime entre 

as instituições, o número de profissionais é superior ao exigido pela Portaria e sugere que a 

especialidade técnica de nível médio está presente de maneira maciça no tratamento destes 

pacientes psiquiátricos, provavelmente colaborando em uma boa manutenção de cuidados 

primários a esta população. 

Para a especialidade de Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social, que tem 

como critério 60 pacientes por profissional verifica-se, na categoria Serviços Sociais, que, 

duas instituições públicas apresentam praticamente o dobro de profissionais, com média de 25 

pacientes. Quatro instituições apresentaram em media 80 pacientes por profissional, e três 

apresentaram em media 146 pacientes por profissional, o que acentua ainda mais a 

insuficiência desta categoria profissional para sete destas instituições. 

Para a categoria Terapia Ocupacional observa-se que os hospitais públicos 

apresentam também praticamente o dobro de profissionais ao preconizado pela Portaria com 

média de 36 pacientes por profissional. Quatro hospitais apresentam média de 119 pacientes e 

dois extrapolaram completamente os critérios com média de 216 pacientes por profissional. 
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Nesses seis hospitais parece existir uma insuficiência no serviço de Terapia Ocupacional 

disponível para os pacientes. 

Com relação à especialidade Psicologia cinco hospitais, dentre esses três públicos, 

um filantrópico e um privado, apresentem em média 33 pacientes por profissional. Os outros 

cinco hospitais apresentaram em média 90 pacientes por profissional excedendo em 30 o 

número de pacientes preconizados pela Portaria. Nesta modalidade observa-se uma 

aproximação aos critérios preconizados pela Portaria. 

Para as especialidades Nutricionista e Farmácia, cinco hospitais fogem 

completamente aos parâmetros preconizados pela Portaria de 120 pacientes por profissional, 

com média de 307 pacientes por farmacêutico e 411 pacientes por nutricionista. As demais se 

aproximam ou se enquadram aos critérios. Os hospitais públicos novamente superam o 

número de profissionais ao preconizado. 

4.4.3 Considerações sobre o número de leitos nas instituições 

Com o objetivo de abordar a temática da redução de leitos nos hospitais de 

destino, o que implica de maneira direta no remanejamento de pacientes crônicos de longa 

permanência, bem como no fechamento de leitos agudos, para pacientes de curta 

permanência, foi investigado o número de leitos das instituições no momento das visitas. 

A redução de 923 (18%) leitos entre agudos e crônicos no período 1992/1998 foi 

mais expressiva do que a redução de 720 leitos (13,4%), no período 1998/2004. Em doze anos 

foram reduzidos 1643 (31,7%) do total de leitos nessas instituições. Identifica-se também que 

dentre os 3538 (68,3%) leitos remanescentes em 2004, 2471 (69,8%) continuaram destinados 

a pacientes de longa permanência hospitalar. 
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O Hospital 5 apresentou em 1992 o maior número de leitos crônicos, ou seja, 760 

leitos e no ano de 2004, apresentou uma redução 446 leitos. Nos relatórios não foram 

identificadas, entretanto informações sobre o destino destes pacientes. Dados informativos 

sobre qual seria o destino dos pacientes após a ocorrência das reduções de leitos também não 

foram identificados nos relatórios das demais instituições estudadas. 

A Tabela 21, apresentada a seguir, ilustra a estimativa desta redução por um 

período de doze anos compreendidos entre 1992 e 2004 e discrimina o número de leitos 

agudos e crônicos, por instituição em cada período. 

 

 

Tabela 21 - Estimativa do número total de leitos agudos e crônicos em 1992 e 1998 em 

 comparação ao número de leitos agudos e crônicos, em 2004 

Instituição 

1992 1998 2004 
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Hospital 1 350 50 300 250 – 250 380 30 350 

Hospital 2 433 – – 354 67 287 280 50 230 

Hospital 3 470 – – 420 154 266 397 132 265 

Hospital 4 287 – – 287 16 271 306 86 220 

Hospital 5 1096 336 760 850 – – 320 6 314 

Hospital 6 153 – – 153 116 37 154 122 32 

Hospital 7 150 75 75 150 73 77 117 79 38 

Hospital 8 600 – – 600 329 271 400 90 310 

Hospital 9 186 – – 234 154 80 234 176 58 

Hospital 10 958 500 458 760 398 362 750 230 520 

Hospital de 

origem 
498 262 236 200 59 141 200 66 134 

Total 5181 – – 4258 – – 3538 1067 2471 

Fonte: Dados retirados dos relatórios de intervenção produzidos por Grupos Técnicos e Tabela de dados 

retirados do DATASUS/TABNET: rede hospitalar do SUS/MS Pesquisa de campo e estimativa de 

moradores do GTPA-C Interior, SES-SP realizada por Mangia e apresentada em 2000. 

 

 

 

A partir da Tabela 21 possível estimar a redução e/ou ampliação de leitos agudos 

e crônicos no período estudado, entre 1992, 1998 e 2004. 
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Verificou-se que aproximadamente 992 (63,5%) leitos agudos foram reduzidos 

contra 570 (36,5%) leitos crônicos. 

 

 

Tabela 22 - Estimativa da redução e/ou ampliação do número 

 de leitos entre 1992 e 2004 nos 11 hospitais 

 psiquiátricos estudados  

Instituição 
1992 a 2004 

Total 
Agudos Crônicos 

Hospital 1 -20 +50 +30 

Hospital 2 -17*  -57 -74  

Hospital 3 -22* -1 -23 

Hospital 4 +70* -51 +19 

Hospital 5 -330 -446 -776 

Hospital 6 +6* -5 +1 

Hospital 7 +4 -37 -33 

Hospital 8 -239* +39 -200 

Hospital 9 +22* -22 0 

Hospital 10 -270 +62 -208 

Hospital de 

origem 
-196 -102 -298 

Total -992 -570 -1562 

Fonte: Dados retirados dos relatórios de intervenção produzidos por Grupos 

Técnicos e tabela de dados retirados do DATASUS/TABNET: rede 

hospitalar do SUS/MS Pesquisa de campo e estimativa de moradores do 

GTPA-C Interior, SES-SP confeccionados por Mangia, 2000. 

* Estes hospitais não apresentaram dados de leitos agudos e crônicos em 
1992 e os cálculos foram realizados com base no número de leitos em 1998 

 

 

 

A identificação de aumento do número de leitos de longa permanência se deu em 

três hospitais. O Hospital 1 teve um acréscimo de 50 leitos, o Hospital 8 teve um acréscimo 

de 39 leitos e o Hospital 10 teve um acréscimo de 62 leitos somando um total de 151 leitos 

crônicos ampliados. Observa-se também acréscimo de leitos agudos nos Hospitais 4, 6, 7 e 9 

somando um total de 102 leitos. 

Realizando a média do número total de leitos por hospitais descrita na Tabela 21 

obtiveram-se resultados que permitiram agrupá-los em graus de tamanho no decorrer dos anos 
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compreendidos entre 1992 e 2004. Verifica-se então que a redução de leitos em doze anos 

incidiu maciçamente entre as instituições que se destacaram como possuindo maior 

capacidade de atendimento com um número médio de 395 leitos reduzidos como ilustra a 

Tabela 23, apresentada a seguir. 

 

 

Tabela 23 - Médias da quantidade de leitos por capacidade de atendimento em 1992, 1998 e 

 2004 

Quantidade 

de hospitais 

Capacidade de 

atendimento 

Média da quantidade total de leitos Média de leitos 

reduzidos 1992 1998 2004 

3 
Menor capacidade 

(até 200 leitos) 
163 179* 168 11 

5 
Capacidade média 

(201 a 500 leitos) 
408 302 313 95 

3 
Maior capacidade 

(mais de 500 leitos) 
885 737 490 395 

* Como houve ampliação em 1998 esta foi tomada como referência para estimar a média de leitos reduzidos em 

2004 

 

 

 

Destacando a expressão da redução de leitos entre as instituições públicas e de 

caráter privado e filantrópico verificou-se que do total de 5181 leitos em 1992, 1879 (36%) 

eram públicos e 3302 (64%) eram privados e filantrópicos. Em 2004 esta proporção caiu de 

980 (19%) leitos públicos contra 2558 (49,4%) leitos privados e filantrópicos. Do total de 

1643 leitos reduzidos, entre 1992 e 2004, os hospitais privados e filantrópicos assumiram 744 

leitos (45%) e os públicos 899 leitos (55%). 

Considerando o número total de 3538 leitos remanescentes, tem – se, ao final, que 

o número de leitos filantrópicos e privados continuam superando o número de leitos públicos: 

2558 (72,3%) leitos privados e filantrópicos contra 980 (27,7%) leitos públicos. 
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Tabela 24 - Variação da quantidade de leitos para pacientes agudos e 

 crônicos nos hospitais públicos estudados, entre 1992 e 

 2004 

Instituição 1992 2004 
Ampliação (+) ou 

redução (-) 

Hospital 1 350 380 +30 

Hospital 2 433 280 -153 

Hospital 5 1096 320 -776 

Total 1879 980 -899 

 

 

 

Tabela 25 - Variação da quantidade de leitos para pacientes agudos e 

 crônicos nos hospitais privados e filantrópicos 

 estudados, entre 1992 e 2004 

Instituição 1992 2004 
Ampliação (+) ou 

redução (-) 

Hospital 3 470 397 -73 

Hospital 4 287 306 +19 

Hospital 6 153 154 +1 

Hospital 7 150 117 -33 

Hospital 8 600 400 -200 

Hospital 9 186 234 +48 

Hospital 10 958 750 -208 

Hospital de 

origem 
498 200 -298 

Total 3302 2558 -744 

 

 

4.4.4 Entrevistas com os pacientes 

Dos 45 pacientes que se estabeleceu contato para entrevista, 27 (60%) foram 

submetidos à entrevista. Os demais não apresentaram condições de verbalização. Entre os 

entrevistados 19 (70,4%) apresentaram discurso compreensível e 8 (29,6%) apresentaram 

discurso confuso, com negativas ou poucas informações sobre o tema. 
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Dos 27 pacientes entrevistados 13 (48,15%) sabiam informar de qual hospital 

haviam sido transferidos e em qual hospital se encontravam. 

Quando questionados sobre as lembranças que possuíam do antigo hospital 15 

(55.6%) deles mencionaram recordações, nove (33,3%) mencionaram lembrança sobre 

antigos amigos entre pacientes e técnicos, alguns aproveitaram a oportunidade para transmitir 

recados saudosos e seis pacientes (22,2%), entretanto, teceram reclamações como mágoas de 

agressões entre pacientes. 

Com relação aos motivos da mudança, um paciente justificou que o hospital 

estava enfrentando problemas e seria fechado e quatro atribuíram o motivo da mudança a 

problemas relacionados com o dia - a - dia do hospital. Não sabiam informar o motivo oito 

(29,6%) pacientes. Referiu-se à reorganização de vagas um paciente, chegando a explicitar 

que fizeram lotação nas peruas, que sempre era assim, jogados como peteca. Atribuíram o 

motivo da mudança a si mesmos três pacientes. 

Quanto às opiniões sobre a mudança 14 (51,8%) avaliaram como positiva 

declarando melhora no atendimento e na qualidade de vida, alguns elogiando o serviço, 2 

(7,41%) mostraram-se insatisfeitos devido a ter que fazer coisas, dizendo que o melhor é estar 

em casa, 2 (7,41%) expressaram indiferença. 

Com relação aos sentimentos expressos durante a entrevista, dois pacientes 

sentem-se abandonados, dois desejaram altas, dois colocaram-se contrariados ao serem 

transferidos ou desejo de retorno ao hospital de origem. Em 20 (74%) dos pacientes não foi 

identificada qualquer menção a sentimentos de contrariedade, resistência ou abandono. 
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Tabela 26 - Subdivisão das unidades de registro em cinco categorias de análise 

Categorias Classificação 
Quantidade 

de pacientes 

Percentagem do 

total de pacientes 

orientação espacial 

desorientados 8 29,63 

parcialmente orientados 6 22,22 

orientados 13 48,15 

total 27 100,00 

lembrança de 

vínculos afetivos no 

antigo hospital 

lembranças positivas 9 33,33 

lembranças negativas 6 22,22 

não mencionam 12 44,44 

total 27 100,00 

informações sobre o 

motivo da 

transferência 

motivo desconhecido 8 29,63 

problemas com a instituição 1 3,70 

reorganização de vagas 1 3,70 

problemas com o contexto diário 4 14,81 

problemas com o paciente 3 11,11 

não respondem com coerência ou 

não respondem 
10 37,04 

total 27 100,00 

opinião sobre a 

mudança 

melhorou 14 51,85 

insatisfação 2 7,41 

indiferença 2 7,41 

não respondem com coerência ou 

não respondem 
9 33,33 

total 27 100,00 

menção a algum tipo 

de sofrimento ou 

contrariedade 

abandono 2 7,41 

desejo de alta 3 11,11 

desejo de voltar 1 3,70 

recusa na transferência 1 3,70 

não identificadas tais colocações 20 74,07 

total 27 100,00 

 

 

 

As frases dos pacientes foram registradas e distribuídas em cinco categorias e 

estão destacadas em itálico nos Quadros 19, 20, 21, 22, 23 e 24, apresentados a seguir. Cada 

um dos pacientes foi identificado por uma letra do alfabeto. Uma análise mais detalhada do 
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conteúdo foi direcionada para a discussão a fim de permitir a ilustração das inferências com as 

frases dos pacientes. 

 

 

Quadro 19 - Expressões verbais dos entrevistados quando diante de questões relativas à 

 categoria orientação espacial 

Q
u
es

tõ
es

 

Orientado Parcialmente Orientado Desorientado 

1
. 

V
o
cê

 s
ab

e 
d
iz

er
 o

 n
o
m

e 
d
es

te
 h

o
sp

it
al

? 

b. Esqueci o nome, 

responde parte do nome 

c. Responde o nome 

e. Sim, responde o nome do 

hospital 

f. Encontra-se em 

residência terapêutica e 

sabe a cidade 

h. Sim, responde o nome 

i.  Responde o nome 

l.  Responde o nome 

o. Responde o nome 

p. Responde o nome 

r.  Responde o nome 

x. Encontra-se em 

residência terapêutica e 

sabe a cidade 

z. Responde o nome 

w. Responde o nome 

a. Responde atribuindo um 

apelido 

d. Não sei 

g. Responde o nome 

n. Responde o nome 

q. Eu vim de lá de ( e fala a 

cidade do hospital anterior 

/ paciente re-transferida) 

u. Não 

j. Não sei, é Franca ( pensa 

estar no hospital anterior) 

k. Não 

m. Não sei 

s. Acerta parte do nome 

depois diz: Não sei 

t. Alan Kardec de Franca ( 

pensa  estar no hospital 

anterior) 

v. Não 

y. Não sei 

aa. Não sei 

2
. 

V
o
cê

 s
ab

e 
a 

ci
d
ad

e 
o
n
d
e 

el
e 

fi
ca

? 

b. Responde a cidade 

c. Responde a cidade 

e. Responde a cidade 

f.  Responde a cidade 

h. Sim, responde a cidade 

i.  Responde a cidade 

l.  Não sei 

o. Responde a cidade 

p. Responde a cidade 

r.  Responde a cidade 

x. Responde a cidade 

z. Responde a cidade 

w.Responde a cidade 

a. Erra a cidade: Brasília, 

Bonfim 

d. Não sei 

g. Erra a cidade: Guarani 

n. Erra a cidade: Ribeirão 

Preto 

q. Não responde 

u. Acerta a cidade 

j: É Franca (fala o nome 

da cidade do hospital 

anterior) 

k. Erra a cidade: 

Igarapava, São Paulo, São 

Sebastião do Paraíso 

m. Não sei 

s. Não sei 

t. Franca (fala o nome da 

cidade do hospital anterior) 

v.Cidade de Franca (fala o 

nome da cidade do hospital 

anterior) 

y. Não sei 

aa.Esqueci 

continua... 
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...continuação 
Q

u
es

tõ
es

 

Orientado Parcialmente Orientado Desorientado 

3
. 

V
o
cê

 c
o
n
h
ec

e 
o
 H

o
sp

it
al

 A
la

n
 

K
ar

d
ec

 d
e 

F
ra

n
ca

? 

b. Sim 

c. Conheço 

e. Sim 

f.  Sim 

h. Conheço 

i.  Eu conheço 

l.  Sim, lá em Franca 

o. Conheço, lá de Franca 

p. Lembro 

r.  Lembro, Franca 

x. Lembra dos hospitais em 

geral 

z. Lembro, Franca 

w. Lembro, Franca 

a. Repete o nome Alan 

Kardec 

d. Sim 

g. Não, não lembro 

n. Não conheço Franca 

q. Lembro 

u. Não responde 

j. Minha mãe mora lá 

k. Não 

m. Não responde 

s. Não sei 

t. Não responde 

v. Sou meio besta, não 

lembro 

y. É muito longe 

aa. Não responde 

4
. 

T
em

 l
em

b
ra

n
ça

 d
e 

te
r 

es
ta

d
o
 l

á?
 

b. Sim, participava da 

oficina de bordado, 

ganhava dinheiro e fazia 

compra todo mês; Limpava 

jardim, varria. Ficava no 

Jardim das Flores (lar 

abrigado) buscava almoço, 

café vinha de bule. Aqui 

ajudo na limpeza da louça. 

c. fiquei internada lá 

e. gostava das tias de lá, 

do café 

f.  Sim 

h. Eu queria voltar pra lá 

i.  Tive lá muito tempo 

l.  Fiquei muitos anos lá 

o. Lembro 

p. Eu tive lá 

r.  Lembro 

x. Não quis falar, não 

gosto de hospital 

z.  Sim 

w. Morei lá. 

a. Não responde se esteve 

lá. 

d. Sim, fazia compra 

g. Dava cigarro bolacha, 

doce 

n. Vim de perua de 

Bebedouro 

q. Lembro 

u. Não responde 

j.  Não responde 

k.  Não responde 

m. Não responde 

s.  Não lembro 

t. Lembro 

v. Fala confusa 

y. Não entendo 

aa. Não responde 

T
o
ta

l 

13 6 8 
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Quadro 20 - Expressões verbais dos entrevistados quanto à categoria lembranças de vínculo 

 afetivo no hospital de origem 

N
ão

 h
o
u
v
e 

q
u
es

tã
o
 

es
p
ec

íf
ic

a
 

Lembranças Positivas Lembranças Negativas 
Não mencionaram 

lembranças 

E
x
p
re

ss
ar

am
-s

e 
es

p
o
n
ta

n
ea

m
en

te
 

 b. tenho saudade de “N”  

e da “Madrinha” 

(fornece nome e 

sobrenome e uma 

referência para localizá-

la). Abraço para Dona 

“S” 

c. Mando um abração 

para “C”, “E”, “L”, “P” 

e “L”. Convido para vim 

me visitar 

d. Mando lembranças 

para “A”, “M” e “E”. 

e. Tia “V” morreu, “C” 

fazia bolo, “M”era da 

enfermeira 

h. Gostava de lá, panhava 

café, saia do hospital, tem 

roça. 

q. Eu era cheia de amiga 

lá 

r. Tava bom lá. Lembro 

do passeio no Shopping e 

da colega “A” 

t. Em Franca eu tinha 

madrinha. Lembro da 

funcionária “S”, “F”, 

“R”. Arrumava cama, 

varria o chão, dia das 

mães 

w. Gostava de lá (manda 

lembranças para o 

pessoal) 

 a. Lá era muito ruim, 

queriam bater em mim 

f. Ficava muito agitada 

devido as pacientes de lá. 

Apanhava de uma 

paciente gordona, 

brancona 

i. Intestino não 

funcionava, tomava 

agarol. Vivia amarrada e 

carregada igual defunto 

na cova. Eles judiavam de 

mim lá 

l. “V” e “E” batiam em 

mim 

p. Sofri muito lá.  Eu não 

queria ir lá. Se eles 

precisavam da minha 

capacidade. Mas não 

tomo remédio. Batem 

x. Não gosto de hospital. 

Lembro, mas não quero 

falar 

g. j. k. m. n. o. s. u. v. z. 

y. aa. 

T
o
ta

l 

9 6 12 
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Quadro 21 - Expressões verbais dos entrevistados quando diante da questão da categoria 

 motivo da transferência 

Q
u
es

tã
o

 

Motivo 

desconhecido 

Problemas 

com o 

hospital 

(instituição) 

Problemas 

com o 

hospital 

(rotina 

diária) 

Re-

oganização 

de vagas 

Problemas 

com o 

paciente 

Não tem 

coerência ou 

não 

responde 

P
o
r 

q
u
e 

m
u
d
o
u
 p

ar
a 

cá
? 

b. i. l. s. 

Não sei. 

aa. Puseram 

eu aqui 

d. Uma 

mulher que 

trouxe eu 

com ela. Não 

sei porque. 

g. Eles 

vieram trazer 

eu aqui. 

t. Motorista 

da perua 

branca 

trouxe. 

w. Disseram 

que ia 

fechar e não 

fechou. 

 

a. Lá era 

muito ruim, 

queriam 

bater em 

mim. 

c. Porque 

era ruim, 

comida 

ruim. 

p. Eu pedi 

transferênci

a toda hora 

tocada por 

dentro. Não 

dava mais 

pra 

agüentar. 

y. Eu quis, 

não gosto 

de Franca. 

o. O 

hospital 

daqui pediu 

paciente 

pra lá. 

Daqui do 

Hospital 

Mariano 

Dias eu fui 

pra lá. Aqui 

tinha 30, 40 

vagas. 

Estava 

vazio. 

Aproveitara

m, fizeram 

lotação e 

mandaram 

eu também. 

e. Eu tava 

necessitando 

f. Porque 

precisava 

ser 

internada. 

r. A 

enfermeira 

que trouxe. 

Eu comia 

demais, 

dava muita 

despesa. 

h. j. m. n. u. 

v. x. z. Não 

respondem 

k. Não 

estava em 

outro 

q. Repete o 

que foi 

perguntado 

T
o
ta

l  

8 

 

1 

 

4 

 

1 

 

3 

 

10 

 

 

 

Quadro 22 - Expressões verbais dos entrevistados diante da questão da categoria opiniões 

 sobre a mudança 

Q
u
es

tã
o

 

Melhorou Insatisfação Indiferença 

Não tem 

coerência 

ou não 

responde 

O
 q

u
e 

ac
h
o
u
 d

a 

m
u
d
an

ça
?
 

a.Lá era muito ruim, queriam 

bater em mim 

b.Melhor. Perto de minha 

família. Nunca consegui localizar 

e. Gritava mais lá. 

f. Ficava muito agitada devido as 

pacientes de lá. 

g. Aqui é melhor. 

d. Não gosto, tem 

que lavar os trem. 

Tomo conta do 

refeitório, 

trabalho de 

verdade, rapo o 

banheiro. Vou na 

escola e na missa. 

c.Pra mim 

tudo é válido 

y. Eu gosto 

da minha 

casa 

j. k. m. n. s. 

u. v. z.aa. 

continua... 
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...continuação 
Q

u
es

tã
o

 

Melhorou Insatisfação Indiferença 

Não tem 

coerência 

ou não 

responde 

O
 q

u
e 

ac
h
o
u
 d

a 
m

u
d
an

ça
? 

i. Aqui minha vida é outra. Tenho meu 

rádio, guarda roupa. Lavo roupa na 

máquina.Vim banguela pra cá. 

Mandei furar a orelha. Vim de cabelo 

branco.  Agora tenho tinta. Eu uso 

castanho dourado. Pago 10 reais para 

cortar o cabelo e tirar a sobrancelha. 

Uso perfume alfazema. Descobriram 

onde minha irmãs tava. Estão em São 

Paulo. Já vieram me ver. Este fim de 

semana fiz ligação. 

l. Bom. 

o. Achei que foi bom. Aqui está mais 

confortável. A vida aqui é de 

liberdade. Sai a hora que quer, só que 

sai acompanhado do enfermeiro. 

Ficava na Vila (residência rural fora 

do hospital), mas ladrões entravam, 

bateram em dois colegas meus. 

Pedimos para voltar para dentro do 

hospital. 

p. Achei bom, quase o mesmo que o 

(diz nome de um hospital). Aqui tem 

ar puro, cheira flor. Aqui já sofri 

vários derrames, mas é diferente 

meninas dão remédio bom. O quarto 

tem sete camas, é muito simples, não 

tem mesinha de lado só um armário. 

q. Eu vim gordona. Eu emagreci aqui, 

trabalhando. Janto almoço. A comida 

é boa. 

r. Bom, melhorou a comida. Do ( 

hospital de destino para o asilo) pra cá 

é a mesma coisa. 

t. Gostei de vim pra cá. Faço 

supermercado, artesanato. 

x. Não quero voltar. 

w. Estou gostando de ficar aqui. Saio 

para caminhada, almoço na cidade, 

vou de alta licença 

   

T
o
ta

l 

14 2 2 9 
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Quadro 23 - Expressões verbais dos entrevistados sobre categoria tipo de sofrimento ou 

 contrariedade 

N
ão

 h
o
u
v
e 

q
u
es

tã
o
 

es
p
ec

íf
ic

a
 

Sentimento de 

abandono 

Desejo de 

voltar 

Desejo de 

alta 

Recusa na 

transferência 

Não 

identificadas 

tais 

colocações 

E
x
p
re

ss
ar

am
-s

e 
es

p
o
n
ta

n
ea

m
en

te
 

c. Fui internada em 

Franco da Rocha, 

com 23 anos, 

grávida. Fiquei em 

Americana, jogada 

de hospital em 

hospital feito uma 

petequinha. Sei 

afazeres domésticos, 

cuidar de casa e 

criança. 

q. Me largaram 

abandonada. Já 

escrevi seis cartas. 

Eu queria ir longe, 

conhecer pessoas de 

longe.  

h. Minha 

família é de 

Ribeirão e 

não vem me 

ver  

(família não 

localizada). 

Eu queria 

voltar pra 

Franca 

r. Meu pai 

vem de vez 

em quando. 

Eu quero ir 

embora pra 

Ferraz. 

Minha 

família mora 

lá. Não 

posso sair 

sozinho. 

 

z. Quero ir 

embora. 

 y.Gosto da 

minha casa. 

t.Não queria 

vim. 

a.b.d.e.f.,g. i. 

j. k. l. m. n.o. 

p. s. u. v. w. 

x. aa. 

T
o
ta

l 

2 1 3 1 20 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Considerações sobre o marco teórico 

A estratégia utilizada em qualquer pesquisa científica fundamenta-se em uma rede 

de pressupostos ontológicos e da natureza humana que definem o ponto de vista que o 

pesquisador tem do mundo que o rodeia. Esses pressupostos proporcionam as bases do 

trabalho científico, fazendo que o pesquisador veja e interprete o mundo de uma determinada 

perspectiva. É absolutamente necessário que se possam identificar os pressupostos que o 

pesquisador adota diante do homem, da sociedade e do mundo em geral, pois, essa 

perspectiva orientará a escolha do método, metodologia e técnicas a se utilizar em uma 

pesquisa. 

Na presente pesquisa, o problema em questão teve origem na constatação pela 

pesquisadora, de uma contradição entre o que se revelava como real, ou seja, a tese da 



 

 

89 

modernização da assistência psiquiátrica e o que se tinha como prática atual, a transferência 

novamente de contingentes de pacientes de um hospital psiquiátrico para outro, sinalizando 

uma repetição do passado no presente. A pesquisadora, em 1997, se surpreendeu com uma 

tese ou argumento que se expunha e uma antítese ou um argumento oposto à proposição 

apresentada. Tinha-se que, dependendo de quem observava, o fenômeno mostrava uma faceta. 

Com o intuito de se chegar a uma síntese, ou aproximar-se o mais fielmente possível da 

realidade dos fatos que se pretendia estudar, a fusão das duas proposições anteriores que, 

afirmativamente retém os aspectos verdadeiros de ambas as proposições, foi o caminho para 

introduzir um ponto de vista superior. 

Verifica-se então que para o presente trabalho, a corrente epistemológica calcada 

na lógica dialética emergiu como diretriz de execução. Ela tem como princípio o movimento e 

a constante modificação do fenômeno, seu volume, dimensão e extensão, sempre localizados 

em um espaço e tempo definidos. É uma corrente que considera a história como um fator 

importante no desenvolvimento dos fenômenos (RICHARDSON, 1999). 

A aplicação da lógica dialética permite reconhecer a especificidade histórica e a 

construção social dos fenômenos e tem uma série de conseqüências metodológicas. Primeiro 

tornou-se essencial estudar o desenvolvimento histórico do fenômeno das transferências para 

poder revelar mudanças em sua conceituação através do tempo, revelando sua aparência e 

essência. O objetivo é revelar até que ponto sua existência depende de uma série de relações 

com outros fenômenos na totalidade ou contexto. Essa dinâmica revela fatores políticos que 

nem sempre podem ser captados na aparência do fenômeno. 

Em resumo, a lógica dialética determina que ao se conhecer um fenômeno 

primeiro se constata seus aspectos exteriores: cor, configurações, dimensões. Após um estudo 

mais aprofundado conseguem-se condições de compreender sua essência. As características 

superficiais, aparentes, são expressão da essência mais profunda e relativamente estável do 
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fenômeno. No presente trabalho a primeira etapa, relativa a caracterização e contextualização 

da amostra referiu-se aos aspectos exteriores e superficiais. A comparação entre dados 

coletados, à opinião dos sujeitos envolvidos e o detalhamento de variáveis e suas relações 

foram elementos que configuraram a natureza do fenômeno em expressão e representou a 

segunda etapa do trabalho, definida como a busca da compreensão de sua essência. 

5.2 Considerações metodológicas 

Em sentido genérico, método em pesquisa significa a escolha de procedimentos 

sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. 

O método quantitativo, amplamente utilizado na condução da pesquisa, 

representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de segurança quanto 

às inferências. 

Os estudos de natureza descritiva propõem-se a investigar as características de um 

fenômeno como tal. Nesse sentido, são considerados como objeto de estudo uma situação 

específica, um grupo ou indivíduo. 

Por outro lado, com base em estudos descritivos, surgem outros que procuram 

explicar os fenômenos segundo uma nova óptica, ou seja, analisando o papel das variáveis 

que, de certo modo, influenciam ou causam o aparecimento dos fenômenos. Esses estudos que 

investigam a correlação entre as variáveis são fundamentais porque permitem controlar, 

simultaneamente, grande número de variáveis e, por meio de técnicas estatísticas de 

correlação, especificar o grau pelas quais diferentes variáveis estão relacionadas e operando. 

Devem ser realizados quando o pesquisador deseja obter melhor entendimento do 
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comportamento de vários fatores e elementos que influem sobre determinado fenômeno. 

Embora o estudo de correlação possibilite verificar a influência de grupos de variáveis no 

aparecimento de um fenômeno, ou mesmo a importância dessas para efeito de entender e 

explicar um problema, esse tipo de estudo não se aplica à análise de causa-efeito entre 

variáveis. 

Por sua vez, o desejo de quantificar a todo custo tem levado as Ciências sociais a 

investigarem algo que se quantifica mais facilmente, aumentando o número de pesquisas que, 

ao desprezarem elementos qualitativos, apresentam pobreza de resultados. 

Quanto ao método qualitativo pode-se afirmar que em geral se voltam para análise 

de situações complexas e estritamente particulares Podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais e, embora existam diferenças ideológicas profundas, 

pode nas instâncias do planejamento da pesquisa, na coleta de dados e na análise da 

informação, oferecer aporte ao método quantitativo. 

No que diz respeito a procedimentos metodológicos, as pesquisas qualitativas de 

campo exploram particularmente as técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade 

com que esses instrumentos penetram na complexidade de um problema. As pesquisas 

documentais exploram a análise de conteúdo e a analise histórica. (RICHARDSON, 1999). 

O presente trabalho teve como primeiro momento à caracterização clínico-

demográfica da amostra de 78 pacientes transferidos que gerou motivação para ida a campo 

em busca de detalhes sobre o destino dos pacientes, bem como despertou a curiosidade de 

investigar qual a opinião que os pacientes possuíam sobre a transferência ao qual foram 

submetidos. Ao explorar e descrever as características desse material coletado foi possível o 

estabelecimento de relações o que gerou a construção de inferências.  A comparação entre a 

amostra de transferidos e a amostra de pacientes remanescentes no hospital, também gerou o 
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estabelecimento de relações entre as variáveis, o que, necessariamente determinou que o 

trabalho saísse do plano da descrição e qualificação do conteúdo coletado, para o plano das 

correlações e conseqüentes inferências sustentadas pela análise estatística. 

Portanto, entendeu-se que estiveram presentes nesta pesquisa, domínios 

quantificáveis e domínios qualificáveis o que tornou a discussão do método aqui empregado 

próxima da afirmação de que, a pesquisa moderna deve rejeitar uma falsa dicotomia a 

separação entre estudos „qualitativos‟ e „quantitativos‟, ou entre ponto de vista „estatístico‟ e 

não „estatístico‟ pois, não importa quão precisas sejam as medidas, o que é medido continua a 

ser uma qualidade (GOODE, 1973 apud RICHARDSON, 1999). 

Definiu-se então, com maior tranqüilidade que um estudo descritivo exploratório 

e posteriormente inferencial com triangulação simultânea de métodos quantitativos e 

qualitativos seria escolhido aqui como a melhor forma de se aproximar de uma realidade, se 

apropriar de um conhecimento e realizar inferências, com a finalidade de se compreender a 

realidade da situação atual de pacientes psiquiátricos de longa permanência hospitalar, 

transferidos de um hospital para outro (LOBIONDO-WOOD et al., 1998). 

O tratamento quantitativo dos dados se deu a partir da estatística descritiva e 

inferencial e o tratamento qualitativo a partir da análise temática das entrevistas e análise 

documental dos relatórios de auditorias. 

Uma observação importante quanto as variáveis sociodemográficas refere-se ao 

estado civil dos pacientes. Como na caracterização da população de transferidos em 1998, a 

condição solteiro prevaleceu maciçamente, ou seja de 78 pacientes caracterizados, 64 (82%) 

eram solteiros, optou-se por eliminar esta variável quando se estabeleceu a comparação com a 

amostra de remanescentes. Esta decisão foi sustentada por dados da literatura que identificam 

a predominância de solteiros em perfil semelhante ao da população estudada e por critérios 

metodológicos sinalizando que se uma característica é predominante na quase totalidade dos 
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sujeitos de pesquisa, ela pode ser eliminada por não sinalizar a existência de variação 

(RICHARDSON, 1999; BORGE et al., 1999; HOBBS et al., 2000). 

5.3 Considerações sobre a pesquisa de campo 

Como primeira etapa do trabalho, realizou-se a caracterização sóciodemográfica e 

clínica de 78 pacientes transferidos do Hospital Psiquiátrico de Franca. Esta coleta de dados 

não foi o primeiro contato da pesquisadora com esse hospital que, na época, exercia a função 

de psicóloga clínica no ambulatório de Saúde Mental Municipal da cidade. 

Além do interesse em um tema para o mestrado e o contato oportuno com o 

orientador da pesquisa, interessado em saber o destino dos pacientes de longa permanência 

hospitalar, com a crescente redução dos leitos, o que motivou a realização da pesquisa e 

facilitou esta primeira etapa de caracterização dos pacientes foi o interesse do hospital em 

registrar os acontecimentos. Vários técnicos do hospital expressavam sentimentos negativos 

com relação ao procedimento das transferências, adotado junto aos pacientes de anos de 

internação. Existia ali um sofrimento decorrente da necessidade de separação entre técnicos e 

pacientes em um espaço curto de tempo, sem possibilidade de elaboração dos acontecimentos. 

Como a coleta de dados se deu logo após a transferência dos pacientes, no 

primeiro semestre de 1998, ocorriam comentários entre os profissionais, enumerando 

falecimento de pacientes, decorrentes da mudança brusca do local de atenção. Este aspecto foi 

considerado e direcionou os critérios para a nova coleta de dados, realizada junto aos 

prontuários dos pacientes que permaneceram na instituição, em 2004. 

No empenho de levantar material publicado sobre o tema foi que se entrou em 

contato com a tese de doutorado de Elizabete Mangia defendida no Departamento de 
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Sociologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 

2000, estuda relatórios de auditorias decorrentes das intervenções da Coordenadoria de Saúde 

Mental do Interior do Estado de São Paulo sobre os hospitais psiquiátricos em funcionamento 

nessa região. O material foi eleito como fonte de dados secundários por não conter inferências 

e sim se tratar da descrição de conteúdo dos diversos relatórios. 

Com acesso a este material foi possível destacar para a análise, os relatórios dos 

hospitais para onde os paciente haviam sido transferidos com o objetivo de verificar os 

critérios de seleção das instituições escolhidas como destino para as transferências. 

Um contato com a autora da tese foi estabelecido quando emitiu seu parecer 

favorável a utilização do material, pois, também como pesquisadora, entende que um 

conhecimento produzido permite, ao ser utilizado, um avanço indispensável ao meio 

científico, já que esforços foram direcionados a várias facetas de um mesmo panorama atual, 

no caso a modernização da assistência psiquiátrica no interior do Estado de São Paulo. 

Para aplicação das entrevistas consideraram-se as dificuldades múltiplas dos 

pacientes entrevistados como difícil verbalização, limitações no estabelecimento de clima de 

confiança e também a expectativas dos hospitais quanto à presença de um pesquisador junto 

aqueles pacientes vulneráveis naquele momento delicado para as instituições, decorrentes das 

diversas exigências de adequação de seu funcionamento, imposto pela reforma da assistência 

psiquiátrica. 

As entrevistas foram muito emocionantes para a pesquisadora. Em um dos asilos a 

paciente mesmo sem condições de verbalizar deixou a pesquisadora sem iniciativa para 

prosseguir com questões, pois, em seu silencio implacável, olhar repleto de conteúdo e sua 

apresentação física, utilizando linhas douradas enroladas em alguns dedos como anéis, fez 

emergir um clima de grande ternura e tristeza incontidas e expressa em lágrimas que levaram 
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ao silêncio. Estar ao lado da paciente, disfarçando as lágrimas e olhando o jardim do asilo se 

tornou o possível para aquele momento. 

Muitos pacientes haviam sido novamente transferidos para outras instituições, a 

paciente citada acima era uma delas. Instituições, em sua maioria asilos. A pesquisadora então 

teve que realizar novos contatos com o objetivo de chegar até estes pacientes para, se 

possível, entrevistá-los. 

Um momento peculiar neste processo se deu em uma das instituições. Os 

pacientes haviam sido transferidos de um hospital e re-transferido para outro que por sua vez 

teve seus leitos extintos com a parceria entre a Prefeitura Municipal para a montagem de 

quatro residências terapêuticas. Para se chegar aos pacientes, entretanto utilizou-se a via do 

último hospital onde os pacientes estiveram. 

A visita foi agendada com prontidão pela Assistente Social responsável por 

realizar o gerenciamento das casas e as entrevistas com duas pacientes foram realizadas mas,  

com o intuito de marcar uma nova data para a pesquisa junto aos prontuários e possível 

contato posterior com a parceira representante da Prefeitura Municipal, a pesquisadora foi 

surpreendida com a cobrança maciça do projeto de trabalho e reprovação com relação à 

realização das entrevistas, pois, segundo ela, a representante do hospital não tinha 

governabilidade para tomar decisões e sim o papel de empregar o dinheiro.  

O projeto foi enviado para aprovação de representantes da Prefeitura, mas, após 

muitos telefonemas, inclusive os primeiros para auxiliar na localização do material, que 

mesmo recebido pelo correio através de carta registrada e assinada pela pessoa interessada, se 

perdeu. Mesmo depois de localizado, não se obteve retorno, sustentado pela justificativa de 

que outras pautas eram emergentes na reunião. 

Após sucessivos telefonemas definiu-se que, mesmo sem resposta, as duas 

entrevistas realizadas seriam consideradas. A justificativa plausível que sustentou essa decisão 
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foi a da própria Assistente Social que considerou os pacientes livres para receber visitas e 

aceitar serem entrevistados com sua supervisão, pois se encontravam em Residências 

Terapêuticas na comunidade e não eram mais tutelados por uma instituição. 

O contato com as duas famílias de pacientes que haviam tido alta exigiu da 

pesquisadora uma busca ativa já que os endereços fornecidos pelo hospital estavam 

desatualizados. 

Em uma das famílias o paciente estava presente no momento da chegada à 

residência e quando percebeu que o assunto envolvia hospitais foi se esconder dentro de casa, 

segundo o familiar, com medo de ser levada e internada novamente. Nesta visita a paciente 

permaneceu presente, entretanto, sem uma participação efetiva devido à dificuldade de 

verbalização. O clima foi difícil e de desconfiança velada, pois a filha havia encontrado 

dificuldades no asilo em que a mãe se encontrava, para levá-la de alta para casa. 

A segunda família foi abordada via telefone após um primeiro contato na 

residência, que sem possibilidade de contato prévio, não era esperado, sendo necessário um 

novo agendamento em um segundo momento. A mãe do paciente preferiu conversar pelo 

telefone, entretanto foi-lhe colocado sobre a necessidade de conversar com seu filho e 

também sobre a importância de formalizarmos a concessão de entrevista, mediante assinatura 

de um termo de consentimento informado que seria enviado pelo correio. O termo foi 

enviado, entretanto não foi devolvido e optou-se pela suspensão da iniciativa de contato com 

seu filho. A familiar colocou-se disponível, entretanto muito cansada e incomodada em tocar 

em um assunto que provocara tanto sofrimento, referindo-se à doença mental do filho. Este 

clima realmente fez prever que a autorização não seria concedida. 

Em uma outra visita, esta a um paciente que tinha sido levado pela família para 

um asilo próximo a moradia, surpreendeu-se com a dificuldade de localização do familiar 

para autorizar que a entrevista acontecesse. A visita ao asilo foi feita, mas o contato com o 
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paciente não se realizou. A responsável técnica do asilo informou que há tempos não 

conseguia falar com os familiares. Nova visita ficou de ser realizada, mas através de contatos 

telefônicos com a instituição se teve a informação de que a dificuldade de se contatar a 

família permanecia. 

Outra peculiaridade, que vale destaque, foi observada no momento da visita a um 

hospital filantrópico com 32 pacientes de longa permanência hospitalar e 154 leitos no geral. 

Um grupo de técnicos expressou sua indignação com relação a forma com que  oito pacientes 

chegaram ao hospital. Não era possível identificar quem era quem, pois os pacientes não 

verbalizavam, eram extremamente comprometidos e o acompanhante da perua não os 

conhecia. Como nesse hospital, por acaso, havia uma antiga funcionária do hospital de 

Franca, foi possível, por exclusão, tentar dar nome a cada um dos pacientes. Entre esses oito 

pacientes, três foram a óbito no ano de 1998, ano em que as transferências ocorreram. A 

estrutura física do hospital deste hospital, em particular, era composta por um subsolo escuro 

e úmido, onde as pacientes passavam parte do tempo perambulando. Uma das transferidas, em 

2004 apresentava diagnóstico de tuberculose. 

Em outro hospital a dificuldade, no momento da visita, se deu devido a 

impossibilidade do acesso aos prontuários dos pacientes, que segundo o diretor clínico, 

estavam sendo micro-filmados. Novos contatos foram estabelecidos posteriormente, pois o 

hospital havia recebido nove pacientes. Mas, a morosidade da comunicação para o 

agendamento de uma nova visita, determinaram a exclusão desta instituição da pesquisa de 

campo. 

5.4 Discussão dos resultados 
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Os dados coletados para permitir a construção de um corpo de conhecimento 

sobre o tema das altas por transferências entre pacientes psiquiátricos de longa permanência 

hospitalar apresentam duas etapas fundamentais. A primeira delas refere-se a informações 

sobre as intervenções da Coordenadoria de Saúde Mental do interior do Estado de São Paulo 

composta pela produção de relatórios de avaliação das condições da assistência psiquiátrica 

dos hospitais e pelo momento específico da intervenção realizada no Hospital Psiquiátrica de 

Franca, eleito como objeto de estudo. A segunda focaliza a população de 78 pacientes 

transferidos e suas atuais condições de assistência nas 12 instituições de destino, bem como 

contextualização dos dados pertinentes com a legislação  e repercussões atuais. 

5.4.1 Considerações sobre a decisão de transferência dos pacientes e sobre os critérios 

de escolha das instituições de destino 

Considerando o Hospital de Franca em particular observou-se, na análise dos 

relatórios produzidos para esta instituição, que houve uma maleabilidade na aplicação dos 

critérios determinados pela portaria 224/92. Dois momentos foram demarcados pelos 

resultados das auditorias. Um entre 1992 e 1997 quando o hospital de Franca foi considerado 

apto a receber pacientes provenientes da redução de leitos em outros hospitais e a manter em 

atendimento aqueles que já possuía. As características descritas nos relatórios produzidos 

sinalizavam o excesso de leitos em vários pavilhões e insuficiência de profissionais de nível 

médio e superior, entretanto, às condições de estrutura física e hoteleira foram consideradas 

aceitáveis. Nesse período houve uma redução na capacidade de atendimento do hospital de 89 

leitos sem se identificar ai registros quanto à ocorrência de pacientes transferidos. Este fato 
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pareceu indicar que os leitos reduzidos não estavam sendo ocupados por pacientes de longa 

permanência hospitalar. 

Nestas condições, em 1995 o hospital obteve o credenciamento de seus leitos em 

psiquiatria IV, ou seja, avaliados como de acordo com os critérios estabelecidos para 

regulamentação de leitos preconizados pela portaria 224. 

Entretanto, em 1997, a vistoria realizada apontou condições inadequadas quanto à 

estrutura física e hoteleira do hospital, qualidade de atendimento insatisfatória e a existência 

de um excesso de 142 leitos ao se considerar, para a região, um número de 267 leitos 

disponíveis permitidos. Ficou constatada também irregularidade nos balancetes financeiros, 

na relação dos recursos humanos e nos laudos para emissão de Autorização de Internação 

Hospitalar. O descredenciamento dos leitos foi então sugerido e, aos pacientes de longa 

permanência hospitalar, foram determinados destinos a fim de efetivar o fechamento do 

hospital. 

A ocorrência de uma heterogeneidade na aplicação das novas normas de 

funcionamento esta registrada na literatura pesquisada onde as diferenças entre os avaliadores 

oficiais e os poderes locais dos mantenedores das instituições, em cada município, 

determinaram a flexibilização dos critérios. A expressão de um movimento político se 

sobrepondo as reais necessidades dos pacientes internados parece estar aí registrada. 

(MANGIA, 2000). 

O ano de 1997, para Franca, foi marcado por um novo direcionamento na 

administração política da cidade devido aos resultados das eleições municipais na época. A 

sugestão do descredenciamento dos leitos adquiriu um caráter heróico de libertação àqueles 

pacientes que se encontravam oprimidos e com suas identidades negadas até então. Um 

primeiro Seminário de Saúde Mental foi realizado e atrelado à redução ou fechamento dos 
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leitos foi definida a implantação de serviços substitutivos na comunidade. Cópia do encarte 

desse evento encontra-se como Anexo 2. 

Este movimento resultou na redução de 200 leitos do hospital, 78 deles ocupados 

por pacientes de longa permanência hospitalar, que foram avaliados e transferidos em menos 

de oito meses. 

Considerando os relatórios de auditorias as quais foram submetidas às instituições 

de destino destes 78 pacientes verificou-se que todas elas se encontravam em processo de 

adequação as novas normas e apresentavam dificuldades semelhantes quanto à estrutura física 

e condições de atendimento terapêutico prestadas. Entende-se a partir deste fato que as 

transferências identificadas ocorreram apesar das demais instituições se encontrarem ainda em 

processo de adequação de suas condições de atendimento. Entretanto verificou-se que 64,2% 

dos pacientes foram transferidos para instituições um passo a frente em termos de 

modernização da assistência, duas delas com supervisão externa contratada. A tentativa de 

encaminhar pacientes para melhores condições ficou então aí registrada. 

Considerando, entretanto, que para o município de Franca, 267 leitos seria o ideal 

e que o Hospital de Franca permaneceu funcionando com 200 leitos, conclui-se que haveria 

uma possibilidade de que ao menos 67 dos 78 pacientes transferidos permanecessem no 

hospital para que seus processos de reabilitação fossem ali efetivados. A medida drástica da 

transferência em bloco de 78 pacientes poderia ter sido evitada se investimentos fossem 

destinados para a reabilitação deles. A questão das reais possibilidades clínicas de reabilitação 

desses pacientes em outros hospitais psiquiátricos foi então levantada. 

Na época da transferência foram, entretanto, criados na cidade, dois CAPS, um 

dentro do hospital de Franca, e, uma Unidade de Emergência Psiquiátrica composta por seis 

leitos em Hospital Geral. 



 

 

101 

Entende-se que a opção pela criação de serviços substitutivos na cidade a fim de 

prestar atendimento aos pacientes de curta permanência hospitalar ao invés de se investir na 

difícil reabilitação de pacientes de longa permanência, a partir da inauguração de Serviços de 

Residências Terapêuticas na comunidade, parecia mais expressiva e instantânea para 

demarcar práticas políticas convincentes, determinadas pelo novo ideal trazido pela reforma 

da assistência psiquiátrica. 

5.4.2 Considerações sobre os critérios de escolha da população transferida e 

modificações na qualidade de atendimento dos pacientes nas instituições de destino 

Na caracterização da população transferida, realizada em 1998, verificou-se a 

predominância de mulheres (73%), em sua quase totalidade os pacientes eram solteiros 

(82%), apresentando predominantemente quadros de esquizofrenias (56%), com idades 

compreendidas entre 50 e 69 anos (49%) e com permanência no hospital girando em torno de 

16 e 25 anos de internação (51%) (SCATOLINI et al., 1998). Esse perfil para pacientes de 

longa permanência em hospitais psiquiátricos foi correspondente a dados da literatura 

nacional e internacional (SILVA, 1997; BORGE et al., 1999; HOBBS et al. 2000). 

Quando comparada a uma amostra de 35% da população de remanescentes no 

Hospital de Franca, a amostra de 67 transferidos apresentou um perfil peculiar quando 

confirmado a superioridade de mulheres, 74,6% contra 34,6% entre os remanescentes, 

pacientes mais velhos que os remanescentes por ocasião da admissão no Hospital Psiquiátrico 

de Franca, com predomínio de diagnósticos de retardo mental, 25,4% contra 8% entre os 

remanescentes, com menor percentual de famílias localizadas, 56,8% contra 78,8% entre os 
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remanescentes e com predomínio de encaminhamentos provenientes de outras instituições , 

70% contra 10% entre os remanescentes. 

A seleção de mulheres pode estar relacionada à maior facilidade de manejo, 

devido à organização e auto cuidados culturalmente construídos para esse gênero. Pode 

também estar relacionada à maior necessidade de oferta de leitos masculinos para pacientes de 

curta permanência hospitalar ou pela disponibilidade de vagas abertas para este gênero nas 

instituições de destino. 

Este fato remonta ao passado, quando a prática das transferências não levava em 

conta a regionalização, mas sim categorias como gênero enquanto critério de seleção. 

Pacientes com doença mental e tuberculose iam para Santa Rita do Passa Quatro, aqueles que 

apresentavam graves defeitos físicos iam para Lins. Este modelo estimula a ruptura dos laços 

familiares, mantendo os pacientes afastados por centenas de quilômetros de sua origem 

(FERRAZ, 1984). 

Os pacientes eram mais velhos que os remanescentes em 5 anos e possuíam 

menor percentual de famílias localizadas, possivelmente por já serem provenientes de 

transferências de outros hospitais, ocorridas prioritariamente na década de 70, marcada pela 

política psiquiátrica de compra de leitos em hospitais privados e filantrópicos. 

No momento da transferência, entretanto os pacientes transferidos possuíam 

correspondente média de idade aos remanescentes (53,47 anos para os transferidos contra 

51,54 anos para os remanescentes, diferencia não significativa). 

Quanto ao ano de admissão no Hospital Psiquiátrico de Franca verificou-se que os 

dois grupos apresentaram uma distribuição semelhante, sendo notória a maior freqüência de 

pacientes admitidos na década de 70, sugerindo que mesmo pacientes que não apresentaram 

história prévia de internação em outra instituição, que é o caso da maioria dos remanescentes, 

esses foram admitidos na década de 70, correspondentes a política de incentivo a compra de 
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leitos em hospitais privados e filantrópicos. Entretanto na distribuição das freqüências de 

admissão entre os remanescentes verificou-se, apesar do pico em 1970, um aumento e um 

decréscimo mais gradativo, diluído entre os anos de 1960, 70 e 80.  

A média de longa permanência de 19 anos entre os transferidos não diferiu 

significativamente da média de permanência entre os remanescentes que foi de 22,25 anos. 

Entretanto, a questão de transferir pacientes de tão longa data internados permaneceu. O 

diagnóstico de Retardo Mental mais presente em 17,4% dos pacientes transferidos e a 

presença de 20,9% de portadores de Transtorno Mental Orgânico, fez questionar ainda mais 

as reais condições de reabilitação deles nos hospitais de destino e tornou presente a 

proposição de que as transferências foram predominantemente motivadas pela reorganização 

de número de leitos em detrimento a melhores possibilidades de reabilitação. 

Dados da literatura esclarecem que avanços significativos na reabilitação e 

melhora na qualidade de vida destes pacientes é possível, entretanto a porcentagem de 

pacientes que se beneficiam deste tipo de iniciativa é pequena em relação ao número total de 

pacientes de longa permanência nas instituições. Este fato é justificado tanto pela condição 

clínica dos próprios pacientes, quanto pela ausência de infra-estrutura técnica, física e 

financeira para a implementação de programas tanto dentro do hospital quanto de suporte na 

comunidade (BANDEIRA, 1998; COSTA et al., 1999). 

Outra afirmação é que a ressocialização e reabilitação para este tipo de clientela 

psiquiátrica podem ser alcançadas mesmo que os pacientes permaneçam institucionalizados. 

Estas iniciativas representam muito mais uma nova forma no tratamento de pacientes de longa 

permanência do que a diminuição significativa no número de internos (COSTA et al., 1999). 

Considerando a localização familiar dos transferidos que, apesar de inferior a 

localização familiar dos remanescentes foi presente em 38 (56,8%) dos casos, verificou-se 

que quatro pacientes tiveram suas localizações de destino sugeridas independente da 
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localização de suas famílias, pois estas se encontravam em Estados distantes ou, no caso de 

um deles, teve localização familiar somente após o óbito.  Para os demais 34 pacientes 

verificou-se, por estimativa em quilômetros que, aproximaram-se ou foram transferidos para 

cidades de suas famílias 20 (58,8,%)  pacientes e distanciaram-se ou mantiveram as distâncias 

de suas famílias, 14 pacientes (41,2%). Esta diferença não foi estatisticamente significativa, 

sugerindo que a localização familiar não foi utilizada como critério para eleição dos hospitais 

de destino dos pacientes. 

Dados da literatura, entretanto, comprovaram a importância do vínculo familiar 

para os pacientes que, quando submetidos a programas de reabilitação na comunidade, 

conseguiram êxito em viver em residências independentes, ao se verificar que nenhum contato 

ou mau contato familiar prevaleceu àqueles que permaneceram em residências especializadas 

(BORGE et al, 1999). 

Destacando a procedência dos pacientes transferidos com histórico de internações 

anteriores (70,1%), confirmou-se a utilização do Hospital Psiquiátrico de Franca como 

receptor de transferência provenientes de outros hospitais psiquiátricos que, acabavam de 

serem submetidos às intervenções do Grupo Técnico. Sete deles vieram para Franca em 1995, 

e voltaram para a cidade do hospital de origem, em outra instituição, com a transferência de 

1998. 

Para os 20 (29,9%) transferidos que possuíam ainda preservadas uma procedência 

ou origem familiar verificou-se que apenas quatro se aproximaram de suas origens, quando 

transferidos para hospitais psiquiátricos próximos a estas cidades. 

Para os remanescentes observou-se que 38% eram provenientes da própria cidade 

de Franca e 40% eram provenientes de cidades com menos de 120 Km de distância do 

Hospital de Franca. Considerando que a localização familiar para esses era superior com 

78,8% de famílias localizadas entre os remanescentes contra 56,8% entre os transferidos, 
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surge a questão do porquê esses não foram eleitos para reabilitação, se eram da região e, em 

sua maioria, possuíam famílias próximas. O impedimento da reabilitação difícil para essa 

clientela, com pouca efetividade e sua inexpressiva resposta para as emergências de redução 

de leitos da política de Saúde Mental vigente, pode ser sugerido como um motivo que não fez 

com que a clientela remanescente fosse eleita para  reabilitação, com o objetivo de reduzir o 

número de leitos do Hospital de Franca, no momento da intervenção. 

Houve, em síntese, um respeito à regionalização dos pacientes que permaneceram 

em Franca, entretanto, para os transferidos, pareceu evidente, até aqui, que as transferências 

reproduziram uma lógica antiga de realocação de leitos em detrimento a uma política macro 

estrutural que atualmente é caracterizada como “Reforma Psiquiátrica Brasileira”.  

Considerações sobre as expectativas do Grupo Técnico quanto à inserção dos 

pacientes em programas terapêuticos nos hospitais de destino bem como a comparação entre 

os programas terapêuticos em que os pacientes encontravam-se inseridos no Hospital de 

Franca e os programas terapêuticos em que os pacientes foram encontrados inseridos nas 

instituições de destino, complementam esta discussão. 

Verificou-se que a expectativa do Grupo Técnico quanto à inserção dos pacientes 

transferidos em Programas Terapêuticos de Reabilitação foram superiores ao constatado nas 

instituições de destino, pois, para 36 (66,7%) indicações de Programas Terapêuticos de 

Reabilitação, têm-se 19 (35,2%) pacientes, de fato nestas condições, nas instituições de 

destino. Considerando que o percentual de pacientes portadores de Retardo Mental era 

superior no grupo de transferidos, que a localização familiar era menos presente e que 

também não foi eleita como critério para a escolha dos destinos dos pacientes transferidos 

verifica-se um contra-senso. A expectativa de reabilitar não foi acompanhada pela seleção de 

condições sociodemográficas e clinicas que favorecessem a real reabilitação de parte dos 

pacientes transferidos. 
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Outro contra-censo é observado quando se verifica que de 41 pacientes em 

condição de Internação Básica na origem, 45 se mantiveram em programas de Internação 

Básica no destino. De 18 pacientes que se encontravam em Programas de Reabilitação na 

origem, 15 encontraram-se em programas com essas características no destino. Esse interjogo 

ilustrou que apesar das transferências a diferença entre o número de pacientes inseridos em 

Programas de Internação Básica na origem e no destino não foi significativa e que o número 

de pacientes em Programas de Reabilitação na origem não diferiu do número de pacientes em 

Programas de Reabilitação no destino. 

Vale ressaltar que para essa classificação em Programas de Internação Básica e 

Programas do tipo Reabilitação a participação ativa da pesquisadora esteve presente, sem que 

houvesse a checagem da confiabilidade, por experimentadores neutros, o que permite uma 

crítica pertinente quanto ao rigor metodológico, nesta etapa da pesquisa. 

Para assegurar, até certo ponto, a confiabilidade desta apreciação, procurou-se, 

registrar no Apêndice 1, detalhes das condições clínicas e de tratamento dos pacientes que 

sustentaram a opinião da pesquisadora, ao classificar os pacientes como inseridos em um ou 

em outro tipo de programa terapêutico. 

Verificou-se também que o tipo de diagnóstico dos pacientes não influenciou na 

inserção ou não em programas entendidos como de Reabilitação em detrimento a Programas 

de Internação Básica. Esse fato pode sugerir que após longos anos de internação a 

classificação diagnóstica perca seu valor prognóstico. Entretanto, observou-se que pacientes 

mais novos encontraram-se mais presentes em Programas de Reabilitação com média de idade 

de 48,6 anos contra 55,56 anos entre os inseridos em Programas de Internação Básica. 

No presente trabalho observaram-se apenas dois (3%) pacientes vivendo em 

Residências Terapêuticas fora do hospital e duas (3%) altas para a família. Em literatura 

especializada internacional verificou-se a reabilitação para residências na comunidade de 72% 
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de 107 pacientes submetidos a alta do hospital com correspondente inserção em programas de 

suporte comunitário do tipo residências especializadas. Nessa experiência, transcorridos seis 

anos, 28% dos pacientes foram surpreendidos morando em residências independentes. 

Outra experiência internacional, com 47 pacientes transferidos para quatro 

residências com suporte técnico 24h na comunidade, monitorados por dois anos consecutivo, 

revelou que apesar da melhora significativa dos sintomas psiquiátricos, as habilidades de vida 

diária e os problemas sociais de comportamento não apresentaram melhoras significativas, 

reforçando a necessidade de suporte técnico intensivo na comunidade (BORGE et al, 1999; 

HOOBS et al, 2000). 

Verifica-se que o percentual de pacientes em programas de Residência 

Terapêutica na comunidade é superior quando se tem recurso disponível, entretanto, a 

necessidade de monitoramento devido a complexidade da psicopatologia determina a 

manutenção de suporte técnico intensivo, para a maioria dos pacientes. 

Outro fato observado e inscrito em literatura pertinente foi que houve um 

expressivo número de pacientes que tiveram seus destinos encaminhados para instituições de 

caráter não psiquiátrico e sim asilar. Dos 67 pacientes visitados nove (13%) encontram-se em 

Asilos. Dois deles, entretanto, foram levados pela família para instituições próximas a seus 

lares. As re-transferências de um hospital para outro e a transinstitucionalização entendida 

como passagem para casa de repouso, albergues para anciões, cronicários não psiquiátricos 

são indicadores de que a real necessidade desta população foi, mais uma vez, postergada. Em 

experiência internacional verificou-se a presença de 41% entre 74 pacientes desospitalizados, 

vivendo em casas de repouso (ROTELLI, 1990; BORGE et al., 1999). 

O número de óbitos também apontou para a evidência dos efeitos negativos das 

transferências para esta população. Dos pacientes visitados 28,3% foram a óbito e dentre estes 

37% faleceram no ano de 1998, ano em que as transferências ocorreram. 
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Para os pacientes que não foram submetidos à transferência, ou seja, que 

permaneceram no Hospital de Franca, esta taxa de óbito em 1998, caiu para 9,7%. Esta 

diferença foi estatisticamente comprovada. Com relação a idade dos óbitos entre os 

transferidos constatou-se que sua ocorrência se deu entre a população mais envelhecida, 

média de 59,84 anos para os falecidos contra 50,91 anos para os não falecidos. Entretanto, não 

houve diferenças significativas entre as idades dos transferidos e remanescentes. 

A literatura internacional mostra que em experiência com a desospitalização de 

pacientes de longa permanência hospitalar foram identificados 30% de óbitos 

predominantemente entre a população mais envelhecida, entretanto, apresentando idade média 

de 10 anos abaixo da expectativa de vida prevista para a população geral (BORGE et al., 

1999). Esta informação colabora para a compreensão de que estes pacientes apresentam maior 

grau de vulnerabilidade ao serem submetidos a novas condições de adaptação, associados ao 

ano do óbito, no presente trabalho. 

5.4.3 Vivências dos pacientes sobre o processo de transferência 

Os pacientes que se apresentaram em condições de serem submetidos à entrevista, 

perfizeram 60% (27) do total de 45 pacientes visitados. Para uma experiência internacional a 

dificuldade integral ou parcial de um número expressivo de pacientes (44%) em responder aos 

instrumentos que envolvem auto-avaliação foi apresentada como limitação de pesquisa para 

esta clientela de longa permanência hospitalar. No presente trabalho esta limitação foi 

expressa em 40% (18) dos 45 pacientes abordados para entrevista (BORGE et al, 1999). 

Realizando uma síntese geral, para os 27 pacientes entrevistados em média 17 

(63%) apresentaram-se orientados ou parcialmente orientados, mencionaram lembranças do 
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hospital de origem, fizeram observações sobre o motivo das transferências e expressaram 

opiniões sobre a mudança para um novo hospital. Os demais 37% apresentaram condições 

parciais em responder ao que lhes era perguntado como não responder com coerência, não 

responder, ou não mencionar detalhes pertinentes em seus discursos. 

Foi interessante verificar em literatura pertinente que a competência do paciente 

em estar de acordo com um novo tratamento proposto pôde ser medida segundo modelos 

usuais para avaliar a competência. De acordo com estes modelos, para pacientes 

demonstrarem sua competência em consentir o tratamento, eles têm de estar de acordo com 

quatro itens: comunicar uma escolha, entender as relevantes informações sobre a proposta e as 

opções de tratamento, ter noção de sua situação clínica e saber manipular racionalmente 

informações (TANCREDI et al. apud SILVA, 1997). 

Referindo-se aos entrevistados no presente trabalho 63% pareceram estar 

competentes para avaliar sua situação de transferência sendo 37% sem condições para tais. 

Considerando os 45 pacientes abordados para entrevista o que revelou que 18 deles (40%) não 

apresentaram condições de verbalização têm-se que 28 pacientes (62%) não encontravam-se 

em condições de consentir o novo tratamento. 

Os 13 (48,15) pacientes orientados puderam expressar com clareza que entendiam 

a condição de mudança de um local para outro identificando nome e cidade do hospital de 

destino e reconhecendo nome e cidade do hospital de origem. Apenas um deles não soube 

informar o nome da cidade do hospital de destino. Seis (22,2%) foram classificados como 

parcialmente orientados por saber o nome do hospital de destino, mas não saber a cidade, não 

se lembrar do hospital de origem, ou se lembrar mas não fornecer nome de cidade.  Para os 

oito (29,63%) classificados como desorientados, três deles pensavam ainda estar no hospital 

de origem. 
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Entretanto, dos 13 orientados três não souberam informar o motivo da 

transferência e dois referiram-se ao fechamento do hospital e a reorganização de leitos, 

demonstrando assimilação sobre o contexto maior referente a instituição e a proposta de 

realocação de leitos. Suas expressões verbais ilustram com maior propriedade esta condição: 

Disseram que ia fechar e não fechou; O hospital daqui pediu paciente pra lá. Daqui do 

hospital Mariano Dias (hospital fechado em Barretos/SP, em 1995) eu fui pra lá (Franca/SP). 

Aqui tinha 30, 40 vagas. Estava vazio. Aproveitaram, fizeram lotação e mandaram eu 

também. 

Entre os parcialmente orientados e os classificados como desorientados (14) cinco 

não souberam expressar o porquê foram transferidos: Não sei; Puseram eu aqui; Uma mulher 

que trouxe eu com ela. Não sei porque; Motorista da perua branca trouxe. 

Tem-se que oito (29,6%) dos 27 pacientes, foram transferidos sem nenhuma 

compreensão do que estava acontecendo. Os dois que puderam fazer uma reflexão sobre o que 

estava ocorrendo pareceram atribuir, aos avaliadores, um certo descaso do tipo: disseram que 

ia fechar e o que foi falado não foi cumprido ou fazem lotação e preenchem espaços vazios 

quando é necessário. 

Quatro (14,8%) conseguiram justificar o motivo da transferência como 

relacionado a problemas com a rotina diária e tratamento ruim oferecido pelo hospital: Lá era 

muito ruim queriam bater em mim; Porque era ruim, comida ruim, Eu pedi minha 

transferência, toda hora tocada por dentro, não dava mais pra agüentar; Eu quis não gosto de 

Franca. 

Três (11,1%) atribuíram os problemas a si mesmos: Eu estava necessitando; 

Precisava ser internada; A enfermeira que trouxe. Eu comia demais, dava muita despesa. 

Diante dessas expressões verifica-se que estes pacientes pareceram tentar atribuir motivos 

que, na verdade, não foram bem compreendidos ou bem trabalhados, antes que as 
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transferências ocorressem. Somando este número aos oito que assumiram total 

desconhecimento sobre o porquê das transferências, tem-se 40,7% de pacientes sem 

compreensão ou compreensão parcial sobre o motivo pelo qual estavam sendo transferidos. 

Outra informação interessante refere-se ao estabelecimento de vínculos com o 

antigo hospital. Entre os 13 orientados 6 mencionaram lembranças de vínculos positivos com 

o hospital de origem:  Tenho saudade de “N”  e da “Madrinha” (fornece nome e sobrenome e 

uma referência para localizá-la). Abraço para Dona “S”; Mando um abração para “C”, “E”, 

“L”, “P” e “L”. Convido para vim me visitar; Gostava de lá, panhava café, saia do hospital, 

tem roça; Tava bom lá. Lembro do passeio no Shopping e da colega “A”; Gostava de lá 

(manda lembranças para o pessoal). Dois parcialmente orientados e um classificado como 

desorientado também mencionam lembranças positivas e mandaram lembranças: Eu era cheia 

de amiga lá, por exemplo. Em síntese nove pacientes expressaram a importância de seus 

vínculos positivos no antigo hospital e foram submetidos a um provável sofrimento emocional 

com a situação de separação súbita. Destes, seis aprovaram a mudança posteriormente: 

Melhor, perto de minha família que nunca consegui localizar; Gritava mais lá; Eu vim 

gordona, Eu emagreci aqui, trabalhando. Janto, almoço. A comida é boa; Bom, melhorou a 

comida. Do (fala o nome do hospital que o re-transferiu) é a mesma coisa; Gostei de vir pra 

cá. Faço supermercado, artesanato; Estou gostando de ficar aqui. Saio para caminhada, 

almoço na cidade, vou de alta. Dois continuaram preferindo o hospital de origem e um 

mostrou indiferença: Não gosto, tem que lavar os trem. Tomo conta do refeitório, trabalho de 

verdade, rapo o banheiro. Vou na escola e na missa; Gostava mais de lá.Trabalhava na horta, 

arrumava a cama. Amigo do “D”, deficiente visual. Aqui eu trabalho na T,O, arrumo cama. 

Não gosto daqui. Eu queria ficar em Franca; O que se mostrou indiferente expressou: Pra mim 

tudo é válido. 
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Entre os seis que expressaram lembranças negativas cinco eram orientados e um 

parcialmente orientado. São algumas de suas expressões: Queriam bater em mim;  Apanhava 

de uma paciente gordona, brancona; Intestino não funcionava, vivia carregada igual defunto 

na cova. Eles judiavam de mim lá e, no hospital de destino, mostraram-se satisfeitos: Aqui 

minha vida é outra, Tenho meu rádio, guarda roupa. Lavo roupa na máquina. Vim banguela 

pra cá. Mandei furar a orelha. Vim de cabelo branco, agora tenho tinta. Eu uso castanho 

dourado. Pago 10 reais para cortar o cabelo e tirar a sobrancelha. Uso perfume alfazema. 

Descobriram onde minhas irmãs tava. Estão em São Paulo. Já vieram me ver. Este fim de 

semana fiz ligação; Bom; Não quero voltar. 

Dois apesar de não mencionarem lembranças, expressaram-se positivamente 

quanto a mudança, um ressaltando a liberdade de sair do hospital acompanhado pois, quando 

teve a oportunidade de morar na comunidade foi roubado e junto com demais colegas pediu 

para voltar para o hospital. 

Nota-se que para os que possuíam maiores condições de avaliação e 

aproveitamento de programas terapêuticos, os resultados da transferência foi positivo (14 

pacientes ou 51,9%). Entretanto, por terem condições de avaliação nove tiveram que elaborar 

o sofrimento de afastamento do antigo hospital e dois deles permaneceram contrariados. Isso 

demonstra que para eles, as relações faziam sentido terapêutico, em seus longos anos de 

internação no hospital de origem. 

Nesta parcela de pacientes as transferências expressaram um movimento contrario 

aos princípios de resgate de identidade, autonomia, e auto-estima dos pacientes de longa 

permanência, hospitalizados. Entre estes pacientes, um deixou explícito o desejo de retorno ao 

hospital de origem e outro deixou explícito o desejo de recusa no momento da transferência, 

apesar de posteriormente se adaptar positivamente. Experiência na literatura internacional 

mostra que apesar da desospitalização, existe um predomínio de 76% de pacientes que se 
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apóiam na equipe de funcionários tomando-os como as mais importantes pessoas em sua rede 

social. Conclui-se que para esta clientela os profissionais do hospital seriam peça fundamental 

para um possível êxito no processo de reabilitação (BORGE et al, 1999). 

A expressão de uma das pacientes ilustra o contra-censo das transferências e foi 

eleita para encerrar a discussão sobre as percepções dos pacientes talvez por poder ser a 

opinião daqueles que não tiveram condições ou não quiseram expressar suas opiniões, em 

média 10 pacientes e aqueles que não verbalizavam, 18 pacientes, somando 62,2% dos 45 

abordados para entrevista: Fui internada em Franco da Rocha com 23 anos, grávida. Fiquei 

em Americana, jogada de hospital em hospital feito uma petequinha. Sei afazeres domésticos, 

cuidar de casa e criança. Esta paciente é orientada, tem saudades do hospital de origem e 

percebe a transferência com indiferença: Pra mim tudo é válido. 

A condição de verbalização dos entrevistados em contraposição aos pacientes que 

não foram submetidos a entrevista, devido a dificuldade de verbalização, quando comparada 

com a inserção em Programas Terapêuticos no hospital de destino revelou que a verbalização 

preservada foi pré - requisito aos pacientes que foram inseridos em Programas do tipo 

Reabilitação em detrimento a Programas do tipo Internação Básica. 

Pacientes mais novos, com em média, 48,6 anos e com capacidade de 

verbalização preservada se beneficiaram mais de Programas de Reabilitação. Essas duas 

variáveis podem ser tomadas como critérios para estimar um melhor prognóstico quando se 

pensa em reabilitar pacientes com característica de longa permanência hospitalar psiquiátrica. 

Dados da literatura demonstram que os pacientes que responderam ao relatório de 

auto - avaliação apresentaram nível de sintomas mais baixo quando submetidos à Escala 

Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS), versão expandida e melhores resultados quanto ao 

nível de funcionamento avaliado pelas Escala de Avaliação Global de Funcionamento (GAF) 

e Rehabilitation Evaluation of Hall and Baker (REHAB) (BORGE et al, 1999). 
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5.4.4 Caracterização dos hospitais em 2004 e as implicações das mudanças ocorridas 

Para o hospital de origem e os hospitais de destino verificou-se que este processo 

de auditorias resultou na modernização da assistência prestada, com apenas duas instituições 

não apresentando propostas de tratamento alternativo dentro do hospital e na comunidade. 

Entretanto, quando se observa o número de pacientes de longa permanência que se 

beneficiaram desses programas nos hospitais pesquisados verifica-se um pequeno número 

deles em relação ao número total de pacientes no hospital. Em apenas um dos hospitais o 

número de pacientes excedeu a 40. Nesse hospital foram encontrados 120 pacientes se 

beneficiando de programas de lares abrigados, dentro. Essa informação vai de encontro a 

dados encontrados em literatura nacional (COSTA et al., 1999; GONÇALVEZ et al., 2002). 

Com relação à composição de suas equipes técnicas, observou-se que para a área 

médica, de enfermagem e de suporte, caracterizada pelos auxiliares de enfermagem, o número 

de profissionais encontrou-se adequado ou aproximando-se do preconizado pela Portaria 224. 

Em especial, nos hospitais, o número de auxiliares de enfermagem, de maneira unânime, 

excedeu ao número exigido, revelando que esta categoria esta presente de maneira maciça no 

tratamento destes pacientes, colaborando com o manejo e manutenção de cuidados primários 

a esta clientela. 

Com relação às áreas de Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social 

verificou-se que os hospitais públicos e o hospital de origem apresentaram-se adequados ou 

bem próximos à adequação exigida. Os demais hospitais deixaram a desejar quanto ao 

número de profissionais e a conseqüente atenção prestada aos pacientes dentro destas áreas de 

atuação. Para as áreas de nutrição e farmácia somente os hospitais públicos e um hospital 

privado adequou-se a regulamentação. Vale ressaltar que os hospitais públicos apresentaram – 

se superando o número de profissionais aos exigidos pela regulamentação. 
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Realizando uma explanação sobre o processo de redução de leitos aos quais os 

hospitais psiquiátricos em questão foram submetidos verificou-se que entre 1992 e 2004, 

31,7% dos leitos foram reduzidos. Identifica-se também que dentre os 3538 leitos 

remanescentes 69,8% são ainda destinados a pacientes de longa permanência hospitalar. 

Observou-se que para os leitos de longa permanência reduzidos não foram 

identificados registros sobre o destino destes pacientes e se os mesmos, como no hospital de 

Franca, foram transferidos para outras instituições. Entretanto o acréscimo de 151 leitos 

distribuídos entre três das instituições, em 2004, foi constatado. Esta informação sugere que 

parte dos leitos de longa permanência foi extinta em algumas instituições e reaberta em outras 

a fim de que fosse possível uma nova redistribuição dos leitos entre elas. 

Nestes 12 anos a redução incidiu maciçamente entre as instituições que possuíam 

uma capacidade de atendimento médio de 885 leitos disponíveis, permitindo a elas uma 

redução de tamanho de 395 leitos, em média. 

Considerando o número de leitos agudos e crônicos entre instituições públicas e 

de caráter privado e filantrópico observou-se uma predominância de leitos privados e 

filantrópicos de 64% contra 36% de leitos disponíveis em hospitais públicos, em 1992. Do 

total de leitos reduzidos em 2004 verificou-se que a redução incidiu de maneira proporcional 

entre esses dois tipos de instituições, 55% de redução para os públicos e 45% de redução para 

os privados e filantrópicos. Ao final observou-se que do total de leitos existentes em 2004, o 

número de leitos filantrópicos e privados continuam superando o número de leitos públicos, 

ou seja, 72% são privados e filantrópicos e 28% são públicos. 

Quanto a repercussão na rede de assistência a redução de 31,7% dos leitos em 12 

anos pode estar associada a um descompasso em relação a criação de serviços baseados no 

suporte comunitário. Experiência nacional, no interior do Estado de São Paulo demonstra essa 

suposição quando constata que o número de pacientes necessitando de períodos mais longos 
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de internação e apresentando diagnósticos mais graves em enfermarias psiquiátricas de 

hospital geral aumentou progressivamente, nos últimos anos. Este dado levou os autores a 

relacionarem a questão de altas precoces com elevação no índice de readmissões hospitalares, 

quando se trabalha almejando prioritariamente a redução no tempo de internação (HALLAK 

et al., 2003). 

Isto pode implicar que alguns hospitais gerais têm assumido responsabilidades 

concretas para com a necessidade desse tipo de pacientes (FISHER et al, 1992 apud SILVA, 

1997).  

Serviços de suporte na comunidade ou alternativas como um serviço ambulatorial 

de atenção a crise podem representar menor índice no número de re-internações integrais e na 

queda no número de atendimentos em unidade de emergência (DEL-BEM et al., 1999; 

VILELA et al., 1999; HOLLOAY et al., 1999; SYTEMA et al., 2002). 

Em contrapartida, outro estudo na mesma região, verifica que 30% dos leitos 

hospitalares psiquiátricos desativados em 1993 poderiam estar constituindo uma demanda 

artificial mantida por internações de porta desnecessárias e que a criação de uma central 

reguladora de vagas associada a unidade de emergência em hospital geral e a criação de 

serviços na comunidade pode ter contribuído para a queda de 70% das internações em 

hospitais psiquiátricos entre 1991 e 1999 e a queda na utilização de unidades de emergência 

evitando internações desnecessárias (DEL-BEM et al, 1999). 

Entretanto, diferenças regionais quanto à criação de serviços na comunidade 

existem e não podem ser desconsideradas diante de uma política nacional de redução de 

leitos. 

Casos de Nova Longa Permanência hospitalar (NLP) tem sido tema da literatura 

atual envolvendo aspectos que perpassam tanto a complexidade de seus quadros clínicos,  

com predomínio de comportamentos ditos desafiadores para estes casos, como questões 
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relacionadas à ausência de suporte família, associada a dificuldades sócio- econômicas 

enfrentadas por estes pacientes (MACCALLUM et al, 1999; SYTEMA et al, 2002). 

Isto indica que o desafio persiste, sinalizando maior cautela na re-estruturação ou 

extinção de serviços, mesmo que estes ainda se encontrem representando um modelo 

tradicional de tratamento. 

5.4.5 Tendências atuais da política de saúde mental e sua expressão em relação a 

criação de serviços na comunidade 

As intervenções nos hospitais psiquiátricos persistem a partir do Programa 

Nacional de Avaliação Hospitalar PNASH/PSIQUIATRIA que em 2002 indicou ao 

Ministério da Saúde o descredenciamento de oito hospitais nos Estados da Bahia, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Minas Gerais segundo Boletim 

Informativo da Saúde Mental de agosto de 2004. Três hospitais já foram fechados, tendo sido 

a totalidade dos pacientes encaminhados para serviços extra-hospitalares. Quanto ao PNASH 

2003/4, mais cinco hospitais ficaram abaixo da classificação mínima. Três deverão ser objeto 

de uma intervenção por parte do Ministério da Saúde. Um já está fechado e outro, por ser 

público, será adotada a gestão compartilhada pelos gestores do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Um conjunto de medidas deverá permitir, no prazo mínimo necessário para evitar 

desassistência, o encerramento definitivo de atividades dos hospitais desclassificados em 2002 

e 2004, sempre lembrando que as diretrizes centrais da política de saúde mental são: redução 

progressiva e gradual dos leitos em hospitais psiquiátricos; garantia de assistência aos 

egressos dos hospitais; criação e sustentação de rede extra-hospitalar – CAPS, residências 
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terapêuticas, centros de convivência, ambulatórios, programas de suporte social e defesa e 

promoção dos direitos humanos dos pacientes e familiares. 

Este Boletim também atualiza o número de CAPS que a rede de saúde mental 

nacional conta em 2004, ou seja, 575 serviços cadastrados e o número de pessoas em 

pagamento pelo Programa de Volta pra Casa, programa que remunera com uma bolsa em 

dinheiro os pacientes egressos de hospitais psiquiátricos inseridos em programas de 

reabilitação fora do hospital, 729 pessoas em pagamento e aproximadamente 1000 pessoas 

inscritas. 

Destaca também em uma nota, o I Encontro Brasileiro de Serviços Residenciais 

Terapêuticos, ocorrido em setembro de 2004, e a iniciativa, pela Coordenação de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde, de mapeamento das organizações formais ou informais, de 

Geração de Renda e Trabalho para usuários de serviços de saúde mental. Outras duas notas 

destacam uma medida de incentivo para acelerar e ampliar a expansão de CAPS pela Portaria 

1935, de setembro de 2004 e a garantia de manutenção de 21 núcleos em funcionamento 

dentre os 46 definidos como necessários em 2003, para sediar o Programa Permanente de 

Formação de Recursos Humanos para a Reforma Psiquiátrica. 

Essas medidas expressam o movimento emergente e atuante do Ministério da 

Saúde com o objetivo de incrementar e evitar a desassistência com a redução progressiva no 

número de leitos em hospitais psiquiátricos tradicionais. 

No entanto, para os pacientes de longa permanência, que em comum, na maioria, 

não possuem documentação ou referências familiares, além de dificuldades de diversas ordens 

ao recebimento dos internos pelos parentes, quando esses se encontram localizados, o número 

de Serviços de Residências Terapêuticas (SRTs) existentes está muito aquém de seu potencial 

Em um universo estimado de 14.000 pacientes potenciais beneficiários, conta-se atualmente 

com 10% destes inseridos em SRTs. As 272 moradias existentes com, em torno de 1.400 



 

 

119 

moradores, deverão ser ampliadas para 2.250 novas moradias a fim de se completar a 

desospitalização. 

Alguns Estados, com mais de 800 leitos psiquiátricos em hospital tradicional, 

como Bahia, Paraíba, Alagoas e Santa Catarina não possuem nenhuma Residência 

Terapêutica instalada. A Região Sudeste é a mais privilegiada. Para este autor não parece 

haver correlação, como se poderia esperar, entre o número de leitos psiquiátricos e a 

quantidade de SRTs existentes por Estado, o que pode indicar que o número de internos de 

longa permanência não é fator preponderante para abertura dos SRTs (Furtado, 2006*). 

Outra questão levantada por este autor é que o percentual de Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) que acompanham os egressos de longa permanência hospitalar em SRTs 

é pequeno, em tono de 6,7%. Por esta razão no I Encontro Brasileiro de 

Residências Terapêuticas foi produzida uma carta reivindicando que cada CAPS 

atenda ao menos um SRT. 

Destaca também que a elevada idade média dos moradores é um fator intrínseco 

importante a ser considerado nos cronogramas de desospitalização, pois há que se garantir 

tempo hábil para que os internos possam se beneficiar das iniciativas. 

A Portaria 52, de janeiro de 2004, do Ministério da Saúde, entretanto, vêm instituir o 

Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS. Este 

Programa estabelece que os hospitais psiquiátricos com mais de 160 leitos deverão reduzir 

seus leitos e para essa finalidade os hospitais passam a ter seu número de leitos divididos em 

módulos de 40. O prazo de no máximo 120 dias foi adotado para que os hospitais que 

excedam os limites dos módulos (múltiplos de 40) possam se adequar. Por exemplo, um 

hospital que possua 435 leitos deverá ajustar-se em 120 dias para 400 leitos (10 módulos). Os 

hospitais com número de leitos entre 161 e 600 que não tiverem iniciado a redução em 120  

__________________________________ 
FURTADO J.P. Avaliação da situação atual dos Serviços Residências Terapêuticos existentes no SUS. Ciência e 

Saúde Coletiva. 2006. Aprovado para publicação. 
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dias, terão seus valores de diárias diminuídos. Esta Portaria propõe que os recursos 

financeiros restantes, após a redução de leitos, permanecerão nos tetos orçamentários 

municipais e estaduais de modo a apoiar a implantação e manutenção de Serviços 

Comunitários em Saúde Mental. 

A realidade atual, relativa a pequena proporção de 10% de SRTs implantados 

diante da demanda potencial beneficiária estimada, ainda nos hospitais, bem como os 

resultados do presente trabalho de 3% de pacientes inseridos em SRTs, após 5 anos de 

tentativa de reabilitação e 3% de altas para a família sugerem que o prazo limite de 120 dias 

para a realização dos ajustes em módulos preconizados pela Portaria 52  de janeiro de 2004, 

podem representar um agravo na situação de descompasso entre a velocidade da redução de 

leitos e a criação de serviços,  comunitários, como o objetivo de assumir a contento a clientela 

a ser desospitalizada. 

A pequena expressão do Programa de Volta para Casa que, em 2004, mostrou 

assistir 729 egressos de hospitais dos 1.400 moradores atuais em SRTs e a incipiente atuação 

dos CAPS, com diferentes distribuição de implantação por região em detrimento ao número 

de leitos existentes em hospitais tradicionais para aquela região, também se somam ao 

contexto global que agrava esta situação. 
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6 CONCLUSÃO 

A utilização de uma metodologia  descritiva exploratória de caráter longitudinal 

prospectivo, com triangulação simultânea de métodos quantitativos e qualitativos, utilizando 

estatísticas descritiva e inferencial, tornou o trabalho denso devido as diversas frentes de 

resultados obtidos a partir da questão principal das altas por transferência entre pacientes 

psiquiátricos de longa permanência hospitalar. Entretanto, esse desafio permitiu circunscrever 

o tema e contextualizá-lo, garantindo uma representatividade ampliada do problema escolhido 

para pesquisa. 

Assumir como objetivo geral verificar quais as peculiaridades da reedição das 

transferências, na atualidade, como parte do processo de reabilitação para pacientes 

psiquiátricos de longa permanência hospitalar fez emergir a necessidade de uma a análise 

dialética dos resultados e não os destacando da historicidade do tema, permitiu atingir um 
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nível de complexidade global, assegurado pelo busca constante de rigor metodológico tanto 

para os dados quantitativos, quanto para os dados qualitativos apresentados. 

Identificar os critérios de escolha das instituições de destino permitiu concluir que 

o processo de escolha tanto do hospital de origem quanto dos hospitais de destinos foi 

impulsionado por uma política macro-estrutural nacional, reflexo de uma política 

internacional, direcionada para diminuição do tamanho e a importância dos hospitais 

psiquiátricos que, como única opção de tratamento para as psicopatologias graves e 

persistentes, tiveram como resultado a superlotação e desassistência da população estudada. 

Esta condição teve como contexto nacional, aproximadamente cento e cinqüenta 

anos de história, quando por volta de 1850, foi criado no Rio de Janeiro, o primeiro hospício 

do Brasil, o Pedro II.  Esses anos foram marcados não só pelo abandono desses pacientes a 

própria sorte dentro desses hospitais, visando a ordem social, como também por disputas de 

poder, nos primórdios, entre as práticas religiosas das irmãs de caridade que faziam contra-

senso à ascensão da terapêutica médica (MACHADO et al, 1978). Isso sem desconsiderar os 

interesses financeiros em questão, que permanecem presentes até os dias atuais. 

Esta evolução também foi marcada por tentativas de acertar no tratamento e 

reabilitação dos pacientes, de acordo com as descobertas científicas de cada época e com 

métodos, hoje tidos como absurdos e anti-terapêuticos. 

A política das transferências, em certa medida, contribuiu para um atraso histórico 

em pelo menos 30 anos, quando se toma os EUA por comparação, onde se verifica o início do 

trabalho de reabilitação para a comunidade por volta de 1963. 

Verificou-se que a presença das transferências de um hospital para outro re-

editada no momento atual, veio mais uma vez responder sim as urgências  de maus tratos dos 

pacientes, principalmente oriundas de uma política soberana de redução de custos e compra 
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de serviços em hospitais privados e filantrópicos instaurada na década de 1970, com o 

objetivo também de drenagem dos pacientes para hospitais de menor porte. 

Entretanto, a justificativa para sustentar a ocorrência desta re-edição foi a 

ideologia política heróica de salvar os pacientes excluídos, contrapondo a lógica da exclusão à 

lógica da inclusão social. A adoção das transferências, na atualidade, revelou que o processo 

de desospitalização pretendido, mais uma vez elegeu o manejo e rearranjo das instalações 

físicas dos pacientes de longa permanência hospitalar, como forma de permitir a instalação de 

novas alternativas de tratamento, sem que os pacientes de longa permanência fossem 

respeitados em seus direitos de reabilitação e permanência onde já se encontravam, por volta 

de vinte anos, tendo o hospital como sua casa e os vínculos com os técnicos do hospital como 

sua rede social. 

Identificar os critérios de escolha da população transferida veio corroborar estas 

proposições quando se viu diante de uma população envelhecida, em sua maioria mulheres, 

solteiras, com índice de Retardo Mental superior ao dos remanescentes, procedentes de outros 

hospitais, com seus laços familiares perdidos e com, em média, 19 anos de internação no 

hospital de origem. 

A margem de reabilitação para esses pacientes foi inferior as expectativas ou 

justificativas que sustentaram o motivo de suas transferências e não significativas quando se 

comparou seus programas terapêuticos na origem e no destino. 

A aproximação familiar também foi incipiente bem como a inserção desses 

pacientes em SRTs na comunidade, seguindo a lógica da inclusão social. 

Ao contrário a taxa de mortalidade foi expressiva para os pacientes transferidos no 

ano em que as transferências ocorreram. Fazendo uso de uma terminologia peculiar, 

aprendida durante a visita aos hospitais, esse dado pode sugerir que as “altas celestiais” foram 

antecipadas. 
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Ao identificar as modificações na qualidade de atendimento prestado pelos 

hospitais de origem e de destino verificou-se que, a seu tempo, os hospitais tem se 

aproximado as adequações pertinentes impressas pela Portaria 224/1992 do Ministério da 

Saúde. Mesmo na época em que as transferências ocorreram alguns hospitais já se 

encontravam um passo a frente em termos de reabilitação devido a melhoras técnicas e 

hoteleiras confirmadas pelos relatórios de auditorias estudados. As auditorias e ameaças de 

descredenciamento bem como a redução da capacidade de atendimento dos hospitais, não só 

pelas transferências, mas pela extinção de leitos abertos a novas internações, produziu um 

efeito positivo quanto a melhora da qualidade da assistência para parte destes hospitais. 

Quanto aos efeitos da redução de leitos para o sistema de atenção a saúde mental 

emergente verificou-se que, o empenho em transformar pela redução de leitos se deu tanto 

entre os hospitais públicos quanto entre os privados e filantrópicos. 

As transferências como procedimento utilizado não ficou evidente quando se 

verificou um hospital diminuindo seus leitos de longa permanência, em até 50%. 

Diante da dificuldade comprovada, de reabilitação para a comunidade dessa 

clientela em um curto espaço de tempo, se permite pensar que esse procedimento não foi 

oficialmente registrado quando se remete ao conteúdo dos relatórios, que indicam reduções de 

leitos, mas não explicitam de que forma estes leitos de longa permanência foram extintos. A 

ocorrência de pacientes transferidos durante este período de redução de leitos parece 

inexistente. 

A análise do número de leitos nos hospitais estudados fortaleceu a proposição de 

que as modificações se deram seguindo uma lógica de realocação de pacientes e extinção de 

leitos abertos a novas internações com o intuito de diminuir o tamanho dos hospitais de maior 

porte. A velocidade desse rearranjo, após reflexões com base na literatura, parece não ter sido 

acompanhada pelo empenho em inaugurar serviços de suporte comunitário que dessem conta 
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da demanda desospitalizada e dos presentes, novos e crescentes casos de pacientes 

psiquiátricos portadores de psicopatologias graves e persistentes. 

Estes pacientes persistem forçando reinternações freqüentes e prolongadas bem 

como superlotam e desafiam a ideologia de inclusão dos serviços de assistência modernos na 

comunidade. Para os pacientes de longa permanência hospitalar, em especial, verificou-se que 

uma legislação atual vêm mantendo a pressão junto aos hospitais, mesmo diante de sérios 

entraves quanto a inauguração de SRTs na comunidade, revelados por primeiras iniciativas de 

pesquisa no assunto e pelo Primeiro Encontro Brasileiro de Residências Terapêuticas, 

realizado em 2004. 

O objetivo de apreender as percepções dos pacientes transferidos sobre a 

transferência a que foram submetidos foi tido como um ponto de honra a fim de dar voz a esta 

clientela. Dentre os que possuíam competência verbal e tinham preservado o seu potencial 

crítico, esta voz sinalizou o sofrimento com a separação dos antigos vínculos, e expressou a 

sentimento de gratidão para com os técnicos e pessoas da comunidade que os visitavam no 

hospital de origem. Também sinalizou vivências negativas como brigas entre pacientes, maus 

tratos recebidos e falta de expectativa quanto a melhoras no tratamento. O porquê da mudança 

não ficou obscuro para 40,7% dos que tiveram condições de entrevista, fora os 40% que não 

tiveram condições de entrevista por não verbalizarem. 

 A satisfação com a mudança para outro hospital foi expressa por 51,8% dos 

pacientes que verbalizavam. Para estes pacientes mais jovens, com, em média, 49 anos, e que 

apresentaram as chances de serem mantidos ou inseridos em Programas Terapêuticos do tipo 

Reabilitação, em oposição a Programas Terapêuticos do tipo Internação Básica, foram sete 

vezes maiores. 

Parece oportuno, diante dos resultados revelar que, em suma, a desospitalização é 

um trabalho homeopático, que necessita usar as energias internas da instituição para 
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desmontá-la. Os modos de trabalho nos quais se concretiza o novo sistema de saúde mental 

podem nascer não do externo, ao lado e de suporte ao hospital, mas através da reciclagem, da 

reconversão e da transformação progressiva das possibilidades financeiras, do pessoal, das 

competências existentes, dos espaços físicos. Graças a esta gênese é que estas estruturas 

externas conseguirão ser inteiramente substitutivas às práticas preexistentes, o que demanda 

tempo (ROTELLI, 1990). 
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APÊNDICE 2 
 

 

 

Distribuição dos pacientes transferidos quanto à distância em quilômetros entre seus locais de 

procedência e o Hospital Psiquiátrico de Franca 

Número de 

pacientes 
Procedência 

Distância do Hospital 

de Franca (km) 

Menos de 

119 km 

Mais de 

120 km 

1 Santa Rosa do Viterbo/SP 220  X 

1 Ibitiúva/SP 140  X 

1 Franca/SP 0 X  

2 Batatais/SP 40 X  

1 Aceburgo/MG 130  X 

1 São Paulo/SP 400  X 

1 Viradouro/SP 130  X 

1 Nuporanga/SP 60 X  

3 Ribeirão Preto/SP 90 X  

1 Campinas/SP 340  X 

2 Benedouro/SP 130  X 

2 Guaíra/SP 120  X 

1 Cravinhos/SP 100 X  

1 Caetanóplois/MG 480  X 

1 Ituverava/SP 65 X  

20 - - 9 11 

Nota: 47 pacientes tiveram suas procedências consideradas com de outros hospitais psiquiátricos totalizando os 

67 pacientes transferidos 
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Distribuição dos pacientes remanescentes quanto à distância em quilômetros entre seus locais 

de procedência e o Hospital Psiquiátrico de Franca 

Número de 

pacientes 
Procedência 

Distância do Hospital 

de Franca (km) 

Menos de 

119 km 

Mais de 

120 km 

2 Igarapava/SP 100 X  

2 São Joaquim da Barra/SP 50 X  

1 Ribeirão Preto/SP 90 X  

1 Morro Agudo/SP 90 X  

4 Pedregulho/SP 40 X  

1 Orlândia/SP 75 X  

1 Ituverava/SP 70 X  

1 São José do Rio Preto/SP 220  X 

1 Ibitinga/SP 230  X 

1 Miguelópolis/SP 100 X  

1 Cristais Paulista/SP 20 X  

1 Mirassol/SP 230  X 

20 Franca/SP 0 X  

2 Claraval/MG 25 X  

1 Guarulhos/SP 400  X 

2 Restinga/SP 20 X  

1 Pitangueiras/SP 130  X 

1 Ibirací/MG 40 X  

1 Pinhuí/MG 200  X 

45 - - 39 6 

Nota: Dois pacientes tiveram procedência ignorada e cinco tiveram procedências consideradas como de outros 

hospitais psiquiátricos totalizando os 52 pacientes remanescentes 
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APÊNDICE 3 
 

 

 

Distribuição quanto à distância em km dos pacientes transferidos e suas famílias antes e 

depois da transferência 

Número 

de 

pacientes 

Localização 

Familiar 

Hospital de 

destino 

Distância em 

do hospital de 

origem (km) 

Distância do 

hospital de 

destino (km) 

Classificação 

4 São Paulo/SP 

Hospital 1 

400 420 Distanciou-se 

1 Ituverava/SP 80 300 Distanciou-se 

1 Ibitiuva/SP 140 140 Manteve 

1 Catanduva/SP 190 150 Aproximou-se 

1 
Santa Rosa do 

Viterbo/SP 
135 300 Distanciou-se 

1 Batatais/SP 40 290 Distanciou-se 

1 Viradouro/SP 130 230 Distanciou-se 

1 Franca/SP 0 310 Distanciou-se 

1 Sertãozinho/SP 105 240 Distanciou-se 

5 
Ribeirão 

Preto/SP 

Hospital 2 

90 0 Junto à família 

1 Sertãozinho/SP 105 105 Aproximou-se 

1 São Paulo/SP 400 310 Aproximou-se 

1 Batatais/SP 40 50 Manteve 

1 Pontal/SP 130 40 Aproximou-se 

1 
São Joaquim 

da Barra/SP 
60 80 Distanciou-se 

1 São Paulo 
Hospital 3 

400 100 Aproximou-se 

1 Sorocaba 400 0 Junto à família 

1 
Guarani 

D‟oeste Hospital 6 
370 180 Aproximou-se 

1 Catanduva/SP 200 100 Aproximou-se 

continua... 
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...continuação 

Número 

de 

pacientes 

Localização 

Familiar 

Hospital de 

destino 

Distância em 

do hospital de 

origem (km) 

Distância do 

hospital de 

destino (km) 

Classificação 

2 Bebedouro/SP 

Hospital 7 

130 50 Aproximou-se 

2 Guaíra/SP 120 55 Aproximou-se 

 Guairá/SP 120 55 Junto à família 

1 Barretos 135 0 Junto à família 

1 
São José do 

Rio Preto/SP 
220 350 Distanciou-se 

1 
Mogi 

Mirim/SP 
280 20 Aproximou-se 

1 São Paulo/SP Hospital 9 400 80 Aproximou-se 

34 - - - - - 

Nota: Distanciaram-se ou mantiveram a distância de suas famílias 14 pacientes e aproximaram-se ou foram para 

junto de suas famílias 20 pacientes. 

 


