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Na maioria das vezes uma música consegue explicar o que realmente sentimos e vivenciamos. 
Acho que partes da música “Englishman in New York” do The Police / Sting consegue 
retratar isso. 

 

Englishman in New York (Sting) 

 

“I´m an alien, I´m a legal alien, I am a Englishman in New York”  
 

É exatamente assim que me senti ao longo dessa fantástica e apaixonante jornada pela Saúde 
Mental: um estrangeiro!  Um estrangeiro que obteve um tipo de passaporte ou documento 
permissão para essa viagem. 
 
Um estrangeiro que se propôs a conhecer as histórias dos manicômios e dos hospitais, 
conhecer os doentes e a doença, vivenciar e tentar entender a possibilidade de “cura” ou o 
tratamento com os médicos, com os enfermeiros e vários outros atores.  
 
Um estrangeiro que, de certa forma, sentiu a dor e as dores, das pessoas, dos pacientes e de 
seus familiares.  
 
Um estrangeiro que entendeu e presenciou o descaso, o desprezo e a incapacidade de acolher, 
de cuidar e de amar.  
 
Um estrangeiro que entendeu, como na música, que ... 

“Gentleness, sobriety are rare in this society”. 
 
Um estrangeiro que pede cidadania e quer continuar o trabalho e pode, de certa forma, 
contribuir um pouquinho com ciência e sentimento em prol daqueles que necessitam. 
 
Enfim, um estrangeiro que já sente cidadão do Munda da Saúde Mental e que já entendeu que 
devemos fazer a nossa parte e ... 

If "manners maketh man" as someone said 
It takes a man to suffer ignorance and smile 
Be yourself no matter what they say 

 

  



Resumo 

 
GANDOLFI, P. E. Fatores associados às internações de pacientes com transtornos 
mentais: um olhar para as questões de gestão na microrregião de Ituiutaba/MG, 2013. 
Tese de Doutorado (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas), São Paulo, 2013. 
 
O tema deste estudo insere-se na área de Administração em Saúde, especificamente, 
Administração em Saúde Mental. A pesquisa destaca a importância e a relevância desse tema 
a partir de estudos científicos, em nível nacional e internacional. Delimitou-se a pesquisa para 
a microrregião de Ituiutaba/MG, que é composta por nove cidades (Cachoeira Dourada, 
Campina Verde, Canápolis, Centralina, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Santa Vitória e 
Ituiutaba), por apresentar características “quase experimentais”, o que a torna propícia e 
relevante. Diante disso, a pergunta de pesquisa é quais os principais fatores que, para a gestão 
do sistema público de atenção à saúde da Microrregião de Ituiutaba, podem ser associados às 
(re)internações de pacientes com transtornos mentais? A resposta pode levar a uma 
contribuição empírica, pois a identificação dos determinantes das (re)internações de 
transtornos mentais servirá de subsídio às ações e às políticas de saúde mental da 
microrregião e das cidades envolvidas e a uma contribuição teórica, visto que  essa cria e 
valida uma ferramenta, a partir da coleta de dados primários, que leve em consideração as 
categorias e indicadores derivados de uma proposta de atenção psicossocial. Após a 
aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia, 
iniciou-se as visitas aos municípios para entendimento das realidades locais; estabeleceu-se a 
definição da amostra; executou-se a coleta e análise de dados para posterior validação do 
instrumento de coleta de dados; apresentou-se a proposta de um modelo; e as diretrizes de 
análises de dados, segundo esse modelo. Para atender ao primeiro objetivo específico, que é 
elaborar e validar um instrumento de coleta de dados com constructos e indicadores 
associados às internações de pacientes com transtornos mentais, desenvolveu-se um modelo 
composto por cinco constructos e oito indicadores. Para atender ao segundo objetivo 
específico, que é avaliar a associação dos constructos e indicadores com as (re)internações de 
pacientes com transtornos mentais, testaram-se as doze hipóteses propostas, dentre as quais, 
cinco foram rejeitadas, e sete, aceitas. E, para atender ao terceiro e último objetivo específico, 
que é apontar elementos que possam contribuir para as políticas públicas em Saúde Mental 
para a Microrregião de Ituiutaba/MG, a presente tese propôs ações específicas do ponto de 
vista da gestão a partir do “olhar” do Gestor da Microrregião e do “olhar” do Gestor 
Municipal. Além do modelo proposto, o trabalho aponta para algumas opções e decisões 
políticas que podem contribuir para a diminuição das internações naquela microrregião. 
Dentro das possibilidades e prioridades, os gestores públicos devem: focar em ações 
relacionadas à diminuição do uso de álcool e drogas pelos pacientes; desenvolver ações que 
promovam o fortalecimento da responsabilidade do cuidador sobre o paciente; ampliar o 
atendimento e acompanhamento dos pacientes por psiquiatras; e promover a distribuição, 
acesso e uso de medicamentos pelos pacientes. Por fim, o trabalho apresenta suas limitações e 
indica algumas propostas de continuidade. 
 
Palavras chaves: Administração em Saúde; Saúde Mental; Internações; Atenção Psicossocial; 
Elaboração e Validação de Formulário de Pesquisa; Microrregião de Ituiutaba; Análise 
Fatorial; Regressão Logística. 
  



Abstract 

GANDOLFI, P. E. Fatores associados às internações de pacientes com transtornos 
mentais: um olhar para as questões de gestão na microrregião de Ituiutaba/MG, 2013. 
Tese de Doutorado (Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas), São Paulo, 2013. 
 

The theme of this study is related to the area of Health Administration, specifically, Mental 
Health Administration. The research presents the importance and relevance of this topic from 
scientific studies, on a national and international level. Later, the research was delimited to the 
micro region of Ituiutaba, Minas Gerais, which is composed of nine cities (Cachoeira Dourada, 
Campina Verde, Canápolis, Centralina, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba and Santa 
Victoria) because they present “almost experimental" features, making them suitable and 
relevant. Based on this, the question that the research intended to answer is: what are the main 
factors that can be associated with the (re) admission of patients with mental disorders, and 
are of interest to the public health care system management of the micro region of Ituiutaba? 
The answer to this problem can lead to an empirical contribution in view of the fact that the 
identification of the determinants of (re) admissions of mental disorders can serve as a 
subsidy to the actions and policies of mental health in this micro region and the cities 
involved. It would also include a theoretical contribution, since this creates and validates a 
tool, from the collection of primary data that take into consideration the categories and 
indicators derived from a proposal for psychosocial care. Following the approval of the 
research project by the Ethics Committee of the Federal University of Uberlândia, several 
steps were carried out: visits to municipalities so as to understand the local realities; a sample 
definition; data collection and analysis; validation of the data collection instrument; proposal 
for a template; as well as, data analysis guidelines, according to this model. In order to meet 
the first objective, which is to work out and validate a data collection instrument with 
constructs and indicators associated with the hospitalization of patients with mental disorders, 
a model consisting of five constructs and eight indicators was developed. To meet the 
second objective, which is to evaluate the association of constructs and indicators with 
the (re)admission of patients with mental disorders, the 12 proposed hypotheses were tested, 
of those; five were rejected while seven have been accepted. In addition, to meet the third and 
last specific objective, which is to point out elements that can contribute to public policies on 
Mental Health in the micro region of Ituiutaba, Minas Gerais, this thesis proposed specific 
actions for a management point of view, stemming from the "outlook" of the manager of this 
micro region, as well as, from the "outlook" of the Municipal manager. Besides the model 
proposed, the work points to some options and policy decisions that may contribute to the 
reduction of hospitalization in that region. Within the possibilities and priorities, public 
managers should: focus on actions related to reducing the patient’s use of alcohol and drugs; 
developing actions that promote the strengthening of the caregivers’ responsibilities towards 
the patient; expanding and monitoring the care of patients by psychiatrists, and promoting the 
distribution, access and use of drugs by these patients. Finally, the paper presents its 
limitations and indicates a number of proposals for continuity. 
 
Key words: Health Administration; Mental Health; Hospitalization; Psychosocial Care; 
Development and Validation of Research Forms; Micro Region of Ituiutaba; Factor Analysis; 
Logistic Regression. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 Com a finalidade de introduzir o presente estudo, serão apresentados, neste capítulo, o 

tema escolhido e sua relevância, a formulação do problema de pesquisa, a delimitação do 

objeto estudado, os objetivos, as hipóteses da pesquisa e, por fim, as possíveis contribuições 

empíricas e teóricas da presente tese. 

 

1.1 Apresentação do tema e sua relevância 
 

 O tema deste estudo é a Administração em Saúde, especificamente, a Administração 

em Saúde Mental. O presente trabalho apresenta a importância e a relevância do tema a partir 

de estudos científicos realizados em âmbito mundial e nacional, e, posteriormente, o modo 

pelo qual esses estudos podem ser delimitados para a microrregião de Ituiutaba-MG, 

focalizando a evolução das políticas de saúde mental, com destaque ao processo da 

implementação da reforma psiquiátrica no Brasil. 

 Inicialmente, propõe-se a análise de quatro estudos, quais sejam: estudo do custo 

mundial de doenças não transmissíveis; estudo sobre a saúde mental europeia; estudos 

interpaíses sobre o Episódio Depressivo Maior; e a Pesquisa Mundial “Desafios Globais em 

Saúde Mental”. 

No caso do primeiro estudo, do custo mundial de doenças não transmissíveis, a análise 

será feita a partir de um relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial e pela Escola de 

Saúde Pública da Universidade de Harvard, em setembro de 2011 (BLOOM et al., 2011), no 

qual os autores descrevem o impacto econômico em termos globais de, aproximadamente, 

quarenta e sete trilhões de dólares para as cinco principais doenças não transmissíveis, quais 

sejam: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer, diabetes e doenças 

relacionadas à saúde mental.  

 Nesse relatório, buscou-se informar e estimular o debate sobre o tema, projetando 

estimativas da carga de custos dessas doenças, em termos globais, até 2030, considerando-se 

três abordagens: (a) abordagem do custo padrão da doença - leva-se em consideração o custo 

da doença como a soma de várias categorias de custos diretos e indiretos, como, por exemplo, 

procedimentos, medicamentos, custos não médicos, dentre outros; (b) abordagem pela 

simulação macroeconômica – realização de análises sobre a relação de doenças vinculadas 

(ou não) ao crescimento econômico; e (c) abordagem pelo valor das estatísticas de vida - leva-
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se em consideração a disposição de certa população para reduzir o risco de morte ou invalidez 

decorrente dessas doenças. 

Outra questão a ser colocada diz respeito ao aumento significativo de gastos públicos 

vinculados à saúde mental. Somente nos Estados Unidos, em números estimados, o valor dos 

gastos passou para U$ 2,5 trilhões de dólares em 2010, tendo possibilidade de aumentar para 

U$ 6,0 trilhões, em 2030. Caso as expectativas se efetivem, isso poderá gerar um significativo 

impacto, em termos econômicos, quanto aos transtornos de saúde mental, para os próximos 

vinte anos.  

Em relação ao segundo estudo, sobre a saúde mental europeia, a referência principal é 

o trabalho de Wittchen et al. (2011), no qual o autor relata que 38,2% da população europeia, 

aproximadamente, 165 milhões de pessoas, sofrem de algum tipo de problema relacionado à 

saúde mental. O estudo, publicado pelo Colégio Europeu de Neuropsicofarmacologia, incluiu 

também as doenças, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, demência, Parkinson, déficit 

de atenção, hiperatividade, ataques de pânico e distúrbios obsessivo-compulsivo-compulsivos. 

Esse estudo foi realizado ao longo de três anos, levando-se em consideração 27 países da 

União Europeia, além da Suíça, Islândia e Noruega, abrangendo uma população de, 

aproximadamente, 514 milhões de pessoas. Foram levantados mais de 100 tipos de doenças 

mentais, estando na lista de doenças mais destacadas a depressão, demências, Alzheimer e 

dependências de álcool.  

Na lista das doenças mais comuns nessa população, destacam-se a ansiedade, 

transtorno do sono e depressão. Tomando-se como referência uma pesquisa similar 

coordenada pelos mesmos autores em 2010, observou-se que, naquele ano, houve um grande 

salto na identificação dessas doenças em relação ao trabalho anterior, de 2005. Outro aspecto 

a ser destacado refere-se às taxas de depressão nas mulheres, que duplicaram nas décadas de 

1980 e 1990, em relação à década de 1970, o que pode estar associado, conforme os autores, 

às mudanças ocorridas nos padrões sociais, quando as mulheres passaram a assumir várias 

responsabilidades além dos esforços com os cuidados com os filhos, como, por exemplo, as 

obrigações vinculadas à sua inserção no mercado de trabalho. Por outro lado, destaca-se que 

essas doenças são mais proeminentes nas mulheres, uma vez que é mais difícil mensurar o 

diagnóstico nos homens, possivelmente, pelo fato de que esses, raramente, pedem ajuda 

especializada (WITTCHEN et al., 2011). 

Quanto aos estudos interpaíses sobre o Episódio Depressivo Maior, que é o terceiro 

estudo, a referência é o trabalho coordenado por Bromet et al. (2011). Nesse estudo, os 

autores concluem que o Episódio Depressivo Maior (MDE) deve ser uma preocupação para a 
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saúde pública mundial, pois esse se mostra como uma das principais causas de incapacidade, 

em todo o mundo. Para isso, foram pesquisadas 89.037 pessoas distribuídas em 18 países, 

agrupadas por faixa de renda, diferenciando-se o grupo com alta renda e o grupo com baixa a 

média renda. As pessoas de alta renda eram, principalmente, aquelas residentes na Alemanha, 

Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Holanda, Japão e Nova Zelândia. Os 

de baixa e média renda eram representados por países da África do Sul, Brasil (pesquisa na 

região metropolitana de São Paulo), China, Colômbia, Índia, Líbano, México e Ucrânia.  

De modo geral, identificou-se estatisticamente a ocorrência de casos com, no mínimo, 

um episódio de MDE na vida desses entrevistados. Em termos comparativos, houve 

semelhança nos resultados se comparados os países de alta renda (com 5,5% dos casos) com 

os países de baixa e média renda (com 5,9% dos casos). Entretanto, vale destacar que, dentre 

os países de baixa e média renda, o Brasil ficou com o maior índice, tendo alcançado 10,4%, 

um índice bastante alto quando comparado à China, por exemplo, que apresentou o índice de 

3,8%.   

Foi constatada também uma ocorrência maior da doença em mulheres quando 

comparadas com os homens. Em alguns países de baixa e média renda, identificou-se uma 

maior probabilidade de MDE nas faixas etárias mais altas. No Brasil, especificamente, a partir 

do estudo de Viana et al. (2009), na região metropolitana de São Paulo, verificou-se que 44,8% 

da população, pelo menos, já apresentou algum episódio de transtorno mental. 

Por fim, o quarto estudo trata dos desafios globais em saúde mental, cuja referência 

utilizada é uma pesquisa mundial denominada Global Challengs in Global Mental Health. A 

proposta desse estudo, segundo EC (2011), é a importância da identificação dos desafios para 

a busca da solução dos problema de saúde. Para o ano de 2010, o esforço coletivo foi 

direcionado para a saúde mental global no sentido de identificar prioridades de investigação 

que, dentro da próxima década, poderiam levar a melhorias substanciais na vida das pessoas 

que vivem com transtornos mentais, visto que esses significam uma parcela representativa das 

doenças não transmissíveis, como descrito em Blomm et al. (2011). Isso pode ser verificado 

nos dados iniciais descritos no estudo, segundo o qual doenças como esquizofrenia, depressão, 

epilepsia, demência, dependência de álcool e outros transtornos constituem 13% da carga 

global de doença, superando a ocorrência de doença cardiovascular e do câncer. Esse estudo 

foi conduzido, utilizando-se a metodologia Delphi. A metodologia resultou em três rodadas, 

que são as rodadas de definições e votações, finalizando em uma lista consolidada de trinta 

desafios dispostos em várias dimensões. Após as votações, destacaram-se os cinco principais 

desafios, os quais foram classificados a partir do impacto, imediatismo e viabilidade, dentre 
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outras variáveis. São eles: (1) integrar triagem e núcleo de serviços em cuidados de saúde na 

rotina primária; (2) reduzir o custo e melhorar o fornecimento de medicamentos eficazes; (3) 

proporcionar cuidados mais eficazes e acessíveis, tendo como base a comunidade e a 

reabilitação; (4) melhorar o acesso das crianças aos cuidados dos profissionais de saúde 

treinados em países de baixa-média renda; e (5) reforçar a componente de saúde mental na 

formação de todo o pessoal de saúde. 

Levando-se em consideração o desafio 1 (EC, 2011), “Integrar triagem e núcleo de 

serviços em cuidados de saúde na rotina primária”, e o desafio 3, “Proporcionar cuidados 

mais eficazes e acessíveis baseados na comunidade e reabilitação”, este estudo destacou as 

perguntas de pesquisa:  

a) Qual é a eficácia das intervenções em transtornos mentais realizadas por 

trabalhadores da saúde não especialistas no tema?  

b) Quais intervenções psicossociais produzem os melhores resultados, levando-se em 

consideração os contextos culturais? 

c) Qual é a eficácia dos cuidados para com os transtornos mentais realizados por 

equipes com diferentes profissionais de saúde?  

d) Quais são os pontos de vista de comunidades de baixa renda sobre as questões 

prioritárias para a pesquisa em doenças mentais? 

 

1.2 Formulação do problema de pesquisa 
 

 Diante da alta incidência de transtornos mentais no mundo e no Brasil, bem como da 

previsão de aumento de gastos para os próximos anos (BLOOM et al., 2011), no contexto da 

reforma psiquiátrica no Brasil e do movimento antimanicomial, esta pesquisa busca 

identificar os possíveis fatores que podem explicar a internação e, assim, estabelecer ações e 

melhorias na gestão de políticas públicas de saúde mental. 

 Apesar de a internação não ser um medidor ideal do sistema de saúde mental, entende-

se que esse resultado serve como parâmetro, uma vez que a rede de atenção existente foi 

incapaz de bloquear esse problema e, por isso, a internação pode ser comparada a uma medida 

aproximada (proxy) da possível eficiência do sistema. Com essa finalidade, utilizam-se como 

sustentação vários estudos (ANGRIST, 1961; PERETTI, 1974; SULLIVAN, 1995; 

HUMPHEREYS; WEINGARDT, 2000; LIN; LAYNE e TEED, 2007; BOWERSOX; 

SAUNDERS, 2010) que comprovaram, nas últimas décadas, o uso do indicador 

(re)internação como referência na avaliação do sistema de saúde mental, tornando, assim, 
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fundamental o entendimento das características de (re)internações psiquiátricas, por meio da 

análise da combinação de fatores, como: tipos de doenças, fatores demográficos (WAN e 

OZCAN, 1991), raça, gênero e estado civil (BOWERSOX, SAUNDERS e BERGER, 2011), 

atendimento e apoio da rede psicossocial (LUZIO e L´ABBATE, 2009) e uso de 

medicamentos (HASSAN E LAGE, 2009; CARDOSO e GALERA, 2011).  Outros estudos 

avaliaram os fatores sociofamiliares como importantes elementos que podem ser associados 

às (re)internações. Dentre esses fatores, destacam-se estudos qualitativos e quantitativos que 

levam em consideração os fatores estigma e preconceito nas (re)internações dos pacientes 

com transtornos mentais  (CORRIGAN et al., 2003; THORNICROFT, 2008; BROHAN et al, 

2010) e a influência da família (GONÇALVES e SENA, 2001; VECCHIA e MARTINS, 

2006; BORBA, SCHWARTZ e KANTORSKI, 2008; BROWNE e HEMSLEY, 2010). Em 

termos de análise da influência dos cuidadores dos pacientes, destaca-se o texto de Cardoso et 

al. (2012). Outro aspecto importante diz respeito aos fatores relacionados ao uso de álcool e 

drogas pelos pacientes, que também pode ser um influenciador das internações, conforme 

citam os estudos de Maciel e Kerr-Correa (2004) e Kessler e Ratto (2004). 

 Nos Brasil, dois textos se destacam por uma busca quantitativa de se entender o 

fenômeno das (re)internações, quais sejam:  o estudo  de Castro, Furegato e Santos (2010) e o 

de Gastal et al. (2000). Castro, Furegato e Santos (2010) propõem o uso de estatística 

descritiva e correlações para trabalhar com variáveis sociodemográficas, tais como, idade, 

sexo, etnia, escolaridade, local de nascimento e estado civil, além de informações clínicas, 

como: motivo da internação, condições físicas e mentais, internações anteriores, o início da 

doença, medicamentos e proposta terapêutica. Gastal et al. (2000), por sua vez, utilizaram 

regressão logística para analisar a influência, nas (re)internações, das variáveis sexo, idade, 

estado civil, cidade de residência, diagnóstico, tempo de permanência na primeira internação, 

tempo entre a primeira e a segunda internação.  

Um aspecto importante a ser destacado é o fato de que ainda não existe um 

instrumento de pesquisa sob a forma de questionário que possa ser eficientemente utilizado 

para contribuir com a identificação dos principais fatores que podem causar ou ser associados 

às internações. Ademais, verifica-se a importância da mudança em curso no país, em termos 

de reforma psiquiátrica, a partir do processo de substituição dos hospitais psiquiátricos por 

uma rede de atenção integral de saúde mental (GASTAL, 2007). Nesse sentido, torna-se 

importante entender a influência dessa rede de atenção ao paciente com transtornos mentais.  

A partir das constatações expostas até então, podem ser identificadas algumas 

considerações acerca do tema:  
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1. Atualmente, a saúde mental é um tema de grande importância em termos nacionais 

e mundiais. 

2. Algumas projeções e pesquisas mostram a potencialização desse tema em termos de 

impactos econômicos para os próximos anos e décadas. 

3. Identificaram-se poucos estudos no Brasil em relação ao tema (re)internações e 

suas  características (RAMOS, GUIMARÃES e ENDERS, 2011; GASTAL, 2000; 

CASTRO, FUREGATO e SANTOS, 2010), porém não foram encontrados outros 

estudos quantitativos que se propusessem a utilizar outras variáveis, como 

familiares e tipos de atendimento, que poderiam ser associadas às (re)internações.  

4. Não existe um questionário de pesquisa estruturado e validado que possa servir de 

base para a análise de associações entre internação e seus fatores. 

 
Diante disso, é importante questionar:  

 

Quais os principais fatores que podem estar associados às (re)internações de pacientes com 

transtornos mentais?  

 

 

1.3 Delimitação do Campo de Estudo 
 

Para responder ao problema proposto, propõe-se a delimitação do objeto de estudo 

para a Microrregião de Saúde denominada Microrregião de Ituiutaba/MG. Essa microrregião 

é composta por nove cidades, quais sejam: Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, 

Centralina, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçú, Santa Vitória e Ituiutaba, distribuídas em uma 

área de 8.700 km2 e apresentando uma população total aproximada de 184.000 pessoas (de 

acordo com censo IBGE 2010).   

A microrregião apresenta características que tornam este estudo propício. O número 

bem reduzido de médicos psiquiatras e de estruturas de atendimento na região possibilita uma 

facilidade de acesso e controle por parte da pesquisa. Outro aspecto é a existência de um 

único hospital psiquiátrico, cujo atendimento é realizado, unicamente, pelo SUS, o qual busca 

atender toda a microrregião. De acordo com a regionalização do SUS, os pacientes dessa 

microrregião são direcionados para a internação nesse Hospital Psiquiátrico. Caso o hospital 

não tenha disponibilidade de leitos para internação, os pacientes entram em uma lista de 

espera ou são encaminhados para outras microrregiões. Em um levantamento recente, 
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verificou-se que, nos últimos cinco anos, praticamente, todos os leitos foram ocupados, o que 

deixou a lista de espera do Hospital relativamente extensa.  

 Diante disso, propõe-se a seguinte delimitação na pergunta de pesquisa: 

 

Quais os principais fatores que, para a gestão do sistema público de atenção à saúde da 

Microrregião de Ituiutaba, podem ser associados às (re)internações de pacientes com 

transtornos mentais? 

 

 

1.4 Apresentação da Tese  
 

Esta tese está organizada da seguinte forma: depois desta introdução, no Capítulo 2, 

descrevem-se o objetivo geral e os objetivos específicos que se pretendem alcançar. Em 

seguida, o Capítulo 3 apresenta o referencial teórico, concentrando-se no conceito de 

administração em saúde, que fundamenta a tese, e na interpretação da proposta do indicador 

internação como eficiência do sistema dentro do contexto da Luta Antimanicomial. A seguir, 

ainda nesse capítulo, descreve-se a proposta da atenção psicossocial desdobrada em rede de 

atenção psicossocial, uso de medicamentos pelos pacientes, apoio familiar e apoio do 

cuidador do paciente, a questão do uso de álcool e de drogas, a influência da discriminação e, 

por fim, um resumo das hipóteses propostas. 

O Capítulo 4 descreve os procedimentos metodológicos realizados para a elaboração 

da tese. Incialmente, procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e, em seguida, buscou-se a 

aprovação no Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia. Na fase seguinte, 

definiram-se a microrregião a ser estudada, as estratégias e as ações para coleta de dados, a 

técnica de organização da base de dados, a apresentação do modelo da tese a partir do 

detalhamento da construção e validação do instrumento de coleta de dados e, finalmente, a 

proposta de análise de dados. 

O capítulo 5 apresenta as hipóteses testadas e a análise de dados, considerando a visão 

do gestor da microrregião e do gestor do município. 

Por fim, apresentam-se as conclusões e considerações finais da tese, destacando-se 

seus limites e contribuições, bem como sugestões para futuros estudos. 
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1.5 Contribuições esperadas 
 

 Ao alcançar os objetivos propostos, esta tese poderá trazer contribuições de natureza 

empírica e teórica. No tocante à Contribuição Empírica, espera-se que a identificação dos 

determinantes das (re)internações de transtornos mentais sirva de subsídio às ações e às 

políticas de saúde mental da microrregião e das cidades envolvidas. 

 Em relação à Contribuição Teórica, pretende-se criar e validar uma ferramenta a 

partir da coleta de dados primários que leve em consideração as categorias derivadas de uma 

proposta de atenção psicossocial, especificamente, da rede de atendimento psicossocial, uso 

de medicamentos, apoio do cuidador e apoio da família, questões relativas à discriminação e 

ao uso de álcool e drogas. 
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2  OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

  O presente estudo tem como objetivo geral identificar os principais fatores 

associados às (re)internações de pacientes com transtornos mentais na microrregião de 

Ituiutaba/MG de interesse para a gestão do sistema público de atenção à saúde. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Para alcance do objetivo geral do presente estudo, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos:  

(1) Elaborar e validar um instrumento de coleta de dados com constructos e 

indicadores associados às internações de pacientes com transtornos mentais; 

(2) Avaliar a associação dos constructos e indicadores com as (re)internações de 

pacientes com transtornos mentais; e 

(3) Apontar elementos que possam contribuir para as políticas públicas em Saúde 

Mental para a Microrregião de Ituiutaba/MG. 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 Administração em Saúde 
 

 De acordo com Veloso (2012), a Administração em Saúde possui várias 

denominações e certo reconhecimento por parte da área acadêmica de pesquisa: 

os limites se confundem e se imbricam com a Saúde Coletiva e a Saúde 
Pública. Na área de Medicina, por sua vez, uma pesquisa exploratória 
bibliográfica [...] realizada entre 2005 a 2010 [...] evidenciou que muitos 
trabalhos poderiam ser categorizados a partir de uma definição (VELOSO, 
2012, p. 27). 

 

 Conforme descrito pelo autor, o campo de estudos da Administração em Saúde pode 

se confundir com temas relativos à Saúde Pública e à Saúde Coletiva, sem perder o seu 

contexto de administração. Ainda, Veloso (2012) propôs uma tentativa de definição 

consensual para a Administração em Saúde, a partir de um estudo multivariado de regressão 

gerado com a utilização de técnicas de análise de conteúdo, podendo essa ser assim definida: 

 

Pesquisas acadêmicas em administração em saúde são estudos teóricos ou 
empíricos sobre políticas, processos ou estruturas organizacionais em 
organizações ou sistemas de saúde com impacto em termos econômico-
financeiros, de qualidade, de equidade ou de aspectos profissionais em 
ambiente público ou privado (VELOSO, 2012, p. 183). 

 

Assim, partindo-se da definição proposta por Veloso (2012), pode-se deduzir que uma 

definição para Administração em Saúde Mental esteja relaciona aos elementos, sistemas e 

relações com certas especificidades, subentendendo-se que a área de Saúde Mental se 

configura em uma subárea da Saúde. Dentro dessa lógica, alguns conceitos de administração 

foram interpretados sob o ponto de vista da Administração em Saúde.  

 Kraus-Silva (2003) descreve alguns conceitos relativos à avaliação de 

intervenções médicas em relação ao clínico e em relação à política de saúde, como, por 

exemplo, a eficácia que, no caso de uma intervenção, pode ser atingida quando aplicada em 

condições ideais. Já a efetividade mostra o real quando se utilizam condições reais, e a 

eficiência (ou mais usual custo-efetividade) considera não apenas a efetividade, mas os 

recursos necessários para que essa seja implantada e, por fim, a disponibilidade da 

intervenção para as pessoas que necessitam. Focando-se no tema custo-efetividade, tem-se 

uma avaliação microeconômica, a partir de uma análise comparativa de custos que considere 
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a razão entre a diferença de custos e a diferença de resultados, supondo-se a necessidade de 

uma intervenção em virtude da escassez de recursos.  

 Outro tema interdisciplinar na Administração e na Administração em Saúde se 

refere às redes. A teoria de redes remete à teoria geral de sistemas de Bertalanffy (1972, 1976). 

Essa associação foi feita no trabalho de doutorado de Coimbra (2007), que utilizou a teoria de 

sistemas para entender a estrutura-processo-resultado e desenvolver a avaliação de programas 

de qualidade e de processos. 

 Fleury e Ouverney (2007), por sua vez, realizam o debate teórico sobre redes de 

política e sua pertinência em relação à estratégia de regionalização do SUS. Nesse debate, as 

autoras promovem um aprofundamento da rede existente no referencial teórico em 

administração pública de saúde. Já Mendes (2011) propõe uma revisão bibliográfica de 

fundamentos e o conceito das redes de atenção à saúde. Segundo o autor, essas redes se 

fundamentam em arranjos produtivos híbridos que combinam a concentração e a dispersão de 

certos serviços. O modo de organizá-los “depende de uma estruturação que busque eficiência 

e qualidade a partir de fundamentos como: economia de escala, disponibilidade de recursos, 

qualidade e acesso, integração, territórios e níveis de atenção” (MENDES, 2011, p. 71). 

 Por fim, no contexto da saúde mental, considera-se a rede de atenção psicossocial 

o elemento que integrará e articulará os pontos de atenção de atendimento às pessoas com 

demandas decorrentes dos transtornos mentais (BRASIL, 2011) e, a partir disso, buscar 

entender quais os fatores, dentro dessa rede, que podem ser associados às internações. 

 

 

3.2 A (re)internação no contexto da Luta Antimanicomial 
 

  A obra de Foucault continua atual, sobretudo, pelo fato de que o modelo 

institucional criticado em História da Loucura (FOUCAULT, 1972) ainda está presente em 

diversas partes do mundo, inclusive, em hospitais no Brasil. A discussão sobre razão, poder 

psiquiátrico e (a)normalidade, que pode ser entendida pela relação médico paciente, direciona 

as críticas feitas pela reforma psiquiátrica no Brasil. Dessa forma, a relação de poder entre o 

psiquiatra e o louco é relativizada pelo autor, estimulando a descoberta sobre outros saberes 

sobre a loucura.  

 Tendo-se como pano de fundo a discussão sobre loucura, descrita acima, 

apresenta-se um breve histórico da Saúde Mental no Brasil e propõe-se o estabelecimento do 

indicador internação como eficiência do sistema de atenção psicossocial.  
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3.2.1 Uma breve história da Saúde Mental no Brasil 
 

 Ao abordar essa questão, no que se refere ao Brasil, é importante entender, 

brevemente, um pouco sobre a história da Saúde Mental e o movimento da reforma 

psiquiátrica até os dias atuais. No período colonial, a loucura ficou muitos anos escondida, e o 

doente mental, durante longo tempo, gozou de total liberdade e plena tolerância social. De 

acordo com Tundis (1990), nesse período, verifica-se que, aos loucos pobres, desde que 

“mansos”, era permitido sair pelas cidades, aldeias e campos, ficando esses sujeitos às 

brincadeiras da criançada. A loucura esteve, durante muito tempo, “silenciosa”, não havendo 

assim nenhum tipo de tratamento sistematizado para os doentes mentais. Aqueles de classe 

mais rica eram mantidos isolados em suas casas, longe dos olhares curiosos, enquanto que os 

pobres perambulavam pelas ruas, vivendo da caridade pública. O governo não intervinha nos 

cuidados, relegando esses totalmente às famílias, que se esforçavam por esconder seus 

doentes. Somente aqueles que de certa forma apresentavam algum perigo à sociedade, eram, 

então, enviados para as prisões, como forma de punição e isolamento social e, muitas vezes, 

permanecendo lá por toda a vida (BARROSO, 2011). 

 Enquanto a característica central da vida econômica no Brasil Colônia era o 

trabalho manufaturado, em que predominava o trabalho do artesão, a loucura não se configura 

como uma ameaça à tranquilidade econômica, tampouco à tranquilidade social, conforme 

elucida Amarante (1995). Os loucos eram considerados figuras públicas e populares que 

compunham, em grande número, o cenário das cidades. A loucura era incorporada ao 

cotidiano das pessoas, sendo os loucos aceitos com tolerância e tratados com compaixão 

(PACHECO, 2009).  

 Com o início de uma era pré-capitalista, quando o homem passa a ser valorizado 

por sua capacidade de produção, de disciplina, de raciocínio lógico, e por ser capaz de 

cumprir regras e atingir resultados, a loucura começou a incomodar e a ser considerada um 

sinônimo de ociosidade, de preguiça. Desde então, os portadores de doenças mentais passam a 

ser vistos como desordeiros e indisciplinados, não tendo mais o direito de conviver em 

sociedade, juntamente, com os tidos “normais”. Nesse ínterim, as Santas Casas de 

Misericórdia passam a ser responsáveis pela denominada educação moral dos loucos e 

transviados da sociedade, o que consistia em discipliná-los para a produtividade ou para o 

isolamento social.  

 De acordo com Tundis (1990), nas Santas Casas de Misericórdia, aos loucos era 

dispensado tratamento diferenciado. Esses eram amontoados em porões, sem assistência 
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médica, sendo seus delírios e agitações reprimidos por espancamentos ou contenção em 

troncos. Enfim, os loucos eram condenados aos maus tratos físicos, sociais e psicológicos.  

Com o crescente processo de modernização do Brasil, e com a forte influência do 

processo de higienização presente na Europa, criam-se, no início do Século XIX, as primeiras 

escolas de Direito e de Medicina, colocando o país no caminho do desenvolvimento, o que 

resultou na criação da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (PACHECO, 2011). As 

ideias de Philippe Pinel contagiaram a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que passa a 

adotar o lema “aos loucos, o hospício”. Pinel é considerado o “libertador dos loucos”, por 

defender a retirada dos grilhões dos loucos isolados e trancafiados em asilos, para deixá-los 

livres para caminhadas e banhos de sol dentro das instituições, acreditando que isso pudesse 

resultar em alguma melhora para o estado de confusão mental.  

Dessa forma, instalava-se uma especialidade médica que se propunha à manifestação 

da loucura, desde que contida em um espaço asilar, para, então, dominá-la. Conforme cita 

Pacheco (2011), diante do papel de destaque assumido pela Psiquiatria na Europa, tal 

movimento de se questionar a saúde da alma fez com que os asilos fossem transformados em 

hospitais especializados no tratamento de doentes mentais. Pressionado por denúncias de 

maus tratos e pelo intenso questionamento do tratamento oferecido nas Santas Casas de 

Misericórdia, D. Pedro II, em 1841, assinou o decreto de fundação do primeiro hospício 

brasileiro, denominado Hospício D. Pedro II, em homenagem ao príncipe regente que, nesse 

mesmo dia, foi coroado Imperador do Brasil. Dessa forma, somente após uma década, em 

1852, inaugura-se tal instituição como marco inicial da assistência psiquiátrica brasileira.  

 No entanto, mesmo com a criação de hospitais especializados, a psiquiatria ainda 

não assume a sua forma científica, pois o tratamento nessas instituições não era de 

responsabilidade dos médicos, e, sim, de irmãs de caridade vinculadas à Santa Casa de 

Misericórdia. Nesse período, sob a influência do tratamento de Pinel, de cunho pouco 

científico, com características segregadoras, discriminatórias, e com o uso da força (camisa de 

força) para contenção e repressão de crises de delírios e alucinações, houve inúmeras 

denúncias do tratamento desumano dispensado aos doentes mentais no Hospício D. Pedro, em 

1881, a coordenação dessa instituição foi assumida por um médico, e essa passou a ser 

denominada de Hospital Nacional dos Alienados, sob a tutela do Estado. E, em 1890, os 

hospícios brasileiros passam a adotar os critérios científicos da psiquiatria propriamente dita 

(BARROSO, 2009). 

  Nesse momento, estabelece-se um marco divisório entre a Psiquiatria Empírica e a 

Psiquiatria Científica. Esse marco é caracterizado pela entrada da classe médica no controle 
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das instituições, em um período imediatamente posterior à proclamação da República no 

Brasil, porém com o predomínio ainda do recolhimento, da exclusão e marginalização dos 

considerados anormais, com a diferença de que havia um embasamento mais científico e 

referendado pelo saber psiquiátrico, com forte influência dos estudos e correntes 

epistemológicas presentes na Europa no final do Século XIX, conforme cita Pacheco (2011). 

 Em 1941, ocorre a criação do Serviço Nacional de Doenças Mentais, com a 

regulamentação das práticas psiquiátricas brasileiras por parte do Governo Federal. Em 1950, 

o Brasil adota novas terapias para o tratamento da loucura, incluindo a eletroconvulsoterapia, 

as neurocirurgias e os novos psicofármacos, colocando o tratamento psiquiátrico em destaque 

(BARROSO, 2009). 

 O questionamento acerca do hospital psiquiátrico, compreendido então como 

lugar de exclusão, ocorreu de maneira importante em diversos países, mas, principalmente, na 

Europa e na América do Norte. Em consequência, começam a surgir algumas experiências 

que questionam o papel do hospital psiquiátrico, bem como o saber da psiquiatria 

(AMARANTE, 1995).  

 A experiência italiana de Reforma Psiquiátrica (ROTELLI, 2001) e a difusão do 

conceito de desinstitucionalização da assistência em saúde mental italiana, em Trieste, 

exerceram forte influência no processo de reforma brasileira, que se instaura, então, nos anos 

1970, com o surgimento do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. Dentre os 

diversos atores da reforma psiquiátrica brasileira, esse movimento teve um papel 

preponderante. Esse movimento surge especificamente durante o V Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria, em 1978, o primeiro com abertura para a participação dos trabalhadores da Saúde 

Mental, até então “tradicionalmente conhecido como reduto de setores conservadores da 

saúde” (PACHECO, 2011, p. 150). 

Assim, a  criação do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM) 

marca o início de um espaço de luta defendida por trabalhadores integrantes do movimento 

sanitarista de saúde, associações de familiares, sindicalistas, membros de associações de 

profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas. O MTSM 

protagonizou e iniciou a crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao modelo “hospitalocêntrico” 

na assistência às pessoas com transtornos mentais.  

Conforme Amarante (1995), que estudou a periodização composta por trajetórias, 

esse movimento pode ser considerado o início da “trajetória alternativa” da reforma 

psiquiátrica brasileira. O país encontrava-se no fim do “milagre econômico”, e se fazia 

presente certo afrouxamento da censura, transparecendo as insatisfações e o aumento da 
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participação política do cidadão. E pode-se dizer que, “nesta conjuntura, crescem os 

movimentos sociais de oposição à ditadura militar, que começam a demandar serviços e 

melhorias de condições de vida” (AMARANTE, 1995, p.89).  

 Dessa forma, intensificam-se as denúncias de maus tratos e as críticas ao modelo 

asilar dos hospitais psiquiátricos, tomando as reivindicações grandes proporções, 

principalmente, no I Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde Mental, realizado em 

São Paulo, no ano de 1979. Paralelamente a esse evento, ocorreu o II Congresso Mineiro de 

Psiquiatria na cidade de Belo Horizonte, com forte apoio às manifestações do MTSM. 

 Já no início da década de 1980, inicia-se o “segundo momento” da reforma 

psiquiátrica brasileira, a trajetória sanitarista, caracterizado pela incorporação do movimento 

ao aparelho de Estado. Observa-se, nesse contexto, o crescimento do saber sobre 

administração e o planejamento em saúde como forma de sustentação de planos 

governamentais para uma tentativa de reestruturação do modelo assistencial psiquiátrico 

(AMARANTE, 1995).   

Nesse período, foi realizada VIII Conferência Nacional de Saúde.  

 

É nesta conferência que a expressão reforma sanitária torna-se um lema nacional, 
adotado com significativa amplitude pelos mais variados segmentos da sociedade e, 
certamente, como um instrumento tático de mobilização social em torno de uma 
reestruturação do setor saúde (AMARANTE, 1995, p. 93). 
 
 

 No entanto, para Amarante (1995), essa trajetória tenta reformar as ações, mas 

sem “desconstruir” o paradigma psiquiátrico, sem reconstruir novas formas de atenção ou 

novas formas de se pensar a questão da doença mental como possibilidades de reprodução de 

subjetividades diversas. 

 No ano de 1987, aconteceu em Bauru um marco histórico para a Reforma 

Brasileira – o II Encontro do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, que institui o 

lema “por uma sociedade sem manicômios”, marcando o nascimento do movimento da luta 

antimanicomial. Nesse evento, surge a proposta que revoluciona o modelo de assistência e 

inaugura o modelo substitutivo em saúde mental: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Sendo um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS), o CAPS 

é um lugar de referência e tratamento para as pessoas que sofrem com transtornos mentais, 

com o objetivo de oferecer atendimento à população de sua área de abrangência. Dentre as 

principais atividades, estão os atendimentos individuais aos portadores de doença mentais 

(usuários), aos familiares e à comunidade local.  
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 Em 1990, o movimento de Reforma Brasileira avança com o compromisso 

firmado pelo Brasil na Declaração de Caracas, resultante da Conferência Regional para a 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica. Conforme elucida Pacheco (2009), essa 

declaração constituiu-se de um documento “composto por princípios que embasam as 

iniciativas de reestruturação da atenção em saúde mental, incentivando o apoio das esferas 

governamentais e sociais em geral”.  Nesse sentido, os países signatários se comprometem 

com a superação do modelo assistencial hospitalocêntrico e com a erradicação da violência, 

dos maus tratos e das atitudes excludentes para com os portadores de transtornos mentais.  

 As conquistas avançam ainda mais com a II Conferência Nacional de Saúde 

Mental, realizada, em 1992, na cidade de Brasília. Nesse encontro, considerou-se a 

possibilidade de experiências concretas dos serviços abertos, norteadas pelos princípios de 

descentralização e municipalização da saúde. Assim, passou-se a adotar os conceitos de 

Atenção Integral e de Cidadania na implantação de ações voltadas para a saúde mental 

(PACHECO, 2009). Como tentativa de efetivação desses princípios, o Art.1º da Portaria/GM 

106 do Ministério da Saúde, de fevereiro de 2000, regulamenta o Serviço de Residências 

Terapêuticas, que se constitui de casas localizadas no espaço urbano, com a finalidade de 

atender às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves 

egressas de internação psiquiátrica. 

 No ano de 1993, foi realizado o I ENMLAM -  Encontro Nacional do Movimento 

Nacional da Luta Antimanicomial, na cidade de Salvador – BA. O tema principal do Encontro 

foi “O Movimento Antimanicomial enquanto Movimento Social” e debateu temas como a 

estratégia nacional e a produção social do sofrimento; a intervenção da assistência; a Luta 

Antimanicomial e intervenção cultural, as Legislações psiquiátricas e a (re-)construção dos 

direitos pela via legal; e a Luta Antimanicomial e as instituições estatais (MOVIMENTO 

NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, 1993) 

 Em 2001, é aprovada a Lei Federal n. 10.216, em substituição ao Projeto Paulo 

Delgado, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, privilegiando o oferecimento de 

tratamento em serviços de base comunitária, além de regulamentar os tipos de internação e as 

condições médicas e jurídicas para tais, assegurando, assim, aos portadores, direito a 

tratamento humanizado e à cidadania. A promulgação dessa Lei mobilizou a realização da III 

Conferência Nacional de Saúde Mental, no final do ano de 2002, na cidade de Brasília, cujo 

tema referendado pelo proposto pela OMS foi “Efetivando a Reforma Psiquiátrica, com 

acesso, qualidade, humanização e controle social”. Considerada um grande marco na história 
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da saúde mental no Brasil, essa Conferência envolveu cerca de 23.000 pessoas, incluindo 

usuários dos serviços de saúde e seus familiares, movimentos sociais e profissionais da saúde. 

Conforme documento descrito em Brasil (2002):  

A III Conferência consolida a Reforma Psiquiátrica como política de governo, confere 
aos CAPS o valor estratégico para a mudança do modelo de assistência, defende a 
construção de uma política de saúde mental para os usuários de álcool e outras drogas, 
e estabelece o controle social como a garantia do avanço da Reforma Psiquiátrica no 
Brasil. É a III Conferência Nacional de Saúde Mental, com ampla participação dos 
movimentos sociais, de usuários e de seus familiares, que fornece os substratos 
políticos e teóricos para a política de saúde mental no Brasil (BRASIL, 2002). 
 

 No ano de 2003, é criado, através da Lei Federal n. 10.708, o Programa de Volta 

Pra Casa, que destina uma bolsa-auxílio reabilitação psicossocial, com o objetivo de 

contribuir e incentivar o processo de inserção social dos portadores de transtornos mentais 

com histórico de um período de dois ou mais anos de internação em instituição psiquiátrica 

(PACHECO, 2009). 

 Mas adiante, descreve-se a estruturação da Atenção Psicossocial por meio da sua 

Rede e dos diversos elos.   

 

 

3.2.2 A (re)internação como indicador de eficiência 
 

 A história da psiquiatria no Brasil foi caracterizada por um processo de 

“asilamento”. A partir daí, atribuiu-se à loucura um caráter de periculosidade, deixando as 

pessoas em sofrimento psíquico à margem da sociedade. Com o processo de medicalização 

dos hospitais, fortaleceu-se o papel a internação enquanto recurso terapêutico, e o manicômio, 

como lugar social dos loucos (AMARANTE, 2010a).   

 “A uma situação de carência de direitos sociais será acrescida a internação 

psiquiátrica, para a qual concorrerá, provavelmente, o status de periculosidade e estigma 

próprios dos doentes mentais que, devido ao grau de risco social, necessitam ser internados”. 

(OLIVEIRA e ALESSI, 2005). Assim, os autores se referem à concepção de "cidadania 

tutelada", pautada pela geração e manutenção de populações que se mantêm à margem do 

sistema social. O processo de institucionalização que ocorre com a internação psiquiátrica é 

definido por Basaglia (2005) como “uma objetificação dos sujeitos asilados, que têm sua 

identidade e individualidade anuladas não apenas pela doença mental, mas principalmente 

pelo espaço em que se encontram e a natureza das relações nele produzidas, onde são 

transformados em objetos”. Dessa forma, a partir da internação, as pessoas perdem não 
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apenas a liberdade, mas, também, os seus vínculos, possibilidades de futuro e a própria 

cidadania (BASAGLIA, 2005). 

 Em torno das pessoas em sofrimento psíquico, é constituído um conjunto de 

formas de olhar e lidar com o internado, a partir do que se supõe ser a loucura. Portanto, tudo 

que não é próprio da doença, mas se sobrepõe à mesma, é chamado de duplo da doença 

mental, ou seja, tudo aquilo que é construído pelo processo de institucionalização através da 

negação da subjetividade dos indivíduos (AMARANTE, 2008). Nessa conjuntura, a Reforma 

Psiquiátrica busca não apenas o fim das internações psiquiátricas, mas a (des)construção de 

todo o percurso que fundamenta a institucionalização (AMARANTE, 2008). De outra forma, 

não significa apenas a crítica ao hospitalocentrismo do sistema psiquiátrico, característica da 

desospitalização, mas a implantação de medidas racionalizadoras, como a redução de leitos e 

a criação de serviços substitutivos. A tradição da desospitalização tem como referência o 

preventivismo, que propõe a inversão do modelo de cura e reabilitação para a promoção e a 

prevenção (AMARANTE, 2008). 

 Diante disso, no presente tópico, propõe-se o indicador (re)internação de pacientes 

com transtornos mentais como uma aproximação de avaliação de desempenho da eficiência 

do processo de atenção psicossocial. Partindo-se do pressuposto de que a (re)internação de 

doentes crônicos pode ser frequente e dispendiosa (WEINBERGER, 1996), torna-se de suma 

importância entender o seu monitoramento e controle para a gestão do sistema de saúde 

mental. Um exemplo disso pode ser encontrado no estudo de Bowersox e Saunders (2010). 

Nesse estudo, identificou-se que, aproximadamente, 79,8% dos pacientes em tratamento 

hospitalar psiquiátrico em doenças consideradas graves eram representantes de (re)internações. 

 Outros estudos (ANGRIST, 1961; PERETTI, 1974; SULLIVAN, 1995; 

HUMPHEREYS; WEINGARDT, 2000; LIN; LAYNE e TEED, 2007; BOWERSOX; 

SAUNDERS, 2010), nas últimas décadas, também puderam comprovar o uso do indicador 

(re)internação como referência na avaliação do sistema de saúde mental. Isso porque as 

(re)internações são dados significativos e preocupantes no que se refere à demonstração da 

efetividade e resolubilidade da rede de atenção em saúde mental (RAMOS;  GUIMARÃES e 

ENDERS, 2011). O indicador foi adequado porque proporciona uma medição objetiva e 

quantitativa sobre esse fenômeno.  Mais especificamente, sugere-se que um sistema de 

cuidados de saúde pode ser gerido utilizando-se dados da (re)internação como um indicador 

psiquiátrico do tratamento, considerando-o um resultado em relação ao paciente e o 

desempenho em relação ao programa (HUMPHEREYS; WEINGARDT, 2000). Além disso, 

um retorno precoce ao hospital é um resultado frequentemente medido como monitoramento 
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de desempenho do sistema de saúde mental (LIN; LAYNE e TEED, 2007).  No contexto de 

uma rede de atenção, a internação também pode representar que os demais elos não 

funcionaram e não se conseguiu proporcionar um atendimento adequado.  

 

 

3.3 Elementos da Atenção Psicossocial que podem ser associados às (re)internações 
 

3.3.1 Rede de Atenção Psicossocial 
 

 A reforma psiquiátrica se propõe a “superar o paradigma psiquiátrico em torno do 

isolamento e exclusão dos doentes mentais” (BOTTARO DE OLIVEIRA; CONCIANI, 

2009). Diante disso, surge um processo de substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos 

por uma rede de atenção integral em saúde mental (GASTAL, 2007), o que pode ser mais 

bem compreendido a partir dos textos elaborados por Borges e Baptista (2008) e Luzio e 

L´Abbate (2006). Os autores destacam as etapas históricas da política implantada a partir da 

revisão e análise das decisões, além de outros documentos emitidos pelo Ministério da Saúde, 

entre os anos de 1990 a 2004, que visam a romper com o modelo manicomial e o “processo de 

desinstitucionalização em saúde mental” (DIMENSTEIN et al., 2010). Essa desconstrução do 

aparato manicomial, a partir de uma “ênfase intersetorial”, justifica-se pela necessidade 

premente de engajamento e articulação dos saberes e práticas, tanto do próprio setor saúde 

quanto das demais áreas da sociedade - a exemplo do debate e das intenções da IV 

Conferência Nacional de Saúde Mental (RAMOS, GUIMARÃES e ENDERS, 2011).  

Os resultados da implantação dessa política evidenciam avanços, porém apontam a 

necessidade urgente de capacitação dos operadores da política e de fortalecimento das 

estratégias de atenção básica, como, por exemplo, o Programa Saúde da Família (HIRDES, 

2009). Mendes (2010) ainda reforça a questão da estruturação do atendimento a partir das 

redes de atenção à saúde. Alverga e Dimenstein (2006), por sua vez, tratam de questões 

relacionadas “ao abandono do lugar de especialistas ocupados pelos atores sociais” em prol de 

uma integração e intersetorialidade. Visando a caracterizar essa rede, estabeleceu-se a 

proposta de rede de atenção psicossocial. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, rede de atenção psicossocial é “uma rede 

integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em 

sofrimento e/ou com demandas decorrentes dos transtornos mentais e/ou consumo de álcool, 

crack e outras drogas” (BRASIL, 2011). Essa rede tem como objetivo: ampliar o acesso à 
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atenção psicossocial da população em geral; promover a vinculação entre pessoas e suas 

famílias até os pontos de atenção; e garantir a integração e articulação dos pontos de atenção 

dessas redes dentro do território (BRASIL, 2011), sendo composta por vários elementos, 

dentre os quais:  

(1) Atenção Básica em Saúde, que consiste nas Unidades Básicas de Saúde, nos 

NASF´s, Consultórios de Rua e nos Centros de Convivência e Cultura; 

(2) Atenção Psicossocial Estratégica, que é composta pelos diferentes tipos de 

Centros de Atenção Psicossocial; 

(3) Atenção de Urgência e Emergência, composta pelas Unidades Básicas de 

Saúde, SAMU 192 e Prontos-Socorros; 

(4) Atenção Residencial de Caráter Transitório, que são as Unidades de 

Acolhimento e Serviço de Atenção em Regime Residencial; 

(5) Atenção Hospitalar, que consiste na existência de enfermaria em Hospital 

Geral, serviços hospitalares de referência para pessoas com transtornos 

mentais ou usuários de drogas; 

(6) Estratégias de Desinstitucionalização, com serviços residenciais terapêuticos e 

o Programa Volta para Casa; e  

(7) Estratégias de Reabilitação Psicossocial, que são as ações de geração de 

trabalho e renda e economia solidária. 

 

 Outra estrutura  que também é descrita em BRASIL (2011)  é o Hospital-dia. 

Aprovado pela Portaria MS/MG No. 44 de 10 de Janeiro de 2001, define-se Hospital-dia 

como assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial para 

realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requerem a 

permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12 horas. 

 Para Hartz e Contandriopoulus (2004), a proposta de integralidade da atenção 

psicossocial funciona como um eixo articulador. Para essa proposta de integração, entende-se 

como fundamental o fortalecimento de estruturas como CAPS, NASF´s, unidades terapêuticas, 

dentre outras, como, também, o desenvolvimento de ações junto à sociedade e o 

empoderamento dos familiares como forma de corresponsabilização (DIMENSTEIN et al., 

2010). 

 Segundo Amarante (2003, p. 46), a configuração das “práticas em saúde mental da 

Reforma psiquiátrica orienta-se com base na ruptura do paradigma médico-naturalista 

clássico”. No modelo psicossocial, propõe-se que fatores políticos e socioculturais também 
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sejam determinantes das doenças e, por isso, plausíveis de serem trabalhados.  A eficiência 

desse processo, para o autor, pode ser avaliada como algumas vantagens demonstráveis sobre 

o gerenciamento clínico na redução da hospitalização (ZIGURAS e STUART, 2000). 

Especificamente, pode-se verificar, no trabalho de Bassani e Palazzo (2009), que indivíduos 

encaminhados para unidades de apoio psicossocial da comunidade, após a alta mais recente, 

apresentavam cerca de 20% menor a probabilidade de (re)internações múltiplas, em relação 

aos pacientes com atendimento ambulatorial habitual. 

  No trabalho de Lucchesi (2008), também se destaca o atendimento aos portadores 

de saúde mental nas unidades psiquiátricas em Hospital Geral. Segundo o autor, “as 

internações psiquiátricas teriam uma permanência média menor, quanto comparada à dos 

hospitais psiquiátricos [...] e do outro lado o cuidado ambulatorial garantiria a retaguarda 

extra-hospitalar dando sequência ao tratamento e diminuindo a necessidade de futuras 

internações” (LUCCHESI, 2008).  Dessa forma, entende-se a importância de fatores 

relacionados ao tipo de atendimento que é ofertado aos pacientes com transtornos mentais, 

seja por meio de estruturas específicas de atendimento à saúde mental (como, por exemplo, 

hospital geral, pronto-socorro, CAPS, clínicas particulares), seja por unidades de atendimento 

do Programa de Saúde da Família ou pelo fornecimento e uso de medicamentos.  

 Nesse contexto, o estudo de Luzio e L´Abbate (2009) focaliza a rede de atenção 

em saúde mental em municípios de pequeno e médio porte. As autoras apresentaram 

conclusões fundamentais para consolidação das propostas de reforma psiquiátrica, quais 

sejam: “compromisso dos gestores com a atenção em Saúde Mental, maior investimento nas 

equipes multiprofissionais, o estímulo à organização e à participação dos usuários e familiares 

e a integralidade dos dispositivos de saúde, de assistência social e de cultura existentes nas 

cidades” (LUZIO e L´ABBATE, 2009).  

 A partir daí, entende-se a importância de se identificar e entender questões 

relacionadas ao atendimento da equipe multidisciplinar constituída por psiquiatras, psicólogos 

e assistentes sociais. Além disso, é preciso entender se o acompanhamento é feito nas redes de 

atenção primária por PSF´s e/ou nas Unidades de Pronto Atendimento ou Unidades de 

Atendimento Clínico, ou nas estruturas como CAPS e Hospital-dia, ou até mesmo em 

consultórios particulares.  Diante disso, verifica-se a importância da identificação associativa 

entre os elementos dessa rede de atenção psicossocial com as internações dos pacientes. Este 

estudo, especificamente, propõe-se a verificar se:  
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H1a: A rede de atendimento possui associação negativa em relação à internação de pacientes. 

H1b: Os pacientes atendidos por psiquiatras apresentam menor probabilidade de internações 

do que pacientes não atendidos por psiquiatras. 

 

 

3.3.2 Uso de Medicamentos 
 

 A questão do fornecimento de medicamentos aos pacientes para continuidade do 

tratamento fora do hospital é um ponto crítico. Em um estudo feito com pacientes com 

transtornos bipolares, identificou-se que, daqueles pacientes que estavam aderentes aos seus 

medicamentos antipsicóticos, pelo menos, 75% desses pacientes tinham menor risco de 

reinternação (HASSAN e LAGE, 2009). Além disso, observa-se que a manutenção do 

tratamento para pacientes não institucionalizados, na maioria das vezes, é pautada na 

psicofarmacologia (CARDOSO e GALERA, 2011) e, por isso, reforça-se a necessidade de se 

“garantir” que o medicamento necessário seja utilizado pelo paciente. Como grande parte dos 

pacientes atendidos pela rede pública são pacientes que não possuem grande poder aquisitivo, 

e os medicamentos, de forma geral, são relativamente caros, torna-se fundamental o acesso a 

esses medicamentos por meio de políticas públicas de distribuição nas unidades de saúde ou 

farmácias da rede pública. Nesse sentido, entende-se a importância de se identificar e entender 

questões relacionadas ao acesso e uso de medicamento, especificamente, se o paciente obtém 

a medicação a partir da rede pública de saúde ou se adquire em farmácias particulares.  

 Visando a analisar a associação do acesso e uso de medicamentos com as 

internações, propõe-se uma análise associativa.  

 Em termos de acesso, propõe-se: 

 

H2a: Os pacientes que ganham/recebem medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde 

possuem menor probabilidade de serem internados do que pacientes que não ganham/recebem 

esses medicamentos. 

H2b: Os pacientes que compram medicamentos em farmácias particulares possuem menor 

probabilidade de serem internados de que pacientes que não ganham/recebem esses 

medicamentos. 

 

 Em termos de uso, propõe-se: 
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H3a: O uso de medicamentos está negativamente associado à internação. 

H3b: O uso de medicamentos está associado à obtenção desses medicamentos na Rede 

Pública de Saúde. 

 

 

3.3.3 Apoio Familiar  
 

 A história da psiquiatria é marcada por alguns elementos que nortearam o 

atendimento ao doente mental, como, por exemplo, a revolução de Pinel, a introdução dos 

psicofármacos, o uso da psicoterapia, o desenvolvimento dos recursos terapêuticos, dentre 

outros. Atualmente, vive-se o período de mudanças ideológicas, estruturais e políticas nas 

ações de saúde mental, mais especificamente, em relação à institucionalização da assistência 

(ESPERIDIÃO, 2001), além do empoderamento dos familiares como forma de 

corresponsabilização (DIMENSTEIN et al, 2010). As questões familiares podem interferir no 

índice de (re)internação, principalmente, pelo fato de que “o doente mental está sendo 

entregue à família sem o devido conhecimento das reais necessidades e condições da família, 

especialmente das cuidadoras em termos materiais, psicossociais, de saúde e qualidade de 

vida” (GONÇALVES e SENA, 2001). Um fator importante para evidenciar esse fato é que 

“nos modelos anglo-saxões, as intervenções relacionadas à família são desenvolvidas tendo 

como finalidade a questão econômica, visando à diminuição das taxas de internação” 

(PEREIRA, PEREIRA-JR, 2003, p. 93). 

 Para Jorge et al. (2008), a instituição familiar é percebida pelos sujeitos da 

pesquisa como peça fundamental ao portador de transtorno mental, mesmo que nem todos os 

usuários contem com familiares dispostos ou capazes de ajudá-los. Para Maciel e Kerr-Correa 

(2004), o envolvimento da família no tratamento do paciente é fundamental, pois propicia, aos 

integrantes do núcleo familiar, maior adesão com a melhor qualidade de vida.  

 No trabalho de Hirdes e Navarini (2008) se buscou apreender o significado de 

vivenciar a doença mental na família, com o objetivo de entender a relação paciente-doença 

dentro do convívio familiar. Já o trabalho de Pereira e Pereira-Jr (2003), por sua vez, buscou 

apreender o significado sobre as dificuldades sentidas do convívio da família com o doente 

mental. Esse estudo ainda reforçou a importância de ações de escuta, acolhimento e ajuda 

para com os familiares que convivem com a experiência de transtorno mental na família, isto 

é, a importância de se apoiar a família, e não somente o paciente. Nessa mesma abordagem, 
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Jorge et al. (2008) reforça a questão do desgaste emocional da família ao enfrentar o 

comportamento gerado pela doença e seus efeitos na vida de indivíduo e do grupo. Ainda em 

relação à família, podem-se organizar as considerações a partir da sobrecarga dos familiares, 

dos recursos disponíveis dessas famílias e dos conhecimentos sobre a doença. 

 A sobrecarga pode ser entendida a partir das profundas transformações ocorridas 

nos últimos anos em relação ao sistema de saúde mental (VECCHIA e MARTINS, 2006), 

quando os familiares se tornaram os principais provedores dos cuidados oferecidos aos 

pacientes ao deixarem o hospital (CARDOSO e GALERA, 2011; BROWNE e HEMSLEY 

2010).  Em relação às questões sobre recursos disponíveis para o tratamento, verifica-se que, 

nem sempre, as “famílias dispõem de estrutura e recursos de enfrentamento para coexistirem 

com o estigma social, com o descompasso temporal e os comportamentos inadequados do 

familiar que adoeceu” (BORBA, SCHWARTZ e KANTORSKI, 2008).  A família, assim, 

deveria deter maior conhecimento sobre a doença em termos de sintomas e efeitos para 

conseguir enfrentar a doença com menor sofrimento e maior segurança, pois, de acordo com 

Esperidião (2001), a doença significa mais do que um conjunto de sintomas, possuindo outras 

representações de ordem simbólica, social e psicológica, tanto para o doente quanto para a 

família.  Sobre o conhecimento (e a aceitação/negação) dos familiares sobre a doença, um 

estudo realizado por Kent e Yellowees (1994) mostra que há falta de percepção ou negação da 

doença citada em 62,2% dos pacientes que tiveram internações. Azevedo, Nunes de Miranda 

e Gaudêncio (2009) ainda destacam que o fato de os familiares reconhecerem as flutuações de 

comportamento dos pacientes representa fator positivo na participação, nos cuidados e no 

tratamento em domicílio. Daí, a importância de se identificar se o paciente tem apoio ou 

recebe cuidados da família, bem como questões relacionadas ao conhecimento e entendimento 

e aceitação pela família de que o paciente possui um tipo de transtorno mental, e, 

consequentemente, identificar se a família apoia o paciente em relação ao tratamento. 

  Diante das questões expostas, propõe-se a seguinte hipótese: 

 
H4: O apoio familiar está negativamente associado à internação.  

 

 

3.3.4 Apoio do Cuidador 
 

 De acordo com a Portaria n. 1395 de 10/12/1999, tem-se por cuidador:  

Pessoa, membro da família ou não que se dispõe a cuidar da pessoa doente 
ou dependente auxiliando a execução de atividades cotidianas da vida, com 
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ou sem remuneração para tais como: higiene pessoal, alimentação, 
administração de medicamentos, ida a consulta, bancos, farmácias, 
independente da gravidade da doença e fluxo de cuidado (BRASIL, 1999). 

 

Os cuidados prestados se constituem desde as intervenções simples até cuidados 

especializados e, dependendo do tipo, o processo de cuidar pode gerar uma grande sobrecarga 

de trabalho. De acordo com Cardoso et al. (2012, p. 514), essa sobrecarga caracteriza-se “por 

uma experiência descrita por mudanças negativas no cotidiano relacionadas, ao processo de 

cuidado, implementação de hábitos e maiores responsabilidades [...] e é importante notar que 

a sobrecarga é um fenômeno perceptível”.  Do mesmo modo que ocorre no processo de apoio 

oferecido pela família, é necessário identificar se o paciente tem uma pessoa que faça a 

função de cuidador e se esse acompanha o tratamento do paciente. Além disso, é preciso 

identificar questões relacionadas ao conhecimento, entendimento e aceitação, por parte do 

cuidador, de que o paciente possui um tipo de transtorno mental, e, consequentemente, se a 

família apoia o paciente em relação ao tratamento. 

Diante das questões expostas, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

H5: O apoio do cuidador do paciente está negativamente associado à internação. 

 

 

3.3.5 A questão do uso de álcool e drogas 
 

Estudos sobre internações relacionadas ao álcool e drogas são bastante relevantes 

(KENT e YELLOWEES, 1994), principalmente, a partir de 2013, com o processo de 

internação compulsória para usuários de crack. 

 No trabalho de Galduróz e Caetano (2004), descreveu-se um estudo 

epidemiológico sobre o consumo de álcool relativo aos últimos anos.  O uso de álcool, além 

de causar internações (MACIEL e KERR-CORREA, 2004), contribui fortemente para vários 

problemas enfrentados no Brasil, de ordem social, econômica e, principalmente, de saúde.  

 Alves, Kessler e Ratto (2004) apresentam um estudo relacionando o consumo de 

álcool e sua coexistência com outras doenças psiquiátricas.  Denomina-se por comorbidade a 

ocorrência de uma doença com a possibilidade de potencialização recíproca entre elas: “Até 

mesmo o consumo em pequenas doses de álcool podem gerar consequências mais sérias de 

que os pacientes que não possuem essa comorbidade” (ALVES, KESSLER e RATTO, 2004). 
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 Além disso, para pacientes usuários de medicamentos antipsicóticos e 

antidepressivas, o uso de álcool é explicitamente proibido. 

  Diante da situação exposta, propõem-se as seguintes hipóteses: 

 

H6a: O uso de álcool está associado às internações.  

H6b: O uso de drogas está associado às internações.  

H6c: Para pacientes que já foram internados, existe uma associação entre o uso de álcool e o 

uso de medicamentos. 

 

 

3.3.6 Discriminação 
 

 Os fatores sociais (ANGRIST, 1961; PERETTI, 1974) ou fatores da comunidade 

(WAN e OZCAN, 1991) podem ter importantes implicações para a teoria e prática na área de 

saúde mental. O trabalho de Salles e Barros (2009) destaca que, com “o adoecimento mental, 

há menores opções sociais, porém os pacientes tentam buscar outros afazeres e novas 

possibilidades sociais”. Isso reforça a importância do espaço social do indivíduo portador de 

transtornos mentais, bem como de suas relações com a sociedade, seja ela no espaço, na 

convivência e na aceitação.  

 Para Jorge et al. (2008), alguns representantes das famílias comentaram que seus 

doentes são vítimas de preconceito, e que carregar o estigma de ser doente mental consiste em 

um fator de sofrimento na vida dessas pessoas, visto que interfere nas oportunidades de 

envolvimento social. Em estudos específicos para pessoas com esquizofrenia, a rotulagem de 

doença mental tem um impacto sobre as atitudes do público (ANGERMEYER e 

MATSCHINGER, 2003).  

 Outro estudo está relacionado aos efeitos do estigma e da discriminação sofrida 

por pessoas que têm experiência pessoal de doença mental (BROHAN, SLADE e 

THORNICROFT, 2010). Para Corrian et al (2001), membros do público em geral que são 

relativamente familiarizados com doenças mentais graves são menos propensos a acreditar 

que as pessoas que possuem transtornos mentais são perigosas e, portanto, essas pessoas 

seriam menos discriminadas. Na interpretação de Corrigan et al (2003), esse fato fortaleceu as 

atribuições causais entre periculosidade (por exemplo, pena, medo, raiva) e relações de 

responsabilidade e familiaridade com a doença mental. Conforme o estudo de Salles e Barros 

(2007), as possibilidades de o paciente construir uma vida na comunidade são pequenas, já 
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que o doente mental é considerado perigoso, um risco para a sociedade, ou, simplesmente, 

incapaz de cuidar de si. Thornicroft (2009) aborda o processo de discriminação para com os 

portadores de transtornos mentais, destacando o trabalho como parte fundamental do processo 

de recuperação. Segundo esse autor, o emprego oferece uma rede de contatos sociais e uma 

fonte de status social em termos de economia de mercado.  

 Diante do que foi exposto, entende-se a gravidade do efeito da discriminação 

dentro da família, no bairro, vizinhos, e, até mesmo, no trabalho desses pacientes. Por isso, 

sugere-se a seguinte hipótese: 

 

H7: A discriminação está associada às internações.  

 

 

3.3.7 Outros fatores para controle 
 

 Na busca de possíveis fatores que possam explicar o fenômeno da internação, 

alguns pacientes poderiam ter algum tipo de influência sob a forma de significância estatística, 

a partir da análise de variáveis entendidas como demográficas (HENDRYX, 2003), ou 

individuais (BOWERSOX e SAUNDERS, 2011) ou denominados como “próprios” 

(PERETTI, 1974). 

 A partir da análise das variáveis descritas, verifica-se a importância do 

levantamento de vários dados pessoais do paciente, como, por exemplo, sexo, idade, 

escolaridade, estado civil, emprego/trabalho, cidade de residência e rendimento familiar. 

Essas variáveis podem ser destacadas a partir de três estudos: (1) Castro, Furegato e Santos 

(2010) utilizaram-se das variáveis idade, escolaridade, estado civil, motivo da internação, 

condição física e mental no momento da admissão e na saída; (2) Gastal et al. (2000) 

trabalharam com as variáveis sexo, idade, estado civil, cidade de residência, diagnóstico; e, (3) 

Mojtabai e Nicholson (1997) utilizaram-se das variáveis idade, escolaridade, emprego, estado 

civil e situação em que vive. 
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3.4 Resumo dos constructos e das hipóteses a serem testadas 
 

Constructos Hipóteses 
 

Rede de Atendimento 
Psicossocial 

H1a: A Rede de atendimento possui associação negativa em relação à internação 
de pacientes. 
 
H1b: Os pacientes atendidos por psiquiatras apresentam menor probabilidade de 
internações do que pacientes não atendidos por psiquiatras. 
 

 
 
 
 

Acesso e uso dos 
Medicamentos 

H2a: Os pacientes que ganham/recebem medicamentos da Secretaria Municipal de 
Saúde possuem menor probabilidade de serem internados de que pacientes que não 
ganham/recebem esses medicamentos. 
 
H2b: Os pacientes que compram medicamentos em farmácias particulares possuem 
menor probabilidade de serem internados de que pacientes que não 
ganham/recebem esses medicamentos. 
 
H3a: O uso de medicamentos está negativamente associado à internação. 
H3b: O uso de medicamentos está associado à obtenção desses medicamentos na 
Rede Pública de Saúde. 
 

 
Apoio Familiar 

 
H4: O apoio familiar está negativamente associado à internação. 
 

 
Apoio do Cuidador 

 

 
H5: O apoio do cuidador do paciente está negativamente associado à internação. 

 
Uso de Álcool e 

Drogas 

 
H6a: O uso de álcool está associado às internações.  
H6b: O uso de drogas está associado às internações.  
H6c: Existe uma associação entre o uso de álcool e o uso de medicamentos. 
 

 
Discriminação 

 
H7: A discriminação está associada às internações. 
 

Quadro 1 – Resumo dos constructos e das hipóteses a serem testadas. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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4  METODOLOGIA 
 

 A presente pesquisa é de natureza descritiva e quantitativa, com o uso de técnicas 

estatísticas que buscam fazer inferências na população a partir de uma amostragem. Propõe-se 

uma abordagem hipotético-dedutiva a partir da construção de hipóteses que serão testadas.  

 Para tanto, propõem-se os procedimentos metodológicos destacados a seguir. 

 

4.1 Pesquisa bibliográfica  
 

 Com o objetivo de se levantar o estado da arte no tema “fatores associados às 

(re)internações de pacientes com transtornos mentais”, foram realizadas várias consultas a 

bases de dados eletrônicas e sítios, conforme Quadro 2: 

 

 

Quadro 2 – Principais bases e sítios consultados  
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Além disso, pesquisou-se com os principais autores do tema.   Como palavras-chave 

utilizadas, identificaram-se quatro categorias, quais sejam:  

categoria (1) causas/fatores/determinantes;  

categoria (2) (re)internação;  

categoria (3) saúde mental, modelos assistenciais e modelos de atenção; e  

categoria (4) estudos quantitativos.   
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 Foram realizadas pesquisas nos títulos e, posteriormente, nos resumos, 

considerando os idiomas português, inglês e espanhol. Optou-se por selecionar textos que 

buscassem fazer um relacionamento entre os temas. Após uma busca exaustiva das categorias 

relacionadas em bases, a opção foi pela busca das seguintes categorias: 1-2-3-4; 1-2-3; 2-3-4; 

1-2; 1-3; e, finalmente, 3-4. 

 Como resultados da pesquisa bibliográfica, foram identificados, aproximadamente, 

93 textos em periódicos qualis nacionais e internacionais, além de dissertações e teses. No 

Brasil, foram encontrados poucos textos relacionados a estudos quantitativos envolvendo 

(re)internações e seus fatores. 

 

 

4.2 Aspectos Éticos 
 

 A pesquisa científica, principalmente, na área de saúde, requer uma grande 

preocupação com as questões éticas. Dessa forma, acataram-se as recomendações da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto da tese foi inserido na 

Plataforma Brasil para posterior aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Para isso, instituições 

envolvidas no projeto, como a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Gerência Regional 

de Ituiutaba e todas as Secretarias Municipais da Microrregião assinaram o termo 

“Autorização da Instituição onde a coleta será realizada” (ver Anexo A).  

 No Anexo B, apresenta-se o parecer consubstanciado do CEP registrado sob o 

número 7504, com data de relatoria do dia 13/04/2012, número CAAE 00578312.5.0000.5152, 

aprovando o projeto “Fatores Associados às (re)internações de pacientes com transtornos 

mentais: um olhar para as questões de gestão na microrregião de Ituiutaba/MG” de 

responsabilidade do autor desta tese. 

 Após esse parecer, iniciou-se o processo de visitas às secretarias dos municípios 

para coleta de dados e informações. 

 

4.3 Seleção da Microrregião a ser estudada 
 

 Propõe-se a delimitação do objeto de estudo como uma estratégia recomendada 

para se estudar um ambiente, compreendendo sua complexidade e inter-relacionamentos (YIN, 

2005). Para o presente estudo, selecionou-se a Microrregião de Saúde denominada 
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Microrregião de Ituiutaba/MG, a qual é composta por nove cidades (Cachoeira Dourada, 

Campina Verde, Canápolis, Centralina, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçú, Ituiutaba Santa 

Vitória), conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

 A microrregião está distribuída em uma área de 8.700 km2 e apresenta uma 

população total aproximada de 184.000 pessoas (de acordo com censo IBGE 2010). A 

distribuição dessa população em cada município, bem como a distância geográfica até 

Ituiutaba, pode ser identificada no Quadro 3. 

 Com a proposta de se construir uma teoria, essa microrregião é um caso 

interessante a ser estudado por se tratar de uma realidade de grande complexidade, com suas 

nove prefeituras e inter-relacionamentos entre os seus diversos elementos (YIN, 2004; 

EISENHARDT, 1989). A microrregião também apresenta algumas características que a torna 

única e propícia ao estudo, com características “quase que experimentais” no sentido de que 

há poucos elementos para acesso e controle, como, por exemplo, um único hospital 

psiquiátrico, cujo atendimento é unicamente público e que, pela regionalização do SUS, 

atende a microrregião. Além disso, existem poucos médicos psiquiatras na região, bem como 

poucas estruturas de atendimento. 

 

 

Figura 1 – Mapa da Microrregião a ser estudada 
Fonte: www.gis.coppe.ifrj.br 
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Quadro 3 – Descrição sobre os municípios da microrregião 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

 O Hospital Psiquiátrico localizado na microrregião é o único de referência em 

internações para pacientes com domicílio na microrregião. Isso possibilita uma melhor 

rastreabilidade de internações, exceto em casos onde houver mudança de endereço para outras 

microrregiões. Além disso, o hospital pode ser avaliado com alta qualidade de atendimento, 

baseando-se em auditoria realizada conforme Plano Nacional de Avaliação de Serviços de 

Saúde (PNASS). Nessa auditoria, o hospital teve PNASS > 80% (Portaria SAS 493 de 

10/09/2004), o que pode ser considerada uma ótima avaliação em nível brasileiro. 

 Na microrregião, existem somente oito médicos psiquiatras disponíveis para 

atendimento. Todos foram consultados e contribuíram de maneira direta e/ou indiretamente 

para o presente trabalho. Desses, cinco são residentes em Ituiutaba: um atende exclusivamente 

no Hospital Psiquiátrico; dois atendem tanto no Hospital citado quanto na Unidade Mista da 

cidade de Ituiutaba e prestam serviços para nos municípios vizinhos (Cachoeira Dourada, 

Capinópolis, Santa Vitória, Gurinhatã, Ipiaçú e Gurinhatã). Para completar o quadro dos 

psiquiatras que residem em Ituiutaba, dois médicos somente fazem atendimento por consulta 

particular. Os municípios de Centralina, Canápolis e Campina Verde são atendidos por outros 

três psiquiatras que residem na cidade de Uberlândia e se deslocam semanal e/ou 

quinzenalmente para esses atendimentos.  

 A existência de poucas estruturas de atendimento facilitou o acesso e o controle 

necessário para o presente estudo. Para o atendimento de pacientes com transtornos mentais 

na microrregião, além do Hospital Psiquiátrico, existem os PSF´s, as Unidades Mistas, um 

Pronto-Socorro e uma estrutura denominada de Centro Terapêutico, que funciona somente na 
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cidade de Santa Vitória. Na microrregião, não há Centros de Apoio Psicossocial, Hospital-dia, 

nem residências terapêuticas. 

 Por fim, a existência de um campus avançado de uma Universidade Federal 

possibilitou ações integradas de ensino, pesquisa e extensão por meio da troca de experiências 

em diversas áreas do conhecimento, especialmente, para as questões relativas a este trabalho. 

 

 

4.4 Estratégia de coleta de dados 
 

 A estratégia de coleta de dados iniciou-se com o mapeamento das estruturas de 

atendimento e ações relativas ao tema saúde mental em cada município que compõe a 

microrregião acima definida.  

 

 

4.4.1 “Mapeamento” da saúde mental na microrregião. 
 

 Com o apoio e orientações da Gerência Regional de Saúde da Microrregião, por 

meio da sua Coordenação Técnica de Saúde Mental, realizou-se um levantamento inicial de 

estruturas e ações relevantes, a partir de pessoas conhecedoras do tema que tivessem alguma 

interface ou que pudessem contribuir para entender o sistema de saúde mental dentro de cada 

uma das nove Secretarias de Saúde dos municípios da Microrregião. 

 O mapeamento foi baseado de acordo com três eixos propostos na IV Conferência 

Nacional de Saúde Mental Intersetorial, visando a tentar diagnosticar: (I) políticas sociais e 

políticas de estado; (II) consolidação da rede de atenção psicossocial; e (III) entender o que é 

feito em relação aos direitos humanos e cidadania. 

 Após o contato e agendamento, realizou-se uma primeira visita, no mês de maio 

de 2012, na Secretaria de Saúde de cada Município, visando a fazer os contatos inicias para 

conhecer estruturas de atendimento e identificar os responsáveis pelas ações de saúde mental. 

O município de Ituiutaba possui estrutura de atenção primária e secundária. Em termos de 

atenção primária, o Município de Ituiutaba possui 11 PSF´s e um NASF, que tem um 

psicólogo atuante. A atenção secundária é feita pelo Hospital Psiquiátrico especializado para 

internações de portadores de doença mental severa, quando estão em crise ou por necessidade 

de desintoxicação, no caso de dependentes químicos. Esse Hospital busca atender a toda a 

microrregião e conta com 51 leitos (dados de janeiro de 2013). Nele, trabalham 3 psiquiatras, 
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sendo um deles de atuação exclusiva. No município, existe uma estrutura denominada 

Unidade Mista I, que é um atendimento clínico referência para diversos problemas de saúde, 

na qual atuam 2 psiquiatras (que também atuam no Hospital) e alguns psicólogos. Os egressos 

do Hospital Psiquiátrico são agendados para reavaliações clínicas e acompanhamento nessas 

unidades. 

 Uma análise mais detalhada desse processo de acompanhamento encontrou 

indícios de que o processo não ocorre como deveria, ou, pelo menos, não está documentado 

como tal. Para uma determinada categoria escolhida, aleatoriamente, portadores do transtorno 

F09, elaborou-se uma breve pesquisa realizada para 123 pacientes que eram residentes no 

Município de Ituiutaba e que já tinham sido internadas no Hospital. 

 Na Figura 2, exemplificou-se que, desses 123 pacientes, somente 75 possuíam 

prontuário na Unidade Mista, e, desses, 53 continham informações distintas. Em resumo, 

aproximadamente, 82% dos prontuários apresentaram algum tipo de problema, ou com a 

localização ou com o número de internações, código das doenças e ou medicamentos usados. 

 Dessa forma, com as informações conflitantes, entende-se que o acompanhamento 

não é registrado como deveria ou existem indícios de discrepâncias entre receitas e/ou 

diagnósticos. 

 

 

Figura 2 – Análise dos Prontuários da Unidade Mista 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 No Município de Santa Vitória, identificou-se 5 PSF´s e uma estrutura municipal 

de atendimento, especificamente, para pacientes com transtornos mentais, denominada Centro 

Terapêutico Amanhecer. Nessa estrutura, existe um psiquiatra, duas psicólogas e um 

assistente social que faz a coordenação do Centro. Ali se executam ações específicas, como 

acolhimento, recepção dos pacientes e realizam-se, uma vez por semana, consultas médicas de 

psiquiatra. A assistente social e as psicólogas também executam, quando planejado, visitas 

domiciliares para acompanhamento da família e dos pacientes, objetivando redução da 

internação e uso racional de medicação. 

 De acordo com entrevistas e levantamento de informações no Centro Terapêutico, 

as ações do centro terapêutico podem ser sistematizadas em 7 eixos, conforme descrito a 

seguir: 

(1) Atendimento por uma Equipe Multidisciplinar: os profissionais (psiquiatra, 

assistente social e psicóloga) exercem suas funções em um mesmo espaço físico, 

com reuniões periódicas da equipe para estudo de cada caso. 

(2) Estudo Sistematizado: realiza-se toda terça-feira, no período das 19h às 21h, 

estudo da linha guia do plano diretor do Estado de Minas Gerais, notadamente, o 

caderno de atenção em saúde mental e o caderno que orienta as questões sobre 

abordagem familiar. 

(3) Acolhimento Humanizado: todos os pacientes são acolhidos por todos os 

profissionais (auxiliares, técnicos, estagiárias) em um ambiente de respeito e 

consideração das suas individualidades. Para isso, a equipe é constantemente 

orientada e são realizadas reuniões para aperfeiçoamento de capacidades 

interpessoais dos profissionais do centro terapêutico. 

(4) Consulta Periódica com psiquiatra: de modo geral, houve redução nos 

intervalos de consulta com o psiquiatra. Para isso, levou-se em consideração a 

situação de cada paciente, em termos de gravidade do caso e/ou existência de 

crises.  

(5) Realização de Psicoterapia Individual e em Grupo: as ações de psicoterapia 

individuais são basicamente focadas em pacientes com depressão que não 

conseguem ser atendidos nos PSF´s. A terapia em grupo trabalha, basicamente, 

com mulheres que sofrem de depressão e transtornos de humor. 

(6) Articulação com outras unidades de Saúde: houve um trabalho articulado com 

os PSF´s. Semanalmente, pós o atendimento psiquiátrico, cada PSF que integra a 

micro área onde reside o paciente é informado sobre a medicação prescrita e sobre 
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a data da próxima consulta com o psiquiatra. O objetivo dessa articulação é de 

proporcionar um acompanhamento, por meio de vistas do agente de saúde, de 

modo a incentivar o uso correto e racional dos medicamentos.  

(7) Ações de Lazer e Cultura: promovem-se atividades culturais na sala de espera 

da consulta psiquiátrica, toda quarta-feira, com a participação dos pacientes. Além 

disso, outras atividades festivas são realizadas com todos os pacientes do Centro 

Terapêutico, em datas especiais, como, por exemplo, a semana da saúde mental, 

festejos juninos, dentre outras. 

 

 O Centro Terapêutico iniciou as suas atividades em junho de 2010 e, conforme se 

pode verificar (Gráfico 1), as ações geraram ótimos resultados em termos de diminuição no 

número de internações.  

 

 

Gráfico 1 – Quantidade de Internações do Município de Santa Vitória no Hospital Psiquiátrico 
de Ituiutaba. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do DATASUS. 
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 Nos outros municípios da microrregião, identificaram-se como estrutura de 

atendimento, somente os PSF´s. No Quadro 4, descreve-se, para cada município, a sua 

população, o número de PSF´s, a quantidade de agentes de saúde e a taxa de cobertura no 

território. Com exceção dos municípios de Ituiutaba e Campina Verde, todos os outros 

possuem 100% de cobertura. A cobertura de apenas 39% do município de Ituiutaba se mostra 

como um limitador para este trabalho.  

 O município de Cachoeira Dourada possui atendimento primário, unicamente, via 

PSF, contando com uma médica local, atendimento de enfermagem e atendimento clínico 

com uma psicóloga. As necessidades de atendimento de psiquiatria são identificadas pela 

psicóloga que encaminha, semanalmente, os pacientes para atendimento no município de 

Ituiutaba. 

 No município de Campina Verde, não há qualquer estrutura que atenda os 

pacientes com transtornos mentais, assim como não há quaisquer ações que viabilizem tal 

atendimento, sendo encontrado no local apenas um psicólogo para atendimento. Os 

encaminhamentos para psiquiatria são direcionados para atendimento em Ituiutaba. 

 O município de Canápolis também não possui outra estrutura de atendimento 

além dos PSF´s. Há somente atendimento ambulatorial realizado de 15 em 15 dias, contando 

com uma psiquiatra, três psicólogos, uma assistente social e enfermeiros. Os casos mais 

graves são direcionados para o município de Ituiutaba, limitando-se a 12 consultas por mês. 

 

‘  
Quadro 4 – Descrição dos PSF´s dos Municípios da Microrregião 
Fonte: Gerência Regional de saúde (dez/2012). 
 

 Em Capinópolis, existe somente atendimento ambulatorial para casos leves, não 

havendo estrutura para atendimento de casos agudos, sendo os pacientes de saúde mental 

encaminhados para Ituiutaba.  

 

 
MUNICIPIO 

POPULAÇÃO-
2010  

(HABITANTES) 

 
QUANTIDADES  

PSF´S 

 
QTD. AGENTES 

DE SAÚDE 

 
COBERTURA 

% 
1 - Cachoeira Dourada 2.506 1 06 100 
2 - Campina Verde 19.285 4 26 70 
3 - Canápolis 11.357 4 28 100 
4 - Capinópolis 15.297 4 28 100 
5 - Centralina 10.270 3 24 100 
6 - Gurinhatã 6.137 2 17 100 
7 - Ipiaçu 4.106 2 11 100 
8 - Ituiutaba 97.159 11 72 39 
9 - Santa Vitória 18.157 5 41 100 

TOTAL 184.274 36 253  
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 O município de Centralina, atualmente, possui um espaço para atendimento aos 

pacientes com transtornos mentais no PSF. A equipe é composta por um psiquiatra, uma 

recepcionista, uma técnica de enfermagem, uma assistente social e duas psicólogas. Os 

atendimentos com psiquiatra são realizados quinzenalmente, aos sábados. Além disso, as 

ações se resumem em receber os pacientes com demandas, fazer o preenchimento de seus 

prontuários e realizar o atendimento, quando agendado. Se o paciente agendado não 

comparecer à consulta no horário previsto, a assistente social faz busca ativa. Após a consulta, 

se necessário, a assistente social pode fazer acompanhamento para orientações sobre o uso 

dos medicamentos. Quando necessário, alguns pacientes são encaminhados para atendimento 

em Ituiutaba. 

 O município de Gurinhatã não possui estrutura para atendimento aos pacientes 

com transtornos mentais, sendo esses encaminhados ao município de Ituiutaba. A 

identificação e o encaminhamento são realizados por meio do atendimento com a psicóloga 

do CRAS. 

 A partir do levantamento acima, é possível concluir que seja realizado de forma 

adequada, pelo menos, um atendimento primário em cada cidade. Todos os municípios devem 

se adaptar aos princípios gerais da Reforma Psiquiátrica, visando à superação de modelo 

asilar, à construção de uma rede diversificada e à garantia de direitos cidadãos.  

 Especificamente, em termos do “Eixo (I) políticas sociais e políticas de Estado”, é 

necessário organizar e consolidar a rede de atendimentos. A criação de NASF nos municípios 

é de extrema importância, visto que esse guiará o paciente para o atendimento secundário, 

caso seja necessário. Os PSFs e NASFs funcionam como a estrutura principal que indicará o 

próximo atendimento necessário, segundo a proposta de uma redistribuição intersetorial que 

segue a lógica do território. A ativação de conselhos gestores também é algo primordial para 

esse caso, visto que isso fomentará a participação do usuário, dos trabalhadores da área, dos 

familiares e da sociedade civil. Para que esse ponto seja alcançado, é necessário um aumento 

de recursos destinados à saúde mental, com garantia das três esferas de poder regulamentando 

percentuais de acordo com as dimensões demográficas e epidemiológicas. Assim, será 

possível beneficiar políticas específicas para o atendimento primário em cada cidade, bem 

como para o atendimento secundário realizado em Ituiutaba. Assegurar processos seletivos é 

um princípio, assim como garantir a permanência do profissional e a melhoria de condições 

de trabalho. É importante salientar a importância da capacitação de equipes como SAMU, 

Corpo de Bombeiros e Polícia, em todos os municípios, para o atendimento, quando 

procurados. Além disso, é importante fomentar estudos que possam organizar um banco de 
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dados informatizado para avaliação de indicadores, o que assegura um melhor atendimento. 

Isso fará com que haja uma continuidade dos projetos e ações direcionadas a cada caso, 

segundo a lógica do cruzamento de dados.  

 Para a consolidação da rede de atenção psicossocial (Eixo II), superar o modelo 

asilar é criar um vínculo e transparência com o paciente. Isso porque passa a ser adotado um 

modelo de tratamento humanizado, o que contribui para a condução dos projetos terapêuticos 

de atendimento primário. Para o atendimento secundário, especificamente, de Ituiutaba, é 

necessário que haja uma interlocução com os serviços primários, garantindo a 

responsabilidade social de acolhimento. Ampliar as práticas clínicas e criar novos espaços 

públicos é um dispositivo fundamental para diminuir as internações. Assim, será possível 

criar/fortalecer uma relação entre a rede, o paciente e a família, abolindo políticas 

discriminatórias e excludentes. É importante ressaltar o fato de que, mesmo havendo poucos 

casos de transtornos mentais infantis, as crianças necessitam de prioridade no atendimento. 

Nesse sentido, dentro da consolidação da rede da microrregião, é necessária que se consolide, 

também, uma rede específica para tais casos que se inter-relacione com a rede de educação.  

 Quanto ao “Eixo (III) Relação a direitos humanos e cidadania”, verifica-se que os 

pacientes de saúde mental não possuem um tratamento adequado, tendo seus direitos humanos 

violados. Assim, é necessário que a Política Nacional de Saúde Mental seja efetivada e conte 

com uma vigilância por parte do governo e, principalmente, da sociedade civil. Somente 

assim, será possível a conquista de direitos sociais mais amplos (transporte, lazer, esporte, 

educação, mercado de trabalho, entre outros), por meio de políticas específicas que incluam o 

paciente de saúde mental na sociedade. É importante que cada município, em especial, 

Ituiutaba e Santa Vitória, que atendem uma escala maior de demanda, crie dispositivos de 

comunicação social para a difusão das diretrizes da reforma psiquiátrica, assim como a 

discussão e campanhas de denúncia de violência, divulgação das políticas de saúde mental e 

desmistificação do lugar da loucura na sociedade.  

 Após a análise dos 3 eixos, verifica-se que a saúde mental na microrregião ainda 

está baseada no modelo hospitalocêntrico. De modo geral, isso potencializa as necessidades 

de internações e reinternações e reforça dependência do acompanhamento (quando existente) 

baseado no tratamento e adesão aos medicamentos. Somente com a consolidação da rede, a 

efetivação das políticas públicas, a melhor distribuição do atendimento na microrregião, um 

financiamento digno e a participação popular será possível identificar, precocemente, casos de 

transtornos mentais. . 
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4.4.2 Definição dos transtornos a serem estudados  
 

 Como caracterização das doenças, utilizar-se-á a codificação definida por CID-10 

presente em WHO (2007). O capítulo referente aos transtornos mentais é caracterizado pela 

letra “F” e os tipos de transtornos podem ser visualizados no Anexo C.  

 Alguns trabalhos já foram realizados no sentido de se estudar, especificamente, as 

(re)internações,  a partir de algumas categorias de doenças.  No levantamento bibliográfico, 

destacaram-se seis estudos, entre os anos de 1994 a 2009, que priorizaram algumas categorias. 

Nesses, destacam-se os seguintes transtornos: esquizofrenia (ANGERMEYER, 1990; 

BASSANI e PALAZZO, 2009; GASTAL, 2000; THORNICROFT e BEBBINGTON, 2005); 

psicose não orgânica não especificada (GASTAL, 2000; e BASSANI e PALAZZO, 2009); 

transtornos de humor (GASTAL, 2000; HASSAN e LAGE, 2009); e temas ligados a álcool e 

drogas (KENT e YELLOWEES, 1994). Além desses, o tema depressão também se mostra 

muito importante (WITTCHEN et al 2011). 

 Com o conhecimento das prioridades de estudos descritos a partir da bibliografia 

referida, propôs-se uma identificação dos transtornos mentais que mais internavam na 

microrregião. Para isso, elaborou-se um levantamento das internações, a partir de uma base de 

dados montada e organizada com os relatórios mensais de internações e altas, sob a 

responsabilidade da Regional de Saúde. A base de dados com referência de maio/2012, para a 

presente definição, continha relatório de janeiro de 2005 a março de 2012.  Para fins de 

análise elaborou-se o cruzamento entre as CID´s de internação e de alta.  

 Ao todo, houve 3344 procedimentos relativos a 1376 pacientes (Quadro 5). A 

partir da análise por municípios, uma atenção especial precisaria ser dada para o município de 

Ituiutaba, por esse representar, aproximadamente, 80% dos procedimentos relativos aos 

pacientes do Hospital, apesar de não poder se garantir que todos esses pacientes sejam, de fato, 

de Ituiutaba, visto que parte deles possuía residência em outros municípios e estavam 

cadastrados como residentes naquela cidade. 

 Após uma análise e proposta de categorização dos transtornos, identificaram-se 

como prioridade 7 grupos: F29 (psicose não orgânica não especificada); F20 (esquizofrenia); 

F10 (uso de álcool); F09 (transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado); 

F14/F19 (uso de drogas); F31 (transtorno de humor); e F32/F33 (depressão, episódios 

depressivos e transtorno depressivos recorrentes) que, juntos, significam, aproximadamente, 

89% de todas as internações do Hospital Psiquiátrico da Microrregião.  
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Quadro 5 – Descrição dos procedimentos e internações de Pacientes por Município da 
Microrregião no Hospital Psiquiátrico entre 2005 a 2012. 
Fonte: Elaborado a partir do Datasus 
 

 

 

Quadro 6 – Descrição dos procedimentos e internações por Código CID por Município da 
Microrregião no Hospital Psiquiátrico entre 2005 a 2012. 
Fonte: Elaborado a partir do Datasus 
 
 
 Essa análise pode ser melhor entendida a partir dos Quadros 6 e 7, apresentados a 

seguir. No quadro 06, estabeleceu-se um levantamento do percentual de cada CID cadastrada, 

Município Procedimentos
% de 

Procedimentos
Pacientes

% de 

Pacientes

Relação 

Procedimentos 

/ Paciente

Cachoeira Dourada-MG 27 0,81% 16 1,16% 1,7

Campina Verde-MG 41 1,23% 25 1,82% 1,6

Canápolis-MG 35 1,05% 19 1,38% 1,8

Capinópolis-MG 208 6,22% 85 6,18% 2,4

Centralina-MG 23 0,69% 13 0,94% 1,8

Gurinhatã-MG 57 1,70% 26 1,89% 2,2

Ipiaçú-MG 45 1,35% 13 0,94% 3,5

Ituiutaba-MG 2760 82,54% 1098 79,80% 2,5

Santa Vitória-MG 148 4,43% 81 5,89% 1,8

Total 3344 1376

CID Total % Total CID Descrição Total % Total

F29 780 23,3% F29 psicose não orgânica 780 23,3%

F20 650 19,4% F20 esquizofrenia 650 19,4%

F10 506 15,1% F10 álcool 506 15,1%

F09 387 11,6% F09 transtorno mental orgânico 387 11,6%

F31 230 6,9% F14/F19 drogas 311 9,3%

F14 176 5,3% F31 transtorno de humor 230 6,9%

F19 135 3,7% F32/33 depressão 126 3,8%

F72 116 F72 116

F33 109 3,3% F25 58

F25 58 F06 43

F06 43 F03 27

F03 27 F79 25

F79 25 F71 24

F71 24 F23 19

F23 19 F00 14

F32 17 0,5% Outras 39

F00 14 3344 89%

Outras 28

Total 3344 89%

Total

Análise Agrupamento
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com uma proposta de organização e junção de transtornos F14 (transtornos mentais devido ao 

uso de cocaína e derivado, como, por exemplo, crack) e F19 (transtornos mentais devido ao 

de múltiplas drogas). E a proposta de junção dos transtornos F32 (episódios depressivos) com 

F33 (episódios depressivos recorrentes). Por fim, no Quadro 07, apresenta-se a definição de 

agrupamento mensal resumida. 

 Com a base de dados composta pelas sete categorias de transtornos descritas no 

item anterior, definiu-se um processo de amostragem aleatória simples, conforme descrita em 

Bolferine e Bussab (2005). A definição da amostragem aleatória simples ocorre devido à 

aplicação de modelos de regressão multivariados e de outros modelos, como, por exemplo, 

equações estruturais, pois leva em consideração observações independentes, amostragem 

aleatória de respondentes, observações independentes e linearidades das relações (HAIR et al., 

2009). 

 Para determinação da amostra, é preciso fixar o erro máximo desejado (e), com 

algum grau de confiança 1-α (traduzido pelo valor tabelado Zα/2), e possuir algum 

conhecimento, a priori, da variabilidade da população (σ2). Assim, a partir de várias pesquisas, 

define-se o erro como 0,05 (α=0,05) e o intervalo de confiança de 95%. Nesse caso, 1/α2 

teríamos o equivalente a um n=400 pacientes. Como se trabalha com amostras pequenas 

(N=1376 pacientes), buscou-se calcular um n_ajustado calculado a partir de (N*n) / (N+n), 

totalizando uma necessidade de, aproximadamente, 310 pacientes.  

  

 

Quadro 7 – Agrupamento das internações por código CID da Microrregião no Hospital 
Psiquiátrico entre 2005 a 2012. 
Fonte: Elaborado a partir do Datasus 
 
  

CID Descrição Total % Total

F29 psicose não orgânica 780 23,3%

F20 esquizofrenia 650 19,4%

F10 álcool 506 15,1%

F09 transtorno mental orgânico 387 11,6%

F14/F19 drogas 311 9,3%

F31 transtorno de humor 230 6,9%

F32/33 depressão 126 3,8%

2990 89,4%

354 10,6%

3344 100%

Subtotal

Outras

Total

Agrupamento Final
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4.4.3 Cálculo da Amostra e categorização 
 

 De acordo com Hair et al. (2009, p. 171), o tamanho da amostra e quantidade de 

variáveis independentes influencia na significância dos valores encontrados do coeficiente 

correlação. Exemplificando, para uma amostra de 100 observações, com 20 variáveis 

independentes, o coeficiente de correlação com mínima significância seria de 0,21 para erro 

de 0,05. De outra forma, ainda se propõe uma regra simples, com no mínimo 5 observações 

para cada variável independente (HAIR et al., 2009). 

 Para alcançar o objetivo de identificação de fatores associados às internações de 

pacientes de transtornos mentais, verificou-se a necessidade de estratificar os pacientes 

portadores das 7 categorias em pacientes que já foram internados e pacientes que não foram 

internados. 

 

  

4.4.4 Estratégia de coleta de dados para os pacientes que já foram internados 
 

 A partir da mesma base de dados, identificaram-se os pacientes residentes nos 

municípios da Microrregião estudada. Como existia uma expectativa de não encontrar (grande) 

parte desses pacientes ou de não ter acesso às suas respostas, optou-se por fazer uma maior 

amostragem, com 310 pacientes que já tivessem sido internados, a partir de 3 critérios: (1) nos 

municípios com até 30 pacientes que já foram internados, optou-se por buscar toda a 

população; (2) nos municípios com mais de 30 pacientes, Capinópolis e Santa Vitória, 

identificou-se uma lista com 43 e 45 pacientes, respectivamente; e, por fim, (3) para Ituiutaba, 

elaborou-se uma lista com 110 pacientes, na busca de um percentual de 10%. Dessa forma, no 

Quadro 8 a seguir, a coluna “Proposta de Coleta” representa a primeira definição com a 

identificação dos pacientes por município, totalizando-se, aproximadamente, 310 pacientes. 
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Quadro 8 – Agrupamento das internações por código CID da Microrregião no Hospital 
Psiquiátrico entre 2005 a 2012. 
Fonte: Elaborado a partir do Datasus 
 

 Com os números de pacientes definidos para cada município, construiu-se uma 

amostragem aleatória simples dentro da base de dados. 

 

 

4.4.5 Estratégia de coleta de dados para os pacientes que não foram internados 
 

 Levando-se em consideração a proposta de coleta de dados inicial de 310 

pacientes que já tiveram internações, sugere-se uma mesma proposta de informações para os 

pacientes das mesmas categorias de transtornos, mas que nunca foram internados. Entretanto, 

não existia uma listagem disponível desses pacientes na Secretaria Regional de Saúde, nem no 

sistema Datasus consultado, visto que esse último somente disponibilizava pacientes que já 

tiveram internações.  

 Para solucionar esse problema, optou-se pelo acesso aos pacientes, a partir da rede 

de atenção primária, nos PSF´s de cada município. A proposta era identificar quantos e quais 

os pacientes fossem portadores de transtornos mentais já definidos e, a partir deles, fazer uma 

amostragem. Entretanto, após a visita e tentativa de identificação desses pacientes em um 

primeiro PSF no município de Ituiutaba, verificou-se que a identificação via código CID seria 

inviável, pois, além de não haver diferenciação de prontuários de pacientes com transtornos 

mentais dentro dos arquivos do PSF, vários prontuários não apresentavam o código da doença. 

 A nova solução para se identificar esses pacientes se deu por meio do 

conhecimento e atendimento das agentes de saúde de cada micro área dentro do PSF.  

Município Pacientes
Proposta de 

Coleta

% Proposta de 

Coleta

Cachoeira Dourada-MG 16 16 100,0%

Campina Verde-MG 25 25 100,0%

Canápolis-MG 19 19 100,0%

Capinópolis-MG 85 43 50,6%

Centralina-MG 13 13 100,0%

Gurinhatã-MG 26 26 100,0%

Ipiaçú-MG 13 13 100,0%

Ituiutaba-MG 1098 110 10,0%

Santa Vitória-MG 81 45 55,6%

Total 1376 310 22,5%
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 Para se definir um número de pacientes não internados, optou-se em fazer a 

definição de, no mínimo, um paciente não internado para cada paciente internado, conforme o 

quadro 8, objetivando-se levantar, aproximadamente, outros 310 pacientes. 

  Entretanto, as agentes de saúde também não conheciam as questões relativas aos 

códigos das doenças e, muito menos, poderiam fazer algum tipo de diagnóstico, exceto se 

essas informações estivessem explícitas nos prontuários. Para isso, optou-se pela identificação 

desses doentes a partir do uso de remédios controlados, como, por exemplo, os antipsicóticos. 

A partir daí, solicitou-se que o farmacêutico responsável pela Unidade Mista I de Ituiutaba 

elaborasse uma listagem contendo os principais remédios antipsicóticos que existiam no 

mercado, destacando-se aqueles que são fornecidos pela rede pública. A partir dessa listagem 

(Apêndice C), solicitou-se às equipes de agentes de saúde de cada PSF que identificassem 10 

a 20 pacientes que nunca foram internados e que recebiam os medicamentos descritos.  

 Com a definição dessa listagem, buscaram-se identificar os endereços, os códigos 

CID´s de cada paciente e se havia um médico psiquiatra que os atendia. Para os pacientes cujo 

código CID não era conhecido, executou-se outro levantamento nos prontuários dos PSF´s, 

nos prontuários da Unidade Mista I (Ituiutaba) ou nos Prontuários do Centro Terapêutico 

(Santa Vitória). Quanto aos pacientes que eram atendidos por psiquiatras, solicitou-se que 

fosse identificado o tipo de transtorno desses pacientes. 

 Uma listagem foi organizada e uma nova base de dados foi elaborada. Para 

garantir que os pacientes listados nos PSF´s ainda não haviam sido internados, empreendeu-se 

uma busca na base de dados de internações do Hospital Psiquiátrico, via base de dados do 

Datasus e junto aos Hospitais da região, especificamente, nos municípios de Patrocínio, 

Araguari e Uberlândia. Por fim, todos os pacientes que foram listados não tinham sido 

internados nesses hospitais. Com isso, não se pode afirmar que os pacientes da lista nunca 

foram internados, porém, com essa busca, as possibilidades de esses terem sido internados 

foram relativamente poucas, visto que teriam que fazê-lo muito distante de seu território do 

SUS. 

 

 

4.5 Levantamento e análise preliminar dos dados 
 

 Após a definição da listagem de “pacientes que já tiveram internações” e dos 

“pacientes que não foram internados”, realizou-se uma nova visita, nos meses de junho e 
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julho de 2012, a cada município, visando à elaboração do planejamento da coleta de dados no 

domicílio de cada paciente.  

 Nos municípios, buscou-se um contato de referência relacionado à Secretaria de 

Saúde, com o intuito de facilitar o acesso aos pacientes e executar o processo de coleta de 

dados em uma visita, junto com os agentes de saúde. A equipe de pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética, juntamente, com as agentes de saúde, iniciou as visitas no mês de agosto de 

2012, que findaram em meados de outubro de 2012. 

 As visitas ocorreram, em sua maioria, no período de trabalho das agentes de saúde, 

isto é, durante a semana, nos períodos da manhã ou tarde. Outras visitas foram realizadas no 

período noturno e aos sábados, dependendo do acesso e disponibilidade das famílias dos 

pacientes.  

 Em cada visita, buscou-se identificar a pessoa responsável pelo paciente, seja o 

tutor (responsável legal) ou a pessoa que faz a função de cuidador. No início de cada visita, os 

pesquisadores se identificavam, explicavam os objetivos da pesquisa e solicitavam o 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) descrito no Apêndice 

B. Em alguns casos, o paciente também presenciou a visita e as respostas dos questionários, 

entendendo que ele tinha direito de participação.  

 Na maioria das vezes, tentou-se, por até 2 vezes, encontrar esse responsável no 

seu domicílio, tendo, às vezes, sido deixado recados com vizinhos e parentes.  

 Após a leitura e as assinaturas do termo, as pesquisadoras iniciavam as perguntas 

do formulário. Cada pergunta foi contextualizada e explicada, buscando minimizar os 

problemas de interpretação. Em situação de dúvidas, os pesquisadores repetiam e explicavam 

novamente na busca de uma correta interpretação. 

 Ao final de cada questionário, as pesquisadoras também indagavam sobre o 

entendimento e processo de respostas do formulário, o que pode ser mais bem entendido a 

partir do Quadro 9. 

 O tratamento estatístico foi efetuado recorrendo ao programa PASW Statistics 18.0. 

A análise das respostas dos entrevistados demonstrou que, dos 294 entrevistados, somente 2 

entrevistados foram indiferentes ao entendimento das afirmações e resposta do formulário 

com clareza (Figura 3). Nesses dois casos, ao serem questionados se havia dúvidas, eles 

responderam que sim, porém as dúvidas foram esclarecidas e eles conseguiram responder o 

questionário sem maiores problemas.  Diante dessa avaliação, não se pode afirmar que as 

perguntas foram interpretadas sem dúvidas, e sim que, durante o processo de pesquisa, 

buscou-se minimizar as dúvidas e as interpretações sobre cada questão, para cada respondente. 



64 
 

 

 

Quadro 9 – Questões de apoio para avaliação da interpretação das questões do formulário. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 

Figura 3 – Análise das observações sobre qualidade das perguntas 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

 Após a coleta de dados, a base de referência do presente estudo foi estruturada, 

inicialmente, com 447 pacientes, os quais estão assim distribuídos: 311 pacientes I (que já 

foram internados) e 136 NI (pacientes que já nunca foram internados).  

 

Você entendeu as afirmações e/ou perguntas desse formulário. 
Não  
Sei 

(NS) 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo parcialmente 
(2) 

Nem concordo 
Nem discordo = indiferente 

(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo Totalmente 
(5) 

      

 
Você respondeu com clareza as afirmações e/ou perguntas desse formulário. 

Não  
Sei 

(NS) 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo parcialmente 
(2) 

Nem concordo 
Nem discordo = indiferente 

(3) 

Concordo 
Parcialmente 

(4) 

Concordo Totalmente 
(5) 
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 Dos 311 pacientes I, 104 pacientes não puderam ser levados em consideração na 

base de dados final, em virtude de vários problemas identificados. Vários deles não tiveram os 

seus prontuários encontrados e, com isso, não foi possível identificar o código da CID. Sabia-

se que alguns pacientes usavam antipsicóticos e não eram atendidos por psiquiatras, e que 

outros foram diagnosticados com outras doenças, como, por exemplo, Mal de Alzheimer, 

demência, retardo mental ou síndrome do pânico, transtornos esses que não faziam parte do 

escopo do presente estudo. Dessa forma, somente 207 pacientes I fizeram parte da base de 

dados final (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Constituição da base final de dados para análise 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

 Em relação aos pacientes NI, identificou-se um total de 136 pacientes. Desses 

pacientes, 48 foram excluídos da base final pelo fato de não terem sido encontrados, por 

motivos de falecimento, inexistência ou mudança de endereço, ou porque os formulários 

coletados apresentavam muitos missings values. Dessa forma, a base final foi formada por 88 

pacientes do tipo I. 

 Com a base de dados completa, um total de 295 pacientes, iniciou-se uma nova 

avaliação de dados, a partir da análise de missing values e outliers.  

 Para os casos de observações com muitos missing values, a observação foi 

excluída. Para os demais casos, optou-se pelo uso da resposta indiferente (escala 3 de Likert) 

devido ao consenso entre os entrevistadores em relação à forma pela qual os entrevistados se 

447
pacientes

311
(I)

136
(NI)

104

207

88

48

295152

Pacientes 
excluídos da base

Base Final
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comportavam em algumas perguntas. Para os casos em que os entrevistados responderam 

explicitamente “Não Sei”, optou-se para manutenção dos missings. 

 Executou-se o boxplot de todas as variáveis na tentativa de identificar outliers não 

pertencentes à base, devido a possíveis erros de digitação, por exemplo. Após essa análise 

prévia, todos os outliers foram analisados e optou-se para sua manutenção dentro da base. 

 Por fim, em janeiro de 2013, obteve-se a base de dados completa do Datasus 

contendo os espelhos das AIH´s do Hospital Psiquiátrico desde janeiro de 2002 a dezembro 

2012, sendo parte dela sob controle da Gerência Estadual de Saúde em Belo Horizonte e parte 

sob responsabilidade da Gerência Municipal de Saúde, no município de Ituiutaba.  Houve 

uma organização, alinhamento, junção, análise e correção dos dados. Essa nova base serviu 

para conferir as internações a partir dos códigos de AIH´s para cada paciente. Além disso, 

verificou-se um procedimento de (re)internações subsequentes (com internação-alta-

internação) que havíamos considerado como 2 internações, mas que, de fato, se configurava 

apenas como uma única internação que durava mais tempo. 

 

 

4.6 Perfil Socioeconômico da População  
 

 Após a definição da base final para a análise de dados, verificou-se que a 

população estudada apresentava um percentual de 62,4% do sexo feminino (figura 5) com 

58,3% de etnia branca e 31,9% de etnia parda (figura 6). 

 

 

Figura 5 – Perfil da população estudada por sexo 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Onde: A: amarelos; B: Brancos; C: Negros; e P: Pardos. 

Figura 6 – Perfil da população estudada por etnia 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
 Em termos de escolaridade, os pacientes apresentam 53,9% com fundamental 

incompleto e 13,2% com analfabetismo (figura 7). Os cuidadores desses pacientes  também 

apresentam baixo índice de escolaridade com 43,1% de fundamental incompleto e 12,2% de 

analfabetos (figura 8) 

 
 

 

Figura 7 – Perfil da população estudada por escolaridade do paciente 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 8 – Perfil da população estudada por escolaridade do cuidador/apoiados do paciente. 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

 O estado civil dos pacientes apresenta um  perfil solteiro com 40,3% e 29,2% de 

casados. Pacientes divorciados, separados e/ou viúvos  um número de 30,5% (figura  9) 

 

 

Figura 9 – Perfil da população estudada por estado civil do paciente 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

  Em termos de renda familiar, as famílias dos pacientes podem ser categorizadas 

com 60,3% com de 1 a 3 salários mínimos e 34% com até 1 salário mínimo (figura 10) 
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Figura 10 – Perfil da população estudada por faixa de remuneração familiar 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
  Por fim, pode-se caracterizar que, em termos gerais, o perfil dos pacientes 

estudados é do sexo feminino, branca, com baixa escolaridade, solteira ou sem parceiros e 

pobre. 

 
 

4.7 Elaboração e Validação de um instrumento de coleta de dados  
 

4.7.1 Validação de conteúdo e forma do instrumento 
 

 A validação de conteúdo e da forma do instrumento foi realizada em três etapas: 

Etapa 1 - revisão do conteúdo com uma ênfase “na experiência prática”; Etapa 2 - Revisão do 

conteúdo com uma ênfase “no conhecimento acadêmico”; e Etapa 3 - Revisão da forma, a 

partir de visitas à família de alguns pacientes. 

 As questões preliminares do formulário foram elaboradas, levando-se em 

consideração a revisão bibliográfica descrita no Capítulo 3. A partir dessas questões, a revisão 

do conteúdo com ênfase “na experiência prática” ocorreu a partir da análise e crítica por parte 

de membros selecionados na estrutura de atendimento à saúde mental, os quais tiveram a 

responsabilidade de agregar os questionamentos necessários, a partir de suas experiências e 

das suas práticas. Ao todo, foram consultados três psiquiatras com mais de 25 anos de 

experiência, dois psicólogos, estando um deles trabalhando no NASF e o outro fazendo 

atendimento na Rede Pública, ambos com mais de 5 anos de experiência. E, por fim, três 

assistentes sociais que também trabalham na Rede Pública, tendo uma delas mais de 20 anos 

de experiência.  
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 Após a revisão de conteúdo com ênfase “na experiência prática”, iniciou-se a 

revisão de conceitos com ênfase “no conhecimento acadêmico”. Foram identificados quatro 

professores doutores, todos com formações e conhecimentos na área de saúde mental. Um 

deles tem formação na área de psiquiatria, um tem formação em enfermagem e duas têm 

formação na área de Serviço Social. Eles atuaram como se fossem juízes, questionando cada 

questão em termos de rigor acadêmico.  

 Após a aprovação do projeto de pesquisa no Comitê de Ética da UFU, foram 

realizadas oito visitas em domicílios de pacientes para a etapa 3, com a avaliação e revisão da 

forma, no que concerne à linguagem do questionário. Todas as visitas foram realizadas no 

município de Ituiutaba, distribuídas em três PSF´s distintos e acompanhadas por agentes de 

saúde. 

 O processo de validação de conteúdo e forma iniciou em meados de fevereiro de 

2012 e se prolongou até o final de maio de 2012 e, ao todo, foram realizadas doze revisões do 

formulário. 

 

 

4.7.2 Constructos Formativos e Reflexivos  
 

 Segundo Coltman et al. (2008), a proposta de entendimento se os constructos são 

formativos ou reflexivos requerem três considerações teóricas para análise:  

1. natureza do constructo;  

2. direção da causalidade entre os indicadores e o constructo latente; e  

3. características dos indicadores.  

 

 Em termos da natureza, um construto reflexivo existe independentemente das suas 

medidas, ao contrário do construto formativo, que é dependente das suas medidas. Já a 

direção da causalidade configura-se na segunda consideração teórica. Os modelos reflexivos 

possuem causalidade que está orientada do constructo para os indicadores, enquanto que, nos 

modelos formativos, a causalidade está orientada dos indicadores para o constructo. Assim, 

nos modelos de reflexivos, uma mudança no constructo provoca uma mudança nos 

indicadores e, no caso dos modelos formativos, uma mudança nos indicadores resulta em uma 

mudança no constructo.   

Por fim, as características dos indicadores apresentam diferenças significativas no 

processo de medição dos constructos formativos e reflexivos. Em um modelo formativo, o 
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constructo é muito sensível à quantidade de indicadores. Assim, adicionando ou removendo 

um indicador, pode-se alterar o domínio conceitual do constructo. Em um modelo reflexivo, a 

alteração da variável latente deve preceder a variação dos indicadores. Sendo assim, a 

inclusão ou exclusão de um ou mais indicadores do domínio não altera, substancialmente, o 

teor de validade do constructo. 

  Ainda em Coltman et al. (2008), a proposta de entendimento se os constructos são 

formativos ou reflexivos também requerem outras duas considerações empíricas para análise:  

(1) correlação entre indicadores; e (2) erro de medição e colinearidade.  Em termos de 

correlação entre os indicadores, em um modelo reflexivo, espera-se que esses possuam 

intercorrelações positivas. Já em um modelo formativo, os indicadores não necessariamente 

compartilham o mesmo tema e, portanto, não possuem padrão de intercorrelação.   

Em termos do erro de medição e colinearidade, a principal diferença entre os modelos 

formativos e reflexivos está no tratamento dos erros de medição. Um pressuposto importante 

em relação ao modelo de medição reflexivo é o fato de serem todos os termos de erro 

associados aos indicadores observados e, por conseguinte, representam erros de medição do 

constructo. Tal estrutura de correlação não é assumida no caso de um modelo de formação, 

pois os indicadores não estão correlacionados entre si. Dessa forma, no caso de modelos 

reflexivos, os pesquisadores podem identificar e eliminar erros de medição para cada 

indicador, usando análise fatorial comum, “pois a pontuação do fator contém apenas a parte 

do indicador, que é compartilhada com outros indicadores, e exclui o erro nos itens usados” 

(COLTMAN et al., 2008, p10). 

 Considerando essa revisão conceitual, o presente trabalho identificou os 

constructos estabelecidos no referencial teórico como constructos reflexivos que, de modo 

independente ou em conjunto, poderiam impactar na variável dependente. Para garantir isso, 

propôs-se um estudo de análise fatorial exploratória para definição desses constructos a partir 

de fatores gerados de um conjunto de indicadores que, teoricamente, são correlacionados 

entre si. 

 

 

4.7.3 Análise Fatorial Exploratória 
 

 Um modelo de análise fatorial busca explicar o comportamento das variáveis 

observadas em relação ao comportamento de um conjunto de variáveis não observadas que, 

neste trabalho, denominamos de variáveis latentes ou fatores. 
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 Segundo Hair et al. (2009), para se utilizar o modelo de análise fatorial, algumas 

condições precisam ser satisfeitas antes do processo de extração de fatores, sendo elas:  

1. matriz de correlações;  

2. teste de esfericidade de Barlett;  

3. teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO); e  

4. cálculo da matriz anti-imagem. 

 

 A análise da matriz de correlações busca verificar se existem valores 

significativos. Nos casos em que as correlações entre as variáveis sejam baixas, indica-se que 

o uso da análise fatorial não seja apropriado, pois se espera que exista uma “alta” correlação 

entre as variáveis, já que essas tendem a compartilhar o mesmo fator. Segundo Hair et al. 

(2009, p. 109), “se não houver um número substancial de valores de correlação superiores a 

0.30, há fortes indícios de que a utilização da técnica não é apropriada”. 

 O Teste de Esfericidade de Bartlett avalia a hipótese ( ��) de que a matriz das 

correlações pode ser a matriz identidade com determinante igual a 1. Se �� não for rejeitado, 

as inter-relações entre as variáveis são iguais a 0, ou seja, as variáveis não estão 

correlacionadas, significando que a utilização da AF não seja adequada. 

 O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) compara as correlações simples com as 

correlações parciais e avalia a adequação da amostra quanto ao grau de correlação parcial 

entre as variáveis. Segundo Hair et al. (2009), valores de KMO abaixo de 0,500 são 

inaceitáveis.  

 E, por fim, a matriz anti-imagem contém os valores negativos das correlações 

parciais, sendo uma forma de obter indícios acerca da necessidade de eliminação de 

determinada variável do modelo. Para isso, calcula-se uma Medida de Adequação da Amostra 

(Measure of Sampling Adequacy – MSA) para cada variável. A diagonal principal da matriz 

anti-imagem fornece os valores de MSA e, quanto maior os valores, melhor a utilização da 

AF. Por outro lado, um baixo valor na diagonal principal e alto valor fora dele podem sugerir 

a exclusão da variável do modelo.  

 A partir da análise da adequação do modelo, realiza-se uma análise dos fatores 

comuns que identifica os fatores ou dimensões latentes que reflitam aquilo que as variáveis 

têm em comum representadas nas variáveis originais. Apenas os fatores que têm autovalores 

(eigenvalues) maiores que 1 são considerados significantes; os demais devem ser descartados 

visto que, no mínimo, o componente deve explicar a variância de uma variável utilizada no 

modelo (média 0 e desvio 1). 
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 A seguir, executa-se a rotação de fatores, com o objetivo principal de transformar 

os coeficientes dos componentes principais retidos em uma estrutura simplificada. Para isso, 

utilizou-se a técnica Varimax, pois essa busca minimizar o número de variáveis que têm altas 

cargas em um fator, simplificando a interpretação dos fatores. Para cada componente, existem 

alguns pesos significativos, sendo todos os outros próximos de zero. Segundo Hair et al. 

(2009), cargas fatores acima de 0,40 são consideradas importantes. Entretanto, esse valor 

depende do tamanho da amostra, isto é, em amostras grandes contendo mais que 250 

observações pode-se aceitar carga fatorial acima de 0,35. 

  Uma estimativa de confiabilidade com base nas informações sobre a consistência 

interna é uma abordagem muito utilizada. Dentre vários métodos, o coeficiente α (Alfa de 

Cronbach) é o mais método utilizado (ABELL, SPRINGER e KAMATA, 2009). 

Conceitualmente, ele calcula o quanto as covariâncias entre os indicadores do constructo estão 

relacionados com a variância dos escores totais do teste. De acordo com Hair et al. (2009), 

indica-se que o valor geralmente aceito para o alfa seja superior a 0.70, podendo-se diminuir 

para 0.60 em caso de análise exploratória. 

 Por fim, propõe-se uma avaliação final, por meio de um processo de validade de 

escala. De acordo Hair et al. (2009, p. 112), a validade “é o grau em que uma escala ou 

conjunto de medidas representa com precisão o conceito de interesse”. Já se propôs a validade 

de conteúdo e de forma. Agora, em termos estatísticos, utilizar-se-á uma avaliação sobre a 

validade convergente que analisa o grau em que duas medidas do mesmo conceito estejam 

correlacionadas. Nesse caso, altas correlações demonstram que as medidas estão ajustadas. A 

validade discriminante é o grau em que dois conceitos similares são distintos por meio da 

correlação entre indicadores de constructos distintos. E baixas correlações são necessárias 

para demonstrar que os indicadores são suficientemente diferentes. 

 Após a validação de conteúdo e de forma, alguns indicadores foram modificados 

ou excluídos e outros foram incluídos. Executou-se a coleta de dados de campo e, a partir daí, 

construiu-se a base de dados e, então, elaborou-se a análise fatorial exploratória em quatro 

etapas: teste de KMO - Kaiser-Meyer-Olkin; teste de esfericidade de Barlett; cálculo da 

matriz anti-imagem; e avaliação da variância explicada pelo modelo. Posteriormente, avaliou-

se a correlação entre os indicadores do fator e entre o fator com os indicadores. Por fim, 

buscou-se validar a escala a partir do cálculo do Alpha de Cronbach. 
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4.8 Instrumento de Coleta de dados 
 

4.8.1 Constructos do Modelo 
 

 Identificaram-se cinco constructos, os quais foram validados estatisticamente.  

 O construto Fator RA - Rede de Atendimento (BOTTARO DE OLIVEIRA e 

CONCIANI, 2009; GASTAL, 2007; DIMENSTIEN et Al, 2010; BORGES E BAPTISTA, 

2008; LUZIO E L´ABBATE, 2006; RAMOS, GUIMARÃES E ENDERS, 2011; ALVERGA 

E DIMENSTIEN, 2006; HARTZ E CONTANDRIOPOULUS, 2004; AMARANTE, 2003; 

STUART, 2000; LUCCHESI, 2008) é composto por 3 indicadores, que são respondidos por 

meio de opções em uma escala Likert de 1 a 5, conforme Quadro 10.  

 

 

Nome do Fator Indicadores Escala 
 

Fator RA: 
Rede de 

Atendimento 

RA2: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito nas 
instalações do PSF. 

Likert: 1 a 5 

RA3: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito no Pronto 
Socorro. 

Likert: 1 a 5 

RA4: O acompanhamento do paciente é feito na Unidade Mista.  Likert: 1 a 5 

Quadro 10 – Indicadores do construto RA (Rede de Atendimento) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 O Fator Uso da Medicação - UM apresenta referência em dois trabalhos 

(HASSAN E LAGE, 2009; CARDOSO E GALERA, 2011), sendo composto por 3 

indicadores que são respondidos, utilizando-se opções de uma escala Likert de 1 a 5, 

conforme Quadro 11.  

 

  

Nome do Fator Indicadores Escala 
Fator UM: Uso 

de 
Medicamentos  

UM1: O paciente usa medicamentos. Likert:  1 a 5 
UM2: De modo geral, o paciente toma/usa todos os medicamentos que 
necessita. 

Likert:  1 a 5 

UM3: O paciente toma os medicamentos de forma consciente. Likert:  1 a 5 

Quadro 11 – Indicadores do construto UM (Uso da Medicação) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 O Fator AF - Apoio Familiar foi baseado nos estudos de Esperidião (2001), 

Dimenstein et al. (2010), Gonçalves e Sena (2001), Pereira e Pereira-Jr (2003), Jorge et al. 

(2008), Maciel e Kerr-Correa (2004), Hirdes e Navarini (2008), Vecchia e Martins (2006), 



75 
 

Cardoso e Galera (2011) e Esperidião (2001), sendo composto por 4 indicadores que são 

respondidos, utilizando-se opções em uma escala Likert de 1 a 5, conforme Quadro 12.  

 

Nome do Fator Indicadores Escala 
 

Fator AF 
Apoio Familiar 

AF1: A família entende a doença. / A família entende que o paciente 
possui uma doença.  

Likert:  1 a 5 

AF2: A família aceita a doença. A família aceita que o paciente possui 
uma doença. 

Likert: 1 a 5 

AF3: A família acredita na importância do tratamento.   Likert: 1 a 5 
AF4: O paciente tem apoio ou recebe cuidados da família. Likert: 1 a 5 

Quadro 12 – Indicadores do constructo AF (Apoio Familiar) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 O Fator C - Apoio do Cuidador está baseado no conceito de cuidador do 

Ministério de Saúde, referenciado em Brasil (1999), e na questão de sobrecarga do cuidador 

apresentada pelo trabalho de Cardoso et al. (2012). Esse indicador é composto por 5 

indicadores que são respondidos, utilizando-se opções em uma escala Likert de 1 a 5, 

conforme Quadro 13.  

 

 

Nome do 
Fator 

Indicadores Escala 

 
Fator C: 

Cuidador do 
Paciente 

C1: O paciente possui uma pessoa que faz a função de apoiador/cuidador.  Likert: 1 a 5 
C2: A pessoa responsável pelo paciente entende a doença. / A pessoa 
responsável pelo paciente entende que a paciente possui uma doença.   

Likert: 1 a 5 

C3: A pessoa responsável pelo paciente aceita a doença.   Likert: 1 a 5 
C4: A pessoa responsável pelo paciente acredita na importância do 
tratamento.  

Likert: 1 a 5 

C5: Há um responsável pelo paciente para acompanhá-lo nos atendimentos.  Likert: 1 a 5 

Quadro 13 – Indicadores do constructo C (Apoio Cuidador) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 Por fim, apresenta-se o Fator D - Discriminação baseado em vários estudos 

(ANGRIST, 1961; PERETTI, 1974; SALLES E BARROS, 2009; JORGE ET AL., 2008; 

THORNICROFT, 2009; BROHAN, SLADE E TRORNICROFT, 2010; LUCCHESI, 2008), 

composto por 4 indicadores que são respondidos, utilizando-se opções em uma escala Likert 

de 1 a 5, conforme Quadro 14. 
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Nome do Fator Indicadores Escala 
 

Fator D: 
Discriminação 

D1: O paciente sofre discriminação nos vizinhos, no bairro ou na 
comunidade onde vive. 

Likert:  1 a 5 

D2: Os vizinhos, pessoas do bairro ou da comunidade evitam o paciente.  Likert:  1 a 5 
D3: O paciente não consegue trabalho/emprego devido à doença.  Likert:  1 a 5 
D4: O paciente sofre discriminação no emprego ou trabalho.  Likert:  1 a 5 

Quadro 14 – Indicadores do constructo D (Discriminação) 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 O Apêndice D apresenta o detalhamento dos resultados da análise fatorial dos 

constructos apresentados e, de modo resumido, está apresentado no Quadro 15, a seguir. A 

partir daí, verifica-se que todos os constructos se mostraram válidos por cumprirem as 

condições dos testes, de acordo com Hair et al. (2009). 

 

 

Nome do Fator KMO Teste de 
Esfericidade 

Comunalidades Variância Explicada 

Fator RA 0,645 Ok Indicadores >0,500 1 componente com 62% 

Fator UM 0,685 Ok Indicadores >0,500 1 componente com 76% 

Fator AF 0,771 Ok Indicadores >0,500 1 componente com 73% 

Fator C 0,847 Ok Indicadores >0,500 1 componente com 70% 

Fator D 0,618 Ok Indicadores >0,500 1 componente com 71% 

Quadro 15 – Resumo dos resultados da Análise Fatorial  
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

 O Quadro 16 apresenta um resumo dos resultados para se avaliar a validade 

convergente e a confiabilidade de cada constructo, detalhando os resultados das correlações 

entre os indicadores e das correlações entre os indicadores com os constructos e outra coluna 

com o cálculo do alfa de Cronbach. Todos os detalhes poderão ser visualizados no Apêndice 

E. De acordo com o Quadro 16, todas as correlações entre os indicadores e o constructo foram 

maiores que 0,500 e todas as correlações entre indicadores foram maiores que 0,300, 

conforme orientação de Hair et al. (2009). No caso dos resultados do alfa de Cronbach, em 

termos de confiabilidade, em todos os constructos obtiveram-se valores superiores a 0,600, 

conforme orientação de Hair et al (2009). Diante disso, comprova-se que, por esses critérios, 

os constructos se mostraram confiáveis.  
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Nome do Fator Menor valor das 
correlações entre 

indicadores 

Menor valor das 
correlações entre 

indicadores e constructo 

Alfa de Cronbach 

Fator RA 0,403 0,718 0,687 

Fator UM 0,567 0,801 0,839 

Fator AF 0,572 0,816 0,847 

Fator C 0,542 0,782 0,873 

Fator D 0,426 0,690 0,790 

Quadro 16 – Resumo da análise de validade convergente e confiabilidade dos constructos 
Fonte: Elaboração própria 
 

 Por fim, a análise da validade discriminante entre os constructos e entre os 

indicadores de constructos diferentes é apresentada no Apêndice F. Em termos gerais, 

verificou-se que, entre os constructos, não houve correlação alta, pois todas as correlações 

apresentadas foram menores que 0,700. Entretanto, vale a pena ressaltar a existência de uma 

média correção entre os constructos AF (Apoio Familiar) e C (Apoio do Cuidador), com 

correlação de 0,537. Em termos da análise discriminante entre os indicadores de constructos 

distintos, também não se verificou altas correlações entre eles. As correlações entre os 

indicadores dos constructos AF e C apresentaram valores medianos, o que é coerente com a 

correlação de 0,537 encontrada entre esses fatores. Isso pode demostrar que seria importante 

fazer uma avaliação mais profunda ou com outras técnicas estatísticas, como, por exemplo, a 

Modelagem de Equações Estruturais, sobre a existência de um constructo de 2ª. ordem 

contendo os constructos AF e C. 

 

 

4.8.2 Indicadores do Modelo 
 

 Além dos constructos, alguns indicadores estão presentes no Modelo a ser 

proposto, devido ao seu embasamento no referencial bibliográfico ou pela validação de 

conteúdo, de acordo com o conhecimento dos especialistas. Além disso, um ajuste de forma 

na redação dos indicadores foi importante devido às especificidades do recorte do estudo para 

a microrregião de Ituiutaba/MG. 

 Em termos da Rede de Atenção Psicossocial, destaca-se a importância da 

identificação de variáveis que coletem informações dos outros tipos e de estruturas de 

atendimentos não presentes no constructo RA - Rede de Atendimento (BOTTARO DE 

OLIVEIRA e CONCIANI, 2009; GASTAL, 2007; BORGES E BAPTISTA, 2008; LUZIO E 

L´ABBATE, 2006; RAMOS, GUIMARÃES E ENDERS, 2011; HARTZ E 
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CONTANDRIOPOULUS, 2004; AMARANTE, 2003; STUART, 2000; LUCCHESI, 2008). 

Esses indicadores e as escalas propostas estão demonstrados no Quadro 17, a seguir. 

 

 

Indicadores Escala 
RA1: O paciente é atendido por psiquiatra? Não=0; Sim=1 
RA5: O paciente mora em área de PSF? Não=0; Sim=1 
RA6: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito em outra estrutura? (diferente do 
PSF, consultório particular, Pronto Socorro e/ou Unidade Mista? 

Não=0; Sim=1 

RA7: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito em consultório particular. Likert:  1 a 5 
RA8: O paciente ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde. Likert: 1 a 5 
RA9: O paciente ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Regional de Saúde. Likert:  1 a 5 
RA10: O paciente compra os medicamentos em farmácias particulares. Likert:  1 a 5 

Quadro 17 – Indicadores da Rede de Atenção Psicossocial presente no Modelo a ser proposto 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

  Estudos (KENT E YELLOWEES, 1994; GALDURÓZ E CAETANO, 2004; 

MACIEL, KERR-CORREA, ALVES, KESSLER E RATTO, 2004) demonstraram que a 

avaliação sobre o consumo de álcool e drogas também se mostrou fundamental para a análise 

dos fatores associados às internações. No Quadro 18, abaixo, descrevem-se esses indicadores 

e a escala proposta para medição. 

 

Indicadores Escala 
Alc – N/S: É usuário de álcool. Não=0; Sim=1 
Drog – N/S: É usuário de drogas. Não=0; Sim=1 

Quadro 18 – Indicadores sobre o consumo de álcool e drogas presente no Modelo a ser 
proposto 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 
  Por fim, outros estudos (CASTRO, FUREGATO E SANTOS, 2010; GASTA ET 

AL, 2000; MOJTABAI E NICHOLSON, 1997) indicam que outras variáveis poderiam ser 

analisadas. Dentre elas, apresentam-se, no Quadro 19, as variáveis de controle propostas para 

a presente tese. 
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P1: Código do Paciente  
P2: Data de nascimento / P2A – Idade 
P3: Município de residência  
P4: Sexo: 
P5: Etnia (IBGE) 
P6: Escolaridade/Grau de Instrução: 
P7: Qual é a doença (Código CID da Doença)? 
P8: Qual foi a idade da manifestação da doença? / *P8A:Ano / *P8B:Idade 
P9: Faixa de Remuneração familiar 
P10: Estado Civil do Paciente 
P11: Qual é a pessoa responsável pelo paciente (grau de parentesco)? 
P12: O paciente possui tutor ou curador? Ou alguém responde legalmente pelo paciente? 
P13: Escolaridade/Grau de Instrução do apoiador / cuidador: 

Quadro 19 – Variáveis de Controle presentes no Modelo a ser proposto 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

4.8.3 Indicadores e constructos que foram excluídos do Modelo 
 

 Após todas as etapas de análises e validações, alguns indicadores e constructos 

foram excluídos porque não apresentaram robustez necessária para pertencerem ao modelo. 

De modo geral, os indicadores foram excluídos, ou por questões de ajustes estatísticos ou pela 

diversidade de interpretações dessas questões por parte dos entrevistados. Isso pode ser 

justificado pela amplitude da microrregião estudada, a qual contém nove municípios com suas 

diferentes propostas de atenção psicossocial (Quadro 20). 

 Assim, o constructo CT - Constância do Tratamento descrito no Quadro 21 foi 

excluído da análise. Apesar de esse constructo ter apresentado a confiabilidade e a validade 

estatística necessária, o conceito de tratamento utilizado dentro dos indicadores demonstrou 

ser passível de várias interpretações, de acordo com o município de residência do paciente 

pesquisado. Na maioria dos municípios, o tratamento é baseado no uso de medicação. Nesse 

caso, tem-se um tratamento unicamente psiquiátrico. Em outros municípios, como, por 

exemplo, em Santa Vitória e em algumas áreas de Ituiutaba, o tratamento pode ter sido 

entendido como uso de medicação e outro tratamento com ações de terapias em grupo ou 

individuais. Dessa forma, a palavra tratamento pode ser interpretada diferentemente entre os 

respondentes e, por isso, não se pode garantir que os resultados estatísticos encontrados sejam 

reais ou meramente casuísticos. 
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Indicadores Excluídos Justificativa da Exclusão 
Excluído 1: Convive com parentes.  O indicador apresentou baixa comunalidade com os 

indicadores do construto AF. Excluído 2: O paciente é rejeitado ou tratado de modo 
diferente na família.   
Excluído 3: Os vizinhos, pessoas do bairro ou da 
comunidade entendem a doença. / Os vizinhos, pessoas 
do bairro ou da comunidade entendem que o paciente 
possui uma doença.   

Os dois indicadores se mostraram altamente 
correlacionados e poderiam constituir um novo fator 

distinto dos fatores já estudados. Entretanto, 
somente dois indicadores enfraqueceria o construto 

tornando o modelo menos robusto. Excluído 4: Os vizinhos, pessoas do bairro ou da 
comunidade aceitam a doença.   
Excluído 5: O paciente sofre discriminação devido à 
doença.   

O indicador apresentou baixa comunalidade com os 
indicadores do construto D. 

Excluído 6: O paciente tem apoio para o tratamento.  O conceito tratamento se mostrou um conceito 
muito amplo e com vários entendimentos. 

Excluído 7: Existe vínculo entre o paciente e o médico. O conceito de vínculo entre paciente e médico não 
ficou suficientemente explicado no indicador e, por 

isso, houve vários entendimentos. 

Quadro 20 – Indicadores excluídos do modelo a ser proposto  
Fonte: Elaboração própria 
 

 

Nome do Fator Indicadores Escala 
Fator CT: 

Constância do 
Tratamento 

CT1: Alguma vez houve desistência (abandono) do tratamento.  Likert:  1 a 5 
CT2: Geralmente, há desistência (abandono) do tratamento.  Likert:  1 a 5 
CT3: Alguma vez houve descontinuidade no tratamento. Likert:  1 a 5 
CT4: Geralmente, há descontinuidade no tratamento.  Likert:  1 a 5 

Quadro 21 – Construto excluído do modelo a ser proposto  
Fonte: Elaboração própria 
 

 

4.9 Proposta de Modelo 
 

 A partir do que foi constatado nos itens anteriores, apresenta-se o modelo para 

analisar os fatores que podem estar associados às internações. O detalhamento de cada 

constructo com seus indicadores reflexivos e os demais indicadores formativos, bem como as 

variáveis de controle, podem ser visualizadas no Apêndice A.  
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Figura 11 – Modelo proposto 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

4.10 Análise dos Dados 
 

 A partir da definição dos fatores e do modelo proposto, a análise de dados mais 

adequada foi a Regressão Logística, devido à existência de uma variável dependente 

composta por um grupo binário de ‘internou’ e ou ‘não internou’, representado por 0 (não 

internou)  e por 1 (internou). A partir daí, a regressão logística se propõe a descrever a 

natureza do relacionamento entre a resposta (probabilidade de ser internado) com as variáveis 

causadoras e a prever a probabilidade de o evento internação ocorrer, dadas as condições 

propostas no modelo.  

 O modelo logístico segue a fórmula descrita abaixo. 

���) = 	
	

	
���)
																									�1)	

	 	

Internação (N/ S)

Fator AF:

Apoio Familiar
AF3

AF2

AF1

AF4

Fator C: 

Apoio do 

Cuidador 
C3

C4

C2

C1

C5

Fator UM: 

Uso de Medica-

mentos pelo 
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UM2

UM1
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Atendimento

Fator D: 
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D3

D2

D1

RA4

RA3

RA2

Alc -N/SDrg - N/S

RA1 N/S

RA5 N/S

RA6 N/S

RA7

RA8
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Onde: 

� = ln�
�

	��
) =∝ +	�	�	
	 ����
⋯		����	                      (2) 

E, 

p: indica a probabilidade de ocorrência de determinado evento de interesse 

X: representa o vetor de variáveis explicativas (independentes) e  

β, α: são os parâmetros do modelo  

ln (p/(1-p): é chamado de logit(π)  

p/(1-p): representa a chance (odds) de ocorrência do evento de interesse  

 

 

 

Gráfico 2 – Resultado função logística descrita na fórmula (1) 
Fonte: Elaborado pelo autor  
 
 
 
 Segundo Hair et al. (2009), para usarmos a regressão logística, algumas condições 

precisam ser satisfeitas: existência de uma relação linear entre o vetor das variáveis 

explicativas (independentes) e a variável dependente; ausência de autocorrelação e ausência 

de multicolinearidade. A medida de ajuste do modelo é o valor de verossimilhança – 2LL ou -

2Log, considerando que: quanto menor o valor de -2LL, melhor é a adequação do modelo.   

 O modelo de regressão logístico foi estimado, utilizando-se o método Backward 

Stepwise (Likelihood Ratio). Esse método de busca sequencial serve para estimar a equação 

de regressão, eliminando-se as variáveis uma a uma, com base no maior p-valor superior a 

0,05. Em termos de adequação, utilizam-se medidas denominadas pseudos R2, como, por 

exemplo,  estatística de Cox&Snell R2 e a de Nagelkerk R2 (MENARD, 2002). À medida que 

as variáveis são retiradas do modelo, melhora o ajuste do modelo, uma vez que a estatística 

2LL exibe sucessivas reduções.  
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 Após o ajuste do modelo, definiram-se as variáveis que irão compor a equação. 

Essas podem ser interpretadas a partir dos seus coeficientes B, os quais indicam as variações 

nas proporções das probabilidades. Por serem difíceis de serem interpretados, utilizam-se os 

coeficientes logísticos exponenciados Exp(B) que refletem uma razão de chance de um 

determinado evento ocorrer. Para Exp(B) >1, tem-se o B>0 e, com isso, relações positivas que  

demonstram um aumento da probabilidade. Para Exp(B) <1, tem-se o B<0 e, com isso, 

relações negativas que diminuem a probabilidade de um evento ocorrer. 

 Por fim, avalia-se a sensibilidade do modelo a partir da curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic), uma ferramenta utilizada para medir, por meio de um cálculo de 

área, e especificar problemas no modelo e analisar a variação da sensibilidade e 

especificidade para diferentes valores de corte, demonstrando as relações entre sinal-ruído, e 

interpretando o sinal como os verdadeiros positivos (sensibilidade), e o ruído, os falsos 

positivos (especificidade). Segundo Hair et al. (2009), para valores abaixo de 0,500, não há 

discriminação. 

 

 

4.11 Limitações Metodológicas 
 

 O estudo foi realizado somente com pacientes adultos residentes dentro da 

microrregião selecionada para pesquisa. Algumas mudanças de endereço dentro da 

microrregião foram identificadas, mas essas não afetam o estudo. Mudanças para cidades fora 

desse território não puderam ser analisadas. 

 Em relação aos transtornos estudados, entende-se que um mesmo paciente pode 

sofrer de um ou de vários transtornos diagnosticados. Optou-se por utilizar somente o 

transtorno principal diagnosticado por um médico, pois se acredita na competência desses 

médicos para isso, mesmo que alguns não tenham formação específica em psiquiatra. 

 Em 4 casos,  houve visita às famílias enquanto o paciente estava internado.  

 O Hospital Psiquiátrico não foi avaliado, pois se buscou entender somente as 

questões externas a essa estrutura de atendimento. Considerou-se que, devido à avaliação 

PNASS (>80%), o hospital executa corretamente suas atividades de internação e alta, 

conforme a necessidade de cada paciente, promovendo ali um tratamento adequado à cada um. 

   O processo de amostragem para pacientes NI se mostrou intencional e não 

aleatório devido à estratégia de coleta de dados adotada por meio da identificação desses 

pacientes com as agentes de saúde dos PSF´s.  
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 O município de Ituiutaba, que é o principal elo dentro da microrregião, apresenta 

cobertura de, aproximadamente, 39% de sua área e, por isso, o acesso a vários pacientes que 

não residem em áreas cobertas ficou impossibilitado. Dessa forma, a amostra final de 295 

pacientes pode não representar toda a população de pacientes da microrregião. 

 Este trabalho se propôs a fazer um estudo transversal. Como a coleta de dados nas 

famílias dos pacientes foi realizada no período de julho a dezembro de 2012, algumas 

modificações podem ter ocorrido dentro desse período, isto é, um mesmo paciente, cuja coleta 

foi feita no mês de julho, poderia, por vários fatores, ter respostas distintas algumas semanas 

e/ou meses depois. 

  A coleta de dados foi realizada com pessoas que se declaravam responsável ou 

cuidador dos pacientes. Não se avaliou ou se questionou o nível de comprometimento dessas 

pessoas com os pacientes, nem a qualidade e/ou formação dessas pessoas como cuidadoras. 

Depois das visitas, o que se percebeu, de modo geral, é que existem níveis muito diferentes de 

comprometimento, de estresse e desgaste dessas pessoas, inclusive, com sintomas aparentes 

de estafa e, talvez, algum nível de depressão. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Teste das hipóteses propostas 
 

 Para a hipótese H1a, “o atendimento na Rede de Atendimento possui associação 

negativa em relação à internação de pacientes”, verifica-se que, de acordo com os resultados 

encontrados no Quadro 22, não se pode afirmar que exista correlação entre esses indicadores e, 

portanto, a hipótese foi rejeitada. De modo geral, diversos autores (BOTTARO DE 

OLIVEIRA E CONCIANI, 2009; AMARANTE, 2003; LUZIO E L´ABBATE, 2009) 

ressaltam a importância da rede de atendimento integrada como “fator de bloqueio” às 

internações. No presente trabalho, essa associação não pode ser feita e isso pode ser explicado 

por a rede de atenção psicossocial ainda não ter sido completamente implantada dentro da 

microrregião considerada para análise. 

 

 
Quadro 22 – Resultado para H1a  
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 Para a hipótese H1b, “os pacientes atendidos por psiquiatras apresentam menor 

probabilidade de haver internações do que pacientes não atendidos por psiquiatras”,  verifica-

se que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 23, pode-se afirmar que o 

indicador “aaa_RA1_N_S(1)” (onde RA1 significa a variável atendimento por um psiquiatra, 

onde N=Não=0 e S=Sim=1) identifica que a razão de chance de um paciente ser internado 

quando é atendido por um psiquiatra é 0,169 vezes a chance de um paciente ser internado 

quando não é atendido por um psiquiatra. Dessa forma, há evidências de que a hipótese possa 

ser aceita. A explicação para essa associação pode estar relacionada à estrutura de 

atendimento da rede psicossocial da microrregião. Com exceção do Município de Santa 

Vitória e algumas ações isoladas no município de Ituiutaba, a maioria dos tratamentos é 

baseada em medicamentos e, por isso, a relação de acompanhamento com o médico é 

fundamental (HASSAN E LAGE, 2009; CARDOSO E GALERA, 2011). Entretanto, a 
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questão também pode demonstrar um problema relativo à especialidade médica, isto é, se o 

médico que faz o acompanhamento do paciente tem como especialidade a psiquiatria.  

 

 

 
Quadro 23 – Resultado para H1b  
Fonte: Elaboração própria 
 

 Para a hipótese H2a, “os pacientes que ganham/recebem medicamentos da 

Secretaria Municipal de Saúde possuem menor probabilidade de serem internados do que 

pacientes que não ganham/recebem esses medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde”, 

verifica-se que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 24, o indicador 

“aaa_RA8 (onde RA8 significa que o paciente ganha/obtém os medicamentos na Secretaria 

Municipal de Saúde) identifica que a razão de chance de um paciente ser internado quando 

ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde é 1,431 vezes a chance de 

um paciente ser internado quando não ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Municipal 

de Saúde. Isso quer dizer que não se pode aceitar a hipótese de que somente ganhar os 

medicamentos implicaria em menor quantidade de internações. O resultado encontrado mostra 

o contrário, portanto, há evidências de que a hipótese possa ser rejeitada 

 

 

 
Quadro 24 – Resultado para H2a  
Fonte: Elaboração própria 
 

 Entretanto, esse resultado merece ser mais bem analisado com vistas a entender 

como está a distribuição das respostas pelos valores de não=0 e sim=1 descritos na Figura 12. 

Assim, verifica-se que, tanto os pacientes que são internados (sim=1) quanto os pacientes que 
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não são internados (não=0) recebem medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde 

(entender o boxplot com uma maioria de respostas 4 = concordo parcialmente e 5 =concordo 

totalmente). Dessa forma, somente se pode afirmar, de forma prudente, que existe uma 

associação (Quadro 25) entre a obtenção de ganhos de remédios na secretaria Municipal de 

Saúde e as internações, mas não se pode afirmar, corretamente, se essa é uma relação de causa 

ou de efeito, visto que a presente tese se propôs a fazer um estudo transversal sobre o tema.  

 

 

 

Figura 12 – Análise das Respostas para obtenção/ganho de medicamentos na Secretaria 
Municipal de Saúde para as não internações (não=0) e para as internações (sim=1) 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
  

 
 

Quadro 25 – Resultado da associação para H2a  
Fonte: Elaboração própria 
 
 
 Para a hipótese H2b, “os pacientes que compram medicamentos em farmácias 

particulares possuem menor probabilidade de serem internados de que pacientes que não 

ganham/recebem esses medicamentos”, verifica-se que, de acordo com os resultados 
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encontrados no Quadro 26, o indicador “aaa_RA10 (onde RA10 significa o paciente 

ganha/obtém os medicamentos compram medicamentos em farmácias particulares) identifica 

que a razão de chance de um paciente ser internado quando compra medicamentos em 

farmácias particulares é 0,945 vezes a chance de um paciente ser internado quando não 

compra medicamentos em farmácias particulares. Isso significa que há evidências de que se 

pode aceitar essa hipótese, mas como o valor da razão de chance é muito próxima de 1, esse 

efeito é bem reduzido. 

 
 

 

 
 

Quadro 26 – Resultado da análise para a hipótese H2b  
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 Para a hipótese H3a, “o uso de medicamentos está negativamente associado à 

internação”, verifica-se que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 27, que o 

fator  UM (onde UM é o construto que significa o uso de medicamentos) não está associado 

às internações e, por isso, há evidências de que a hipótese possa ser rejeitada. 

 

 
 

Quadro 27 – Resultado da associação para H3a  
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 De certa forma, a rejeição da hipótese H3a contraria as afirmações de Hassan e 

Lage (2009) e Cardoso e Galera (2011), pois esses autores demonstraram a relação entre o uso 
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de medicamentos com as internações. Entretanto, essa variável pode não ter sido significante 

na microrregião porque o uso dos medicamentos está associado tanto para as pessoas que são 

internadas quanto para as pessoas que não são internadas. Uma amostragem com maior 

quantidade de pessoas internadas poderia apresentar análises mais consistentes, visto que, 

para o presente estudo, trabalhou-se somente com 88 pacientes que já foram internados. 

 Para a hipótese H3b, “o uso de medicamentos está associado à obtenção desses 

medicamentos na Rede Pública de Saúde”, verifica-se que, de acordo com os resultados 

encontrados no Quadro 28, o fator UM (onde UM é o construto que significa o uso de 

medicamentos) está associado ao fator RA8 (paciente obtém/ganha medicamentos na 

Secretaria Municipal de Saúde) e, por isso, há evidências de que a hipótese possa ser aceita. 

Entretanto, a associação se mostra relativamente fraca, pois o índice de correlação é de 

somente 0,245, o que significa que o uso de medicamentos somente pode ser explicado em, 

aproximadamente, 25% pela obtenção/ganho na Secretaria Municipal de Saúde.  

 

 
 

Quadro 28 – Resultado da associação para H3b  
Fonte: Elaboração própria 
 
 

 Para a hipótese H4, “O apoio familiar está negativamente associado à internação”, 

verifica-se que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 29, o fator AF (Apoio 

Familiar) não está diretamente associado às internações do paciente, portanto há evidências de 

que a hipótese H4 pode ser rejeitada. As informações contidas nos trabalhos de Esperidião 

(2001), Pereira e Pereira-Jr (2003), Kent e Yellowees (1994) e Nunes de Miranda e 

Gaudêncio (2009) dão indícios de que o apoio familiar contribuiria para uma diminuição das 

internações. Entretanto, no presente estudo, isso não pode ser inferido. Apesar de o paciente 

estar inserido dentro da família e problemas relacionados à convivência e ou discriminação 

diminuam o “bloqueio” para a internação desse paciente, o cuidador, que, na maioria das 
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vezes, é um membro da família, atua como um fator de amparo e suporte, assumindo a maior 

carga de responsabilidade, tendendo a ser mais importante nesse processo de bloqueio. 

 

 
 

Quadro 29 – Resultado da associação para H4  
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 Para a hipótese H5, “o apoio do cuidador do paciente está negativamente 

associado à internação”, verifica-se que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 

30, o fator C (Apoio do Cuidador) está negativamente associado às internações do paciente, 

portanto há evidências de a hipótese H5 pode ser aceita, apesar de a associação ser 

considerada relativamente fraca, com 0,196.  

 

 
 

Quadro 30 – Resultado da associação para H5  
Fonte: Elaboração própria 
 

 As indicações dos estudos de Nunes de Miranda e Gaudêncio (2009) e Cardoso et 

al. (2012) contribuem para a aceitação dessa hipótese, visto que, se o paciente possui uma 

pessoa que faça a função de cuidador, esse pode acompanhá-lo em todo o tratamento e, 

consequentemente,  entender melhor os aspectos relacionados a cada doença. 
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 Para a hipótese H6a, “O uso de álcool está associado às internações”, verifica-se 

que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 31, o indicador “Usuário de Álcool 

0=Não e 1=Sim” está associado às internações do paciente, portanto há evidências de que a 

hipótese H6a pode ser aceita.  

 

 
 

Quadro 31 – Resultado da associação para H6a  
Fonte: Elaboração própria 
 

 Para a hipótese H6b, “o uso de drogas está associado às internações”, verifica-se 

que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 32, o indicador “Usuário de Drogas 

0=Não e 1=Sim” está associado às internações do paciente, portanto há evidências de que a 

hipótese H6b pode ser aceita, apesar de a associação ser considerada fraca, com 0,301.  

 

 
 

Quadro 32 – Resultado da associação para H6b  
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 Os resultados das hipóteses de H6a e H6b corroboram com os estudos de Maciel e 

Kerr-Correa (2004), Alves, Kessler e Ratto (2004). O uso de álcool e drogas, além de estarem 

presentes, especificamente, como transtornos (por exemplo, F10 e F14), também contribui 

para fatores de comorbidade, potencializando as internações de outras doenças quando um 

paciente possuir um determinado transtorno e for usuário de álcool, por exemplo.  
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  Para a hipótese H6c, “existe uma associação entre o uso de álcool e o uso de 

medicamentos”, verifica-se que, de acordo com os resultados encontrados no Quadro 33, o 

indicador “Usuário de Álcool 0=Não e 1=Sim” está associado negativamente ao fator UM 

(Usuário de Medicamentos). Essa é uma associação fraca e negativa, de -0,171. Se, por um 

lado, o fato de se usarem remédios está associado ao não uso de álcool, por outro lado, 

verifica-se, na prática, que vários pacientes que usam álcool também não usam os 

medicamentos, o que também poderia explicar a questão da associação negativa.   

 

 
 

Quadro 33 – Resultado da associação para H6c  
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 Para a hipótese H7, “a discriminação está associada às internações”, verifica-se, 

de acordo com os resultados encontrados no Quadro 34, que não há evidências de que as 

internações (Não=0 e Sim=1) estejam associadas ao fator D (Discriminação). Portanto, pode-

se rejeitar essa hipótese. Esse resultado não necessariamente contraria os estudos anteriores de 

Thornicroft (2009) e Sales de Barros (2007), visto que esses estudos estão relacionados a 

situações que poderiam levar às internações. Nesse caso, um indicador intermediário que 

levasse em consideração o sofrimento do paciente poderia um melhor avaliador. Outra 

verificação que pode ser feita é que, na microrregião analisada, o Hospital Psiquiátrico é 

amplamente divulgado e a população demonstra muito respeito e consideração por ele. Diante 

disso, o preconceito e a discriminação podem ter menor efeito. 
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Quadro 34 – Resultado da associação para H7  
Fonte: Elaboração própria 
 

 

 Por fim, apresenta-se no Quadro 35 um resumo das hipóteses com os respectivos 

resultados. 

 

Constructos Hipóteses Resultados 
 

Rede de 
Atendimento 
Psicossocial 

H1a: O atendimento na Rede Pública possui associação 
negativa em relação à internação de pacientes. 

Há evidências de que a hipótese 
possa ser rejeitada 

H1b: Os pacientes atendidos por psiquiatras apresentam 
menor probabilidade de haver internações do que 
pacientes não atendidos por psiquiatras. 

Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

 
 
 
 

Acesso e uso 
dos 

Medicamentos 

H2a: Os pacientes que ganham/recebem medicamentos 
da Secretaria Municipal de Saúde possuem menor 
probabilidade de serem internados do que pacientes que 
não ganham/recebem esses medicamentos. 

Há evidências de que a hipótese 
possa ser rejeitada 

H2b: Os pacientes que compram medicamentos em 
farmácias particulares possuem menor probabilidade de 
serem internados do que pacientes que não 
ganham/recebem esses medicamentos. 

Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

H3a: O uso de medicamentos está negativamente 
associado à internação. 

Há evidências de que a hipótese 
possa ser rejeitada 

H3b: O uso de medicamentos está associado à obtenção 
desses medicamentos na Rede Pública de Saúde. 

Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

Apoio Familiar H4: O apoio familiar está negativamente associado à 
internação. 

Há evidências de que a hipótese 
possa ser rejeitada 

Apoio do 
Cuidador 

H5: O apoio do cuidador do paciente está negativamente 
associado à internação. 

Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

 
Uso de Álcool e 

Drogas 

H6a: O uso de álcool está associado às internações.  Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

H6b: O uso de drogas está associado às internações Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

H6c: Existe uma associação entre o uso de álcool e o uso 
de medicamentos. 

Há evidências de que a hipótese 
pode ser aceita 

Discriminação H7: A discriminação está associada às internações. 
 

Há evidências de que a hipótese 
possa ser rejeitada 

Quadro 35 – Resumo dos resultados das hipóteses  
Fonte: Elaboração própria 
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5.2 O “olhar” do Gestor Regional 
 

5.2.1 O “olhar” do Gestor Regional para um contexto geral 
 

 A proposta de um “olhar” do gestor público regional para a microrregião se dirige, 

inicialmente, para a identificação de fatores que possam ser associados às internações, 

considerando um contexto mais amplo. Para isso, realizou-se uma regressão logística para o 

modelo descrito na metodologia. 

 Utilizou-se como método a proposta backward, iniciando-se o modelo com todas 

as variáveis e retirando-se o pior p-valor a cada rodada, até que restassem somente variáveis 

com p-valores menores que 0,05. A título de ilustração, na Figura 13, tem-se a primeira 

rodada da regressão logística. Com a análise das significâncias das variáveis, identificou-se a 

variável aaa_Ra6N_S como primeira variável a ser retirada. Em seguida, executou-se o 

mesmo procedimento. 

 

 

Figura 13 – Modelo proposto 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Nas próximas rodadas, retiraram-se as seguintes variáveis: aaa_RA5 (p-

valor=0,918), aaa_RA10 (p-valor=0,916); aa_RA_Fator (p-valor=0,780), aa_UM_Fator (p-

valor=0,670), aa_D_Fator (p-valor=0,642), aa_RA7 (p-valor=0,559), aa_AF_Fator (p-

valor=0,321) e, por fim, a variável aa_RA9 (p-valor=0,089). 

 O resultado da regressão logística para o modelo geral pode ser visualizada na 

Figura 14. Apresenta-se -2LL de 276,028 e um ajuste segundo o critério de Nakelkerke R & 

Square de 0,341, o que pode ser considerado um bom poder de explicação. 
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Sendo: 

 

Logit(π) =  1,280 -0,392 *aa_C_Fator – 1,436*aaa_alcoolN_S(1) – 2,103*aaa_drogN_S(1)+ 

                   0,283*aaa_RA8 – 1,705* aaa_RA1_N_S(1) 

 

Ou  

 

Logit(π) =  1,280  

 –0,392 * “Fator  C – Cuidador do Paciente” 

 – 1,436* “Usuário de de Álcool”  

  – 2,103* “Usuário de drogas” 

 + 0,283* “Paciente ganha/obtém medicamentos na Secretaria de Saúde 

 – 1,705*  “O paciente é atendido por psiquiatra”. 

 

Figura 14 – Resultados detalhados da Regressão Logística para Modelo Geral 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 A partir da definição do modelo, não se identificou a existência de correlações 

fortes entre as variáveis (Figura 15). 
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Figura 15 – Verificação das correlações entre as variáveis presentes na equação de Regressão 
Logística. 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Por fim, na Figura 16, apresenta-se a curva ROC com o valor da área de 0,774. 

Como o valor da área=0,774 > 0,500, segundo Hair et al. (2009), aceita-se que o modelo 

tenha sensibilidade para fazer a discriminação entre os verdadeiros e os falsos positivos . 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Análise da curva ROC para Modelo Geral da Regressão Logística. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 Diante das constatações anteriores, apresenta-se, na Figura 17, o modelo geral 

para análise do gestor público da microrregião. 

 

Figura 17 –  Destaques do Modelo Geral com os resultados para o olhar do Gestor da 
Microrregião. 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

  O Fator C - Apoio do Cuidador (aa_Fator_C) é um constructo formado por 5 

indicadores reflexivos que apresenta um B = -0,392 que pode ser interpretado como uma 

razão de chance Exp(B) = 0,675, fazendo-se entender que o fato de um determinado paciente 

ter o apoio de cuidador implicaria em 67,5% menor chance de ser internado do que um 

paciente que não tenha esse apoio. 

 O Indicador “aaa_RA1_N_S(1)” está relacionado ao fato de que um paciente 

não=0 ou sim=1 ser atendido por um médico psiquiatra. O resultado demonstra que, nesse 

caso, os pacientes atendidos por um psiquiatra apresentam razão de chance de 0,182 ou 18,2% 

menores de serem internados do que um paciente que não seja atendido por um psiquiatra. 

Esse número se mostra muito representativo para o modelo e pode ser explicado pela pequena 

quantidade de médicos psiquiatras que atendem na microrregião.  

 O indicador “aaa_RA8” está relacionado ao fato de que o paciente ganha ou 

obtém os remédios na Secretaria Municipal de Saúde. Na interpretação pura do modelo, os 

pacientes que ganham os medicamentos possuem razão de chance de 1,328 de serem 

internados de que os pacientes que não ganham esses medicamentos na rede pública. Esse 

resultado merece ser mais bem estudado devido à questão da relação de causa e efeito em um 

estudo transversal. Nessa situação, pode-se entender que a causa do uso está relacionada com 



98 
 

a internação, isto é, após as pessoas terem sido internadas, elas começaram a buscar e ganhar 

os medicamentos, configurando-se uma relação de efeito. Outra interpretação pode estar 

relacionada ao fato de que a distribuição desses medicamentos na rede pública é precária e 

está condicionada às receitas dos médicos. A constatação da existência de poucos médicos na 

microrregião e, consequentemente, menos atendimento e poucas emissões de receituários, 

impossibilitando o acesso aos medicamentos existentes, também pode ser inferida. Além 

disso, o entendimento de que a dependência única e exclusiva da rede pública pode gerar 

internações também pode ser feita, visto que, conforme a hipótese H2b, os pacientes que 

compram medicamentos em farmácias particulares possuem menor probabilidade de 

internação que os pacientes que ganham esses medicamentos na rede pública. 

 O indicador “aaa_DrogN_S (1)” representa o uso de drogas Não=0 e Sim=1. E o 

indicador “aaa_AlcoolN_S (1)” representa o uso de álcool Não=0 e Sim=1. O sinal negativo 

dos “B´s” de B=-1,436 para usuário de álcool e B=-2,103 para usuários de drogas merece uma 

interpretação mais cuidadosa. A análise realizada nas hipóteses H6a e H6b demonstrou que 

existe associação positiva entre o uso de álcool e/ou drogas com as internações e, por isso, 

pode-se entender que a razão de chance seja interpretada de modo inverso. Diante disso, 

verifica-se que a razão de chance de um paciente usuário de drogas ser internado é 8,20 vezes 

maior do que um paciente que não usa drogas. E a razão de chance de um paciente usuário de 

álcool ser internado é de 4,2 vezes maior do que um paciente que não usa álcool. 

 

 

5.2.2 O “olhar” do Gestor Regional para as doenças mais impactantes 
 

 Ainda sob o olhar da gestão pública da microrregião, identifica-se a importância 

da análise de quais transtornos são mais relevantes. Uma análise das frequências da variável 

de controle P7B, que representa a descrição das doenças do escopo da pesquisa, demonstra 

que o processo de amostragem privilegiou uma maior quantidade de doenças em detrimento 

de outras, o que pode afetar uma análise mais específica de determinada doença (Figura 18). 
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Figura 18 – Análise das internações desdobradas por categorias de doenças 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Inicialmente, analisou-se o modelo para cada categoria de doença, separadamente. 

As categorias F09, F20, F29, F31, F10 e F14 não apresentaram variáveis significantes. Já a 

categoria depressão F32 apresentou variáveis significantes, conforme descrito a seguir. 

 Com Nakelkerke RSquare de 0,392, apresenta-se, na Figura 19, o modelo para 

identificação de indicadores que podem ser associados às internações de pacientes com 

depressão. 
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Logit(π) =  -0,094-0,925 *aa_C_Fator – 1,725*aaa_alcoolN_S(1) – 2,487* aaa_RA1_N_S(1) 

                   +5,697*aaa_RA5_N_S(1)  

 

Logit(π) =  -0,094 

 –0,925 * “Fator  C – Cuidador do Paciente” 

 – 1,725* “Usuário de Álcool”  

 – 2,487*  “O paciente é atendido por psiquiatra”. 

 + 5,697*  “O paciente  mora em área de PSF”. 

 

Figura 19 – Resultados detalhados da Regressão Logística para internações por depressão 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Os resultados para o modelo não apresentaram a existência de correlações fortes 

entre as variáveis tanto pela análise de Pearson, quanto pela análise de Spearman Rho (Figura 

20). 
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Figura 20 – Verificação das correlações entre as variáveis presentes na equação de Regressão 
Logística para internações por depressão 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 Por fim, na figura 21, apresenta-se a curva ROC com o valor da área de 0,824.  
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Figura 21 – Análise da curva ROC para a categoria depressão  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

Figura 22 – Destaques do Modelo Geral com os resultados para internações por depressão  
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
  Como resultados do modelo (Figura 22), o Fator C - Apoio do Cuidador 

(aa_Fator_C) apresenta um B = -0,925 que pode ser interpretado como uma razão de chance 

Exp(B) = 0,675, levando-se a entender que o fato de um determinado paciente ter o apoio de 

cuidador implicaria em 39,7% de chance de ser internado do que um paciente de não tenha 

esse apoio. 



103 
 

 O indicador “aaa_RA1_N_S(1)” está relacionado ao fato de que um paciente 

não=0 ou sim=1 ser atendido por um médico psiquiatra. O resultado demonstra que, nesse 

caso, os pacientes atendidos por um psiquiatra apresentam razão de chance de 0,083 ou 8,3% 

de serem internados em relação a um paciente que não seja atendido por um psiquiatra.   

 O indicador “aaa_RA5” está relacionado ao fato de o paciente morar em área de 

PSF. Na interpretação pura do modelo, os pacientes que moram em área de PSF possuem 

maiores chances de serem internados. Entretanto, essa variável poderia ser excluída, pois a 

microrregião estudada possui quase 100% de cobertura de atenção primária e, por isso, esse 

indicador está constatando apenas o óbvio. Inicialmente, havia o interesse de avaliar se 

pacientes que não moravam em área coberta pelo PSF teriam maior chance de internação, 

entretanto a amostra não possibilitou essas análises.  

 O indicador “aaa_AlcoolN_S (1)” representa o uso de álcool Não=0 e Sim=1 e 

apresenta B=-1,725, que propõe que a razão de chance de ser internado é menor para 

pacientes que usam álcool. Esse fato vai de encontro com a teoria e a hipótese H6a testada. 

Entretanto, após a análise P7B=CID´s = F32/F33 = 1,00 verifica-se a existência de somente 

usuários de álcool para situações de não internações (Internações Não=0; Sim=1). Dessa 

forma, pode-se concluir que não existem dados suficientes para se fazer uma associação e/ou 

uma análise desse indicador e, portanto, existe a necessidade de esse ser excluído. 

  A partir da exclusão dos indicadores  aaa_RA5 e aaa_AlcoolN_S, o modelo foi 

novamente gerado e os dados e análises podem ser verificadas na Figura 23.  O Fator C -

Apoio do Cuidador (aa_Fator_C) apresentou um B = -0,438, que pode ser interpretado como 

uma razão de chance Exp(B) = 0,646, entendendo-se que o fato de um determinado paciente 

ter o apoio de cuidador implicaria em 64,6% de chance de ser internado do que um paciente 

de não tenha esse apoio. E o indicador “aaa_RA1_N_S(0)” está relacionado ao fato de um 

paciente não=0 ser atendido por um médico psiquiatra. O resultado demonstra que, nesse caso, 

os pacientes que não são atendidos por um psiquiatra apresentam razão de chance de 5,674 ou 

567,4% de serem internados em relação a um paciente que não é atendido por um psiquiatra.   
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Logit(π) =  - 2,274  - 1,736* aaa_RA1_N_S – 0,438*aa_C_Fator  
 
Ou 
 
Logit(π) =   – 2,274   
 – 1,736* “O paciente é atendido por psiquiatra”. 
 – 0,438* “Fator  C – Cuidador do Paciente”  
 
 
Figura 23 – Resultados ajustados para o Modelo de internações por depressão  
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

  Outra análise também pode ser feita para grupos e doenças.  

 No presente trabalho, os pacientes com transtornos F10 e F14 foram colocados em 

uma mesma categoria, a qual foi denominada de álcool/drogas. Entretanto, nessa categoria, 

não se identificaram variáveis significativas. A explicação para isso poderia ser o pequeno 

número da amostra, totalizando 22 pacientes com essas duas doenças. 

 Outra tentativa ocorreu para uma nova categoria denominada de psicoses, que 

englobaria os transtornos F09, F20 e F29. Como resultados, obteve-se um Nagelkerke 

RSquare de 6,8% e um modelo contendo somente uma variável (figura 24). A variável 

significativa encontrada foi “aaa_RA1_N_S(0)” com  B=1,272, podendo ser interpretado que 

a razão de chance de um paciente que não faz acompanhamento com um psiquiatra ser 

internado é 3,567 maior em relação a um paciente que faz acompanhamento. 
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Logit(π) =  -1,322 + 1,272* aaa_RA1_N_S 
 
Ou 
 
Logit(π) =   –1,322 
 – 1,272* “O paciente é atendido por psiquiatra”. 
 
Figura 24 – Resultados s para o Modelo de internações por psicoses  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

 Na Figura 25, apresenta-se a curva ROC com o valor da área de 0,619. Apesar de 

ser maior que 0,500 e, por isso, aceitável, a sensibilidade do modelo é bem baixa. 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Análise da curva ROC para a categoria psicoses. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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5.3 O “olhar” do Gestor Público Municipal 
 

 Na microrregião, ainda é possível identificar quais cidades que mais internam. 

Entretanto, o foco dentro do município passa pela responsabilidade de um Gestor Público 

Municipal. Na presente tese, a referência de análise para esse gestor está na categoria de 

controle P3C, que significa o município de residência do paciente. 

 

 

Figura 26 – Análise das internações desdobradas por categorias de doenças 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
 Os municípios de Cachoeira Dourada, Canápolis, Capinópolis, Campina Verde, 

Centralina, Gurinhatã, Ipiaçu e Santa Vitória não apresentaram indicadores significantes. Isso 

pode ser explicado pela baixa quantidade de dados amostrados nesses locais, todos com 

menos de 50 pacientes (Figura 26). Para o município de Ituiutaba, onde houve um alcance de 

102 pacientes coletados, elaborou-se a análise a seguir. 

 

 

5.3.1 O “olhar” do Gestor Público de Ituiutaba 
 

 No município de Ituiutaba, identificou-se um modelo com 4 indicadores e um 

poder de explicação de 51,0%, segundo o critério de Nagelkerke RSquare (Figura 27).  Pela 

análise das correlações entre os indicadores (Figura 28) e pela análise da curva ROC (Figura 

29), pode-se verificar que o modelo é válido. 
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Logit(π) =  –1,212 – 2,237*aaa_alcoolN_S(1) – 2,007*aaa_drogN_S(1) + 0,436*aaa_RA8  
 
Ou 
 
Logit(π) =   –1,212  
 – 2,237 * “Usuário de Álcool”   
 – 2,007 * “Usuário de Drogas” 
  + 0,436* “O Paciente obtém/ganha medicamentos na Secretaria de Saúde”  
 
Figura 27 – Resultados para o Modelo de internações para o município de Ituiutaba  
Fonte: elaborado pelo autor 
 

 

Figura 28 – Análise das correlações dos indicadores do Modelo de internações para o 
Município de Ituiutaba  
Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 29 – Análise da curva ROC para o Município de Ituiutaba. 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

  

 O Indicador “aaa_RA1_N_S(1)” está relacionado ao fato de um paciente não=0 

ou sim=1 ser atendido por um médico psiquiatra. O resultado demonstra que, nesse caso, os 

pacientes atendidos por um psiquiatra apresentam razão de chance de 0,171 ou 17,1% menor 

de serem internados do que um paciente que não seja atendido por um psiquiatra.  

 O indicador “aaa_RA8” está relacionado ao fato de que o paciente ganha ou 

obtém os remédios na Secretaria Municipal de Saúde. Na interpretação pura do modelo, os 

pacientes que ganham os medicamentos apresentam razão de chance de 1,547 menor de serem 

internados do que os pacientes que não ganham esses medicamentos na rede pública. A 

mesma análise feita para esse caso, no modelo geral da microrregião, também pode ser feita 

para a situação municipal. Essa situação pode ser entendida como um efeito e não, 

necessariamente, como uma causa da internação, isto é, após as pessoas terem sido internadas, 

elas começaram a buscar e ganhar os medicamentos, configurando-se uma relação de efeito. 

Outra interpretação pode estar relacionada ao fato de que a distribuição desses medicamentos 

na rede pública é precária e é condicionada às receitas dos médicos. A constatação da 

existência de poucos médicos na microrregião e, consequentemente, menor atendimento e 

poucas emissões de receituários impossibilitaria o acesso aos medicamentos existentes. Além 

disso, o entendimento de que a dependência única e exclusiva da rede pública pode gerar 

internações também pode ser feita, visto que, como estabelece a hipótese H2b, os pacientes 
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que compram medicamentos em farmácias particulares possuem menor probabilidade de 

internação que os pacientes que ganham esses medicamentos na rede pública. 

 O indicador “aaa_DrogN_S (1)” representa o uso de drogas Não=0 e Sim=1. E o 

indicador “aaa_AlcoolN_S (1)” representa o uso de álcool Não=0 e Sim=1. O sinal negativo 

dos “B´s” de B=-2,237 para usuário de álcool e B=-2,007 para usuários de drogas merece uma 

interpretação mais cuidadosa, visto que poderia a levar a interpretações incorretas. Uma 

análise mais detalhada as situações de causa e efeito, verifica-se que, no município de 

Ituiutaba, tanto os usuários de álcool quanto os usuários de drogas estão associados às 

internações e às não internações. Pela análise das correlações na Figura 28, os usuários de 

álcool apresentam correlação de 0,528 com as internações, e os usuários de drogas 

apresentam correlação de 0,357. Em ambos os casos, essas são positivas. Diante disso, pode-

se afirmar que a razão de chance de um paciente que não é usuário de álcool ser internado é 

de 0,107 em relação a um paciente que é usuário de álcool. E que a razão de chance de um 

paciente que não é usuário de drogas ser internado é de 0,134 em relação a um paciente que é 

usuário de drogas. 

 

 

5.3.2 O “olhar” do Gestor Público, levando-se em consideração algumas variáveis de 
controle. 
 

 A partir das variáveis de controle propostas no Quadro 20, elaborou-se uma 

análise para a microrregião analisada e para o município de Ituiutaba. Os resultados 

preliminares podem ser visualizados no Quadro 36. Para a microrregião, não se pode afirmar 

que as variáveis de controle apresentam significância (p-valor<0,05). Entretanto, para o 

município de Ituiutaba, somente a variável @_P12 que indica o paciente não possui ou possui 

tutor apresentou significância estatística. 

  Os resultados descritos na Figura 30 apontam para uma melhoria na explicação do 

modelo, com Nagelkerke Rsquare de 60,3%. Isso ocorreu em virtude da relevância da 

variável de controle @_P12, que representa se o paciente possui tutor ou curador ou alguém 

responde legalmente por ele. A interpretação dessa variável (@_P12(1) mostra que, se a 

existência de uma pessoa que responde legalmente pelo paciente, isso implica uma razão de 

chance de 0,076 de internação em relação a um paciente que não possui essa pessoa que tenha 

essa responsabilidade. Isso pode demonstrar que, mesmo que o paciente tenha uma pessoa 

que faça a função de cuidador ou cuidadora (buscou-se identificar isso no constructo C), a 
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existência de um fator legal (curador responsável perante lei) influencia, negativamente, na 

questão das internações, o que faz supor que esse fator legal geraria mais comprometimento 

em relação aos cuidados. Uma política pública ou ação específica que levasse em 

consideração essa variável, sem estigmatizar os pacientes em relação à uma cidadania tutelada 

conforme descrita em Oliveira e Alessi (2005),  tenderia a diminuir em, aproximadamente, 10 

vezes as internações para esse grupo de pacientes.  

 

Nome da 
Variável 

Descrição da Variável Análise para a 
Microrregião 

Análise para o 
Município de Ituiutaba 

@_P2 P2: Data de nascimento / P2A – Idade: Não Significativo Não Significativo 
@_P4 P4: Sexo: Não Significativo Não Significativo 
@_P5 P5: Etnia (IBGE). Não Significativo Não Significativo 
@_P6 P6: Escolaridade/Grau de Instrução: Não Significativo Não Significativo 
@_P8 P8:Qual foi a idade da manifestação da 

doença? / *P8A:Ano / *P8B:Idade. 
Não Significativo Não Significativo 

@_P9 P9: Faixa de Remuneração familiar. Não Significativo Não Significativo 
@_P10 P10: Estado Civil do Paciente. Não Significativo Não Significativo 
@_P11 P11: Qual é a pessoa responsável pelo 

paciente (grau de parentesco)? 
Não Significativo Não Significativo 

@_P12 P12: O paciente possui tutor ou curador? Ou 
alguém responde legalmente pelo paciente? 

Não Significativo Significativo 

@_P13 P13: Escolaridade/Grau de Instrução do 
apoiador / cuidador: 

Não Significativo Não Significativo 

Quadro 36 – Análise das variáveis de Controle para a microrregião e para o município de 
Ituiutaba. 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
  Os resultados descritos na Figura 30 apontam para uma melhoria na explicação do 

modelo, com Nagelkerke Rsquare de 60,3%. Isso ocorreu em virtude da relevância da 

variável de controle @_P12, que representa se o paciente possui tutor ou curador ou alguém 

responde legalmente por ele. A interpretação dessa variável (@_P12(1) mostra que, se a 

existência de uma pessoa que responde legalmente pelo paciente, isso implica uma razão de 

chance de 0,076 de internação em relação a um paciente que não possui essa pessoa que tenha 

essa responsabilidade. Isso pode demonstrar que, mesmo que o paciente tenha uma pessoa 

que faça a função de cuidador ou cuidadora (buscou-se identificar isso no constructo C), a 

existência de um fator legal (curador responsável perante lei) influencia, negativamente, na 

questão das internações, o que faz supor que esse fator legal geraria mais comprometimento 

em relação aos cuidados. Uma política pública ou ação específica que levasse em 

consideração essa variável, sem estigmatizar os pacientes em relação à uma cidadania tutelada 

conforme descrita em Oliveira e Alessi (2005),  tenderia a diminuir em, aproximadamente, 10 

vezes as internações para esse grupo de pacientes.  
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Logit(π) =  -1,262– 2,2727* aaa_RA1_N_S(1)+ 0,478 * aaa_RA8 + 2,612*aaa_alcoolN_S(1) 
                  -2,579 * @_P12(1)  
 
Ou 
 
Logit(π) =  –1,262 
 – 2,2727* “O paciente é atendido por psiquiatra” 
 + 0,478 * “O paciente obtém/ganha remédios da Secretaria de Saúde” 
 + 2,612* “O paciente é usuário de álcool” 
 – 2,579 * “O paciente possui tutor” 
 
Figura 30 – Resultados para o Modelo de internações para o Município de Ituiutaba, levando-
se em consideração as variáveis de controle 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

  



112 
 

6  CONCLUSÕES 
 
 O objetivo traçado para este estudo foi identificar os principais fatores associados 

às (re)internações de pacientes com transtornos mentais na microrregião de Ituiutaba/MG de 

interesse para a gestão do sistema público de atenção à saúde.  Para o alcance desse objetivo 

geral, buscou-se elaborar e validar um instrumento de coleta de dados com constructos e 

indicadores associados às internações de pacientes com transtornos mentais (objetivo 

específico 1); avaliar a associação dos constructos e indicadores com as (re)internações de 

pacientes com transtornos mentais (objetivo específico 2); e, por fim, apontar elementos que 

possam contribuir para as políticas públicas em Saúde Mental para a Microrregião de 

Ituiutaba/MG (objetivo específico 3). 

 Para o objetivo 1, apresentou-se um instrumento de coleta de dados elaborado e 

validado composto por cinco constructos e oito indicadores: o Fator RA, que significa a Rede 

de Atendimento e compõe-se de 3 indicadores reflexivos;  o Fator UM, que significa o Uso de 

Medicamentos, compondo-se de  3 indicadores reflexivos; o Fator AF, que significa Apoio 

Familiar, com 4 indicadores reflexivos; o Fator C, que significa Apoio do Cuidador, com 5 

indicadores reflexivos; e, por fim, o Fator D, que significa Discriminação, contendo 4 

indicadores reflexivos. Além dos constructos, o modelo apresenta oito indicadores formativos 

que estão relacionados: à RA1, se o paciente é atendido por psiquiatra; RA5, se o paciente 

mora em área de PSF; RA6, se o acompanhamento do paciente é feito em estruturas diferentes 

do PSF, como consultório particular, Pronto-Socorro e/ou Unidade Mista; RA7, se o 

acompanhamento do paciente é feito em consultório particular; RA8, se o paciente 

ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde; RA9, se o paciente 

ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Regional de Saúde; RA10, se o paciente compra 

os medicamentos em farmácias particulares; e, por fim, se o paciente é usuário de álcool e de 

drogas.  

 Após a avaliação dos construtos e dos indicadores algumas conclusões foram 

obtidas a partir das doze hipóteses que foram testadas (objetivo 2). 

 Em termos da Rede de Atendimento Psicossocial, verificou-se que há evidências 

da hipótese do atendimento na Rede Pública possuir associação negativa em relação à 

internação de pacientes (H1a) possa ser rejeitada, e há evidências da hipótese dos pacientes 

atendidos por psiquiatras apresentarem menor probabilidade de internações do que pacientes 

não atendidos por psiquiatras (H1b), pode ser aceita. 
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 Em termos de Acesso aos Medicamentos, há evidências de que os pacientes que 

ganham/recebem medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde possuem menor 

probabilidade de serem internados do que pacientes que não ganham/recebem esses 

medicamentos (H2a), possa ser rejeitada, e há evidências da hipótese dos pacientes que 

compram medicamentos em farmácias particulares possuam menor probabilidade de serem 

internados do que pacientes que não ganham/recebem esses medicamentos (H2b), pode ser 

aceita. Para o Uso de Medicamentos, há evidências para rejeitar a hipótese do uso de 

medicamentos esteja negativamente associado à internação (H3a), e há evidências para aceitar 

a hipótese do uso de medicamentos estar associado à obtenção desses medicamentos na Rede 

Pública de Saúde (H3b). 

 Há evidências para rejeitar a hipótese de o apoio familiar estar negativamente 

associada à internação (H4).  

 A hipótese do apoio do cuidador do paciente estar negativamente associado à 

internação (H5), há evidência de que pode ser aceita. 

 Em relação ao uso de álcool e drogas, há evidências para aceitar a hipótese de que 

o uso de álcool esteja associado às internações (H6a), e há evidências de aceitar a hipótese do 

uso de drogas estar associado às internações (H6b). Em complemento, há evidências de que 

existe uma associação entre o uso de álcool e o uso de medicamentos (H6c), pode ser aceita. 

 Por fim, há evidências de rejeitar a hipótese da discriminação estar associada às 

internações (H7). 

  Para atender ao objetivo 3, apontar elementos que possam contribuir para as 

políticas públicas em Saúde Mental para a Microrregião de Ituiutaba/MG, optou-se por fazer 

uma análise sob o ponto de vista de gestão, a partir do “olhar” do Gestor da Microrregião e do 

“olhar” do Gestor Municipal.  

 Para se obter os resultados de interesse do Gestor da Microrregião, executou-se o 

método de regressão logística e obteve-se um explicação de 34,1% segundo o critério de  

Nakelkerke R & Square. A análise foi validada visto que não se encontrou problemas de 

heterocedasticidade e o resultado pode fazer discriminação entre os verdadeiros e os falsos 

positivos .a pela análise de sensibilidade (Curva ROC).   

 O modelo resultante para o “olhar” do Gestor da Microrregião apresentou: o  

Fator C (Apoio do Cuidador) com razão de chance 67,5% menor chance de ser internado do 

que um paciente de não tenha esse apoio. Também apresentou o indicador que relaciona o 

fato do paciente ser atendido por um psiquiatra a razão de chance de 0,182 ou 18,2% menores 

de serem internados do que um paciente que não seja atendido por um psiquiatra. Em termos 
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de acesso ao medicamento, o modelo apresentou o indicador que relaciona o fato de que o 

paciente ganha ou obtém os remédios na Secretaria Municipal de Saúde a ter maior razão de 

chance de serem internados. Nesse caso, a melhor interpretação pode estar relacionada ao fato 

de que a distribuição desses medicamentos na rede pública seja mais precária ou que seja  

condicionada às receitas dos médicos. A constatação da existência de poucos médicos na 

microrregião, e consequentemente menos atendimento e poucas emissões de receituários 

poderia impossibilitar o acesso aos medicamentos existentes. Além disso, o entendimento de 

que a dependência única e exclusiva da rede pública pode gerar internações também pode ser 

feita, visto que como a hipótese H2b, os pacientes que compram medicamentos em farmácias 

particulares possuem menor probabilidade de internação que os pacientes que ganham esses 

medicamentos na rede pública.  

 O Modelo também apresentou que o uso de drogas pelo paciente aumenta a razão 

de chance do paciente ser internado em 8,20 vezes maior do que um paciente que não usa 

drogas. E a razão de chance de um paciente usuário de álcool ser internado é de 4,20 vezes 

maior do que um paciente que não usa álcool. 

 Dentro do terceiro objetivo, o gestor público da microrregião também pode fazer a 

análise acima enfocando uma determinada doença ou um conjunto de doenças. Devido às 

questões do processo de amostragem e do tamanho da amostra, somente foi possível fazer 

uma análise para o transtorno depressão e o transtorno psicose. Como os municípios 

geralmente apresentam condições distintas, uma análise sob o ponto de vista desse gestor 

também foi apresentada. De todos os municípios, somente o Município de Ituiutaba 

apresentou variáveis significativas para explicação. 

 Especificamente, para o “olhar” do Gestor Público de Ituiutaba , executou-se o 

método de regressão logística e obteve-se um explicação de 51,0% segundo o critério de  

Nakelkerke R & Square. A análise foi validada visto que não se encontrou problemas de 

heterocedasticidade e o resultado pode fazer discriminação entre os verdadeiros e os falsos 

positivos .a pela análise de sensibilidade (Curva ROC).   

  O modelo resultante para o “olhar” do Gestor do Município de Ituiutaba 

apresentou o indicador que relaciona o fato do paciente ser atendido por um psiquiatra a razão 

de chance de 0,171 ou 17,1% menores de serem internados do que um paciente que não seja 

atendido por um psiquiatra. Em termos de acesso ao medicamento, o modelo apresentou o 

indicador 1,574 que relaciona o fato de que o paciente ganha ou obtém os remédios na 

Secretaria Municipal de Saúde a ter maior razão de chance de serem internados. O Modelo 

também apresentou que a razão de chance de um paciente que não é usuário de álcool ser 
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internado é de 0,107 em relação a um paciente que é usuário de álcool. E que a razão de 

chance de um paciente que não é usuário de drogas ser internado é de 0,134 em relação a um 

paciente que é usuário de drogas. 

 O gestor público de Ituiutaba diante desses resultados, por sua vez, pode priorizar 

ações e tomar decisões de políticas públicas visando alcançar uma diminuição das internações. 

Dentro das possibilidades e prioridades, ações relacionadas à diminuição do uso de álcool e 

drogas possuem impactos muito fortes. A elaboração de um diagnóstico e controle de estoque 

de medicamentos, seguido de um maior rigor em relação ao acesso às receitas poderia 

impactar na diminuição das internações. E por fim, uma ampliação de consultas de psiquiatra 

poderia diminuir o número de internações de pacientes que não fazem corretamente um 

acompanhamento com essa especialidade médica. 

 Ainda sob o olhar do gestor público municipal de Ituiutaba, outras variáveis de 

controle puderam ser analisadas e avaliadas. Dentre eles, a variável de controle que  

representa se o paciente possui tutor ou curador ou alguém responde legalmente por ele 

apresentou significância. Um novo modelo para o Município de Ituiutaba foi gerado e 

apresentou uma melhoria na explicação em relação ao modelo anterior com Nagelkerke 

Rsquare de 60,3%. A interpretação dessa nova variável  mostrou que se a existência de uma 

pessoa que responde legalmente pelo paciente implica em uma razão de chance de 0,096 de 

internação em relação a um paciente que não possui essa pessoa que tenha esta 

responsabilidade. A existência de um fator legal (curador responsável perante lei) influenciou 

negativamente na questão das internações, podendo-se se supor que uma política pública ou 

ação específica que levasse em consideração essa variável tenderia a diminuir em 

aproximadamente 10 vezes as internações para um conjunto de pacientes em relação aos 

pacientes que não possuem esse tipo de cuidador. Entretanto, uma possível ação nessa direção 

precisaria levar em consideração as questões de direitos legais desses pacientes,  visto que, a 

existência de um curador  até agora, estaria atrelado à aspectos de incapacidade de tomada de 

decisões ou consciência dos atos. Diante disso, para esse gestor, indica-se a priorização de 

ações que sejam focadas no fortalecimento da responsabilidade do cuidador sobre o paciente, 

na ampliação do atendimento e acompanhamento por psiquiatras, na distribuição, acesso e uso 

de medicamentos pelos pacientes, e de ações que minimizem ou desestimulem os pacientes 

com transtornos mentais a usarem álcool e drogas.  

 Diante do que foi exposto e concluído, isto é, com a elaboração e validação de um 

instrumento de coleta de dados com constructos e indicadores associados às internações de 

pacientes com transtornos mentais (objetivo específico 1), foram identificados fatores e 
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indicadores que puderam ser associados às internações de pacientes com transtornos mentais 

(objetivo específico 2) e apontaram-se alguns elementos que podem contribuir para a 

elaboração e implementação de políticas públicas em Saúde Mental para a microrregião de 

Ituiutaba/MG (objetivo específico 3). Desse modo, a presente tese cumpriu o objetivo geral 

traçado, que foi identificar os principais fatores associados às (re)internações de pacientes 

com transtornos mentais na microrregião de Ituiutaba/MG, de interesse para a gestão do 

sistema público de atenção à saúde. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

7.1 Limitações Gerais do Trabalho 
 

 Além das limitações metodológicas, torna-se importante destacar algumas 

limitações gerais do trabalho. 

 Esta tese trabalhou com temas muito complexos, a partir de uma proposta 

quantitativa e reducionista de se mensurá-los. Isto é, analisou-se, por exemplo, constructos 

relativos ao apoio do cuidador, apoio familiar e discriminação a partir de um conjunto 

reduzido de indicadores. Apesar das validações realizadas (conteúdo, forma e estatística), 

entende-se que se poderiam criar outros e diferentes indicadores. Dessa forma, o atual 

trabalho faz somente uma proposta inicial para esses constructos, sabendo-se que há muito 

que ser analisado e estudado. 

 A microrregião estudada, apesar de apresentar algumas condições ideias para o 

presente estudo, não possui todos os elementos sugeridos pelas políticas de saúde de mental, 

principalmente, o CAPS. Por isso, o modelo limita-se a explicar microrregiões que ainda não 

implantaram integralmente essas políticas.  

 Devido ao processo de amostragem dos pacientes que não foram internados, a 

generalização desses resultados para toda a microrregião não pode ser feita. Entretanto, 

entende-se que, pelo número de pacientes estudados, seja possível estabelecer políticas 

públicas com bons níveis de confiança. 

 Apesar de se entender a importância e a necessidade, salienta-se que a presente 

tese não contribui fortemente no sentido da desinstitucionalização, visto que o modelo 

aplicado em uma microrregião com poucas opções de tratamento e/ou estruturas de 

atendimento reforça a dependência do tratamento medicamentoso com o médico psiquiatra, 

dentre outras coisas. Com exceção no que se refere ao Município de Santa Vitória, onde o 

Centro Terapêutico funciona como uma estrutura de atendimento similar ao CAPS, mostrou-

se, com esta análise, a importância do atendimento multidisciplinar e os resultados nos 

indicadores de internações.  

 
 

 

7.2 Próximos passos 
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 Uma tese é muito pouco para escrever tudo o que gostaríamos de estudar e de 

pesquisar. À medida que o estudo se desenvolveu, novas indagações e novas ideias surgiram, 

e, apesar de a necessidade de foco nos objetivos propostos obrigar o pesquisador a delimitar 

suas escolhas, a continuidade dos estudos relacionados a esta tese se mostra importante.  

 Diante disso, sugere-se a realização de pesquisas que considerem: 

• Estudos focados em pacientes com transtornos específicos, abrangendo 

todos os municípios, visto que coletas de dados específicos podem gerar 

resultados explicativos para outros transtornos e para outros municípios. 

• Um estudo comparativo entre a microrregião de Ituiutaba com outra 

microrregião que apresente outras estruturas de atendimento sugeridas 

pelas políticas de saúde de mental, como, por exemplo, o CAPS. Essa 

análise comparativa poderia contribuir ao apontar para a influência dessas 

estruturas nas internações. 

 

• Um estudo no tempo das internações, por meio da análise de sobrevivência. 

Esta tese apresentou uma análise transversal das internações, porém novos 

achados e conclusões podem ser realizados se entendermos que algumas 

internações são compostas de (re)internações, e alguns fatores podem ser 

associados a essa nova análise. 

 

• Um estudo de caso do processo e resultados da implantação do Centro 

Terapêutico Amanhecer no Município de Santa Vitória. A implementação 

desse centro resultou em um impacto significativo na diminuição das 

internações dos pacientes daquele município. Sabe-se que as ações 

integradas propostas pela reforma psiquiátrica se mostraram muito 

eficazes. 

 
• Um estudo para entender quais os motivos do “impressionante” uso de 

medicamentos antidepressivos e antiansiolíticos. Durante as visitas de 

campo, causou “espanto” ao pesquisador a quantidade de remédios 

benzoazepínicos que são receitados diariamente, nos PSF´s. Além disso, 

vários dos pacientes que usavam esses medicamentos não eram atendidos 

por psiquiatras. 
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• Uma nova escala que pudesse medir o “sofrimento” e “crises”. De certa 

forma, as internações constituem o último resultado ou última opção de 

uma cadeia de intensidade que poderia ser entendida como sofrimento-

crise-internação. Isso significa que, se houver um modo de se medir o 

sofrimento desses pacientes, algumas crises seriam evitadas e, 

consequentemente, as internações. Vários fatores poderiam explicar esse 

sofrimento e essas crises. Com isso, poder-se-ia criar um novo tipo de 

bloqueio preventivo para as internações. 

  



120 
 

REFERÊNCIAS 

ABELL, N.; SPRINGER, D. W.; KAMATA, A. Developing and Validating Rapid 
Assessment Instruments. New York: Oxford Univervisty Press, 2009. 

ALVERGA, A. R.; DIMENSTEIN, M. A reforma psiquiátrica e os desafios na 
desinstitucionalização da loucura. Interface - Comunic, Saúde, Educ, v.10, n.20, p.299-316, 
2006 

ALVES, H.; KESSLER, F.; RATTO, L. R. C. Comorbidade: uso de álcool e outros 
transtornos psiquiátricos. Rev. Bras. Psisquiatria, v. 26, n. 1, p. 51-53, mai., 2004. 

AMARAL, Márcia A. Atenção à saúde mental na rede básica: estudo sobre a eficácia do 
modelo assistencial. Rev. Saúde Pública, vol. 31, n. 3, 1997. 

AMARANTE, P. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 1995.  

AMARANTE, P. Clínica e a Reforma Psiquiátrica. In AMARANTE, P. (Coordenador). 
Arquivos de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Nau, 2003. 

AMARANTE, P (Org). Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. 4ª reimpressão. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2010a. 

AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010b. 

AMARANTE, P; CRUZ, L.B (Org). Saúde mental, formação e crítica. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2008. 

ANDERSON, DAVID. R., SWEENEY, Dennis J. e WILLIAMS, Thomas A. Estatística 
Aplicada à Administração e Economia. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007 

ANGERMEYER, M. C. Gender and the Course of Schizophrenia: Differences in treated 
Outcomes. Schizophrenia Bulletin, vol. 16, n.2, 1990 

ANGERMEYER, M. C.; MATSCHINGER, H. The stigma of mental illness: effects of  
labelling on public attitudes towards people with mental disorder. Acta Psychiatr Scand, 108, 
2003. 

ANGRIST, S. et al. Rehospitalization of Female Mental Patients. Archives Of General 
Psychiatry. Vol. 4, 1961 

AZEVEDO, D. M; NUNES DE MIRANDA, F. A.; GAUDÊNCIO, M. M. P Percepções de 
familiares sobre o portador de sofrimento psíquico institucionalizado. Esc Anna Nery Rev 
Enferm, vol. 13, n.3, 2009. 

BARROSO, S. M. Vivências em saúde prática e relatos. Curitiba: Juruá, 2011.   

BASAGLIA, F. A destruição do hospital psiquiátrico como lugar de institucionalização. IN: 
AMARANTE, P. (ORG). Franco Basaglia: escritos selecionados em saúde mental e 
reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Gramond, 2005. 



121 
 

BASSANI, D. G.; PALAZZO, L. S.A Case-Control Study of Factors Associated With 
Multiple Psychiatric Readmissions. Psychiatric Services, Vol. 60, n. 6, 2009. 

BERTALANFFY, L. V. The history and status of general system theory. Academy of 
Management Journal, v.15,  n. 2, p. 411-415, 1972. 

BERTALANFFY, L. V. Teoria General de los Sistemas: fundamentos, desarrollo e 
aplicaciones. México: Fondo Cultural, 1976.  

Bloom, D.E, et al. The Global Economic Burden of Non-communicable Diseases. Geneva: 
World Economic Forum, 2011. Acessado em 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunica
bleDiseases_2011.pdf . 

BONFARINE, H.; BUSSAB, W. O. Elementos de Amostragem. São Paulo: Edgard Blucher, 
2005. 

BORBA, L. O.; SCHWARTZ, E.; KANTORSKI, L. P. A sobrecarga da família que convive 
com a realidade do transtorno mental. Acta Paul Enferm, vol. 21, n. 4, 2008. 

BORGES, C. F.; BAPTISTA, T. W. F. O modelo assistencial em saúde mental no Brasil: a 
trajetória da construção política de 1990 a 2004. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 24, 
n. 2, p. 456-468, 2008. 

BOTTARO DE OLIVEIRA, A. G; CONCIANI, M. E. Participação social e reforma 
psiquiátrica: um estudo de caso. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 14, n. 1, p. 319-331, 2009. 

BOWERSOX, N. W.; SAUNDERS, S. M.; BERGER, B. D. Predictors of Rehospitalization 
in High-Utilizing Patients in the VA Psychiatric Medical System. Psychiatr Q, v. 35, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório final da Conferência Nacional de Saúde Mental. 
Brasília, 1987. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório final da quarta Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Brasília, 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório final da segunda Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Brasília, 1994 

BRASIL, Ministério da Saúde. Decreto no. 7508/11. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório final da terceira Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Brasília, 2002 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DAPE. 
COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE MENTAL. Reforma psiquiátrica e política de 
saúde mental no Brasil. Documento apresentado à Conferência Regional de Reforma 
dos Serviços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas. OPAS. Brasília, novembro de 
2005. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria n. 1395/GM de 10 de dezembro de 1999. Política 
Nacional de Saúde do Idoso. Brasília, 1999. 



122 
 

BROHAN, E.; SLADE, M.; CLEMENT, S.; THORNICROFT, G. Experiences of mental 
illness stigma, prejudice and discrimination: a review of measures. BMC Health Services 
Research, vol. 10, n. 8, 2010. 

BROMET, E. et al. Cross-national epidemiology of DSM-IV major depressive episode In 
BMC Medicine, 2011. acessado em http://www.biomedcentral.com/1741-
7015/9/90.BROWNE, G.; HEMSLEY, M. Housing and living with a mental illness: 
Exploring careers’ views.  International Journal of Mental Health Nursing, v.19, n. 1, 
2010. 

CAMPOS, Gastão Wagner S. C.; DOMITTI, Ana. C. Apoio Matricial e equipe de referência: 
uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 23, n.2, p.399-407, fev. 2007. 

CAMPOS, Gastão Wagner S. C. Equipes de Referência e apoio especializado matricial: uma 
proposta de reorganização do trabalho em saúde. Ciência Saúde Coletiva, v. 4, n. 1, p.393-
404, 1999. 

CARDOSO, L., GALERA, S. A. F. Internação psiquiátrica e a manutenção do tratamento 
extra-hospitalar. Rev Esc Enferm USP, v. 45, n. 1, p.87-94, 2011;  

CARDOSO, L.; VIEIRA, M. V., RICCI, M. A. M.; MAZZA, R. S. Perspectivas atuais sobre 
a sobrecarga do cuidador em saúde mental. Rev. Esc Enferm USP, v. 46, n. 2, p. 513-517, 
2012. 

CASELLA, G; BERGER, R. L. Interferência Estatística. São Paulo: Cengage Learning, 
2010. 

CASTRO, S. A.; FUREGATO, A. R. F; SANTOS, J .L. Sociodemographic and Clinical 
Characteristics of Psychiatric Re-hospitalizations. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.18, n. 4, 
2010. 

COIMBRA, V. C. C. Avaliação do cuidado em saúde mental na estratégia Saúde da 
Família. Tese de Doutorado (Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP), 2007.  

COLTMAN, T.; DEINNEY, T. M.; MIDGLEY, D. F.; VERNAIK, S. Formative versus 
reflective measurement models: two applications of formative measurement. Journal of 
Business Research, v. 61, n. 12, p. 1250-1262, 2008. 

CORRIGAN, P. et al .an attribution model of public discrimination towards persons with 
mental illness. Journal of Health and Social Behavior, v.44, n4., 2003. 

CORRIGAN, P. et all Familiarity With and Social Distance From People Who Have Serious 
Mental Illness. Psychiatric Services, v. 52, n.7, 2001. 

DALMOIN, B. M.; VASCONCELOS, M. P. Etnografia de sujeitos em sofrimento psíquico. 
Rev. Saúde Pública, v. 42, n. 1, 2008. 

DIMENSTEIN, M; SALES, A. L.; GALVÃO, E.; SEVERO, A. K. Estratégia da Atenção 
Psicossocial e participação da família no cuidado em saude mental.  Physis Revista de Saúde 
Coletiva, v. 20, n. 4, 2010. 



123 
 

DUSSAULT, G. – A gestão dos serviços públicos de saúde: características e exigências. 
Revista de Administração Pública, v. 26, n. 2, p. 9-19, 1992. 

EATON, N. R. et al.An Invariant Dimensional Liability Model of Gender Differences in 
Mental Disorder Prevalence: Evidence From a National Sample. Journal of Abnormal 
Psychology. v. 28, n.3,  2011. 

ESPERIDIÃO, E. Assistência em saúde mental. A inserção da família na assistência 
psiquiátrica. Revista Eletrônica de Enfermagem (online), v.3, n.1, 2001. Disponível: 
http://www.fen.ufg.br/revista 

FLEURY, S. M. T.; OUVERNEY, A. M. Gestão de redes: a estratégia de regionalização da 
política de saúde. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2007. 

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1983 

GALDURÓZ, J. C.; CAETANO, R. Epidemiologia do uso de álcool no Brasil.  Rev. Bras. 
Psisquiatria, v. 26, n. 1, p. 3-6, mai., 2004. 

GASTAL, F. L et al. Fatores preditores do fenômeno de reinternações de pacientes 
esquizofrênicos, com transtorno afetivo e psicose não orgânica. Rev Saúde Pública, v. 34, n. 
3, 2000.  

GASTAL, F. L. et AL. Reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul: uma análise histórica, 
econômica e do impacto da legislação de 1992. Rev Psiquiatria, v. 29, n. 1, 2007. 

GELLER, Jefrey. L. The last half-century of psychiatric services as reflected in psychiatric 
services. Psychiatric Services. v. 51, n. 1, 2000. 

GONÇALVES, A. M.; SENA, R. R.; A reforma psiquiátrica no brasil: contextualização e 
reflexos sobre o cuidado com o doente mental na família. Rev. Latino-Am Enfermagem, v. 
9, n. 2, 2001. 

HAIR Jr, Joseph F., BABIN, Barry. MONEY, Arthur H. e SEMOUEL, Phillip. 
Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

HAIR Jr., J. F.; BLACK, W.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E. Multivariate Data Analysis. 
7th ed. Prentice Hall. 2009. 

HARTZ, Z. M. A.; CONTANDRIOPOULUS, A. P. Integralidade da atenção e integração de 
serviços de saúde: desafios para avaliar a implantação de um “sistema sem muros”. Cadernos 
de Saúde Pública, v.20, p. S331-S336, 2004. 

HASSAN, M.; LAGE, M .J., Risk of rehospitalization among bipolar disorderpatients who 
are nonadherent to antipsychotic therapy after hospital discharge. Am J Health-Syst Pharm, 
v.66, n.2, 2009. 

HENDRYX, M .S. et aL. Predicting rehospitalization and outpatient services from 
administration and clinical databases. The Journal of Behavioral Health Services & 
Research, v. 30, n.3, 2003. 



124 
 

HIRDES, Alice. A reforma psiquiátrica no Brasil: uma (re) visão. Ciência & Saúde Coletiva, 
v. 14, n. 1, p. 297-305, 2009. 

HIRDES, A.; NAVARINI, V. A Família do portador de transtorno mental: identificando 
recursos adaptativos. Texto e Contexto Enferm. v. 17, n.4, p.680-688, 2008. 

HUMPHEREYS, K, WEINGARDT, K. R. Assessing readmission to substance abuse 
treatment as an indicator of outcome and program performance. Psychiatric Services, v. 51, 
n.12, 2000.  

JORGE, M. S. B.; RAMIREZ, A. R. A.; LOPES, C. H. A. F.; QUEIROZ, M. V. O.; BASTOS, 
V. B. Representações sociais das famílias e dos usuários sobre a participação de pessoas com 
transtorno mental. Revista de Escola de Enfermagem USP, v. 42, n. 1, p. 135-142, 2008. 

JUNQUEIRA, L. A. P.; INOJOSA, R. M. Gestão dos Serviços Públicos de Saúde:  em busca 
de uma lógica da eficácia.  Revista de Administração Pública, V. 26, n. 2, p. 20-31, 1992. 

KATON, W. J et al. A Randomized Trial of Collaborative Care in Patients With Diabetes and 
Depression. Arch Gen Psychiatry, v. 61, n.8, 2004 

KENT, S.; YELLOWEES, P. Psychiatric and Socail Reasons for Frequent Rehospitalization. 
Hospital and Community Psychiatry, v. 45, n. 4, 1994. 

KISELY, Stephen. Mental health: the Achilles heel of evidence-based policy. Clinician in 
Management. v.13, n.23, 2005. 

KOGA, M.; FUREGATO, A. R. Convivência com a pessoa esquizofrênica: Sobrecarga 
familiar.  Revista Ciência, Cuidado e Saúde, v. 1, n.1, 2002. 

KRAUSS-SILVA, L. Avaliação tecnológica e análise custo-efetividade em saúde: 
incorporação de tecnologias e a produção de diretrizes clínicas para o SUS. Ciência e Saúde 
Coletiva, v. 8, n. 2, p.501-520, 2003. 

LIN, E.; LAYNE, C. TEED, M. Is Readmission a Valid Indicator of the Quality of Inpatient 
Psychiatric Care?  The Journal of Behavioral Health Services & Research, v. 34, n. 2, 
2007. 

LUCCHESI, M. Estudo de viabilidade da implantação de uma unidade psiquiátrica em 
um hospital geral. Tese de Doutorado Faculdade de Medicina da USP, 2008. 

LUZIO, C. A.; L´ABBATE, S. L. A atenção em Saúde Mental em municípios de pequeno e 
médio portes: ressonâncias da reforma psiquiátrica. Ciência & Saúde Coletiva, v. 14, n.1, 
p.105-116, 2009. 

LUZIO, C. A.; L´ABBATE, S. L. A reforma psiquiátrica brasileira: aspectos históricos e 
técnico-assistenciais das experiências de São Paulo, Santos e Campinas. Interface - Comunic, 
Saúde, Educ, v.10, n.20, p.281-98, 2006. 

LUZIO, C. A.; YASUI, S.Além das portarias: desafios da política de saúde mental. Psicologia 
em Estudo, v. 15, n. 1, p. 17-26, 2010. 



125 
 

MACIEL, C.; KERR-CORRÊA, F. Complicações psiquiátricas do uso crônico do álcool: 
síndrome de abstinência e outras doenças psiquiátricas. Rev. Bras. Psisquiatria, v. 26, n. 1, p. 
47-50, mai., 2004. 

MARI, J. J; BRESSAN, R. A.; ALMEIDA-FILHO, N; GEROLIN, J.; SHARAN, P.; 
SAXENA, S. A pesquisa em saúde mental no Brasil: políticas, infra-estrutura, financiamento 
e recursos humanos. Revista de Saúde Pública, v. 40, n. 1, 2006. 

MENDES, E. V. Redes de Atenção à Saúde. Ciência & Saúde Coletiva. v. 15, n. 5, p. 2297-
2305, 2010. 

MENDES, E. V. As redes de atenção à Saúde. 2ª ed. Brasília: Organização Pan-Americana 
de Saúde, 2011. 

MENARD, Scott. Applied Logistic regression analysis. 2 ed.  California: Sage Publication, 
2002. 

MOVIMENTO NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL (MNLA), 1993. Relatório 

Final do I Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial, Bahia 

NUNES, M.; JUCÁ, V. J.; VALENTIN, C. P. B. Ações de Saúde Mental no Programa Saúde 
da Família: confluências e dissonâncias das práticas com os princípios das reformas 
psiquiátrica e sanitária. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 10, p. 2375-
2384, out./2007. 

OLIVEIRA, A. G.; ALESSI, N. P. Cidadania: instrumento e finalidade do processo de 
trabalho na reforma psiquiátrica. Ciência & Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, vol. 10, n. 1, 
2005. 

PACHECO, J. G. Reforma Psiquiátrica, uma realidade possível: representações sociais da 
loucura e a historia de uma experiência. Curitiba: Juruá, 2009.  

PEREIRA, M. A. O.; PEREIRA JR, A. Transtorno mental: dificuldades enfrentadas pela 
família. Revista de Escola de Enfermagem USP, v. 37, n. 4, p. 92-100, 2003. 

PERETTI, Peter. O. Precipitacion factors of readmission of psychiatric patients. Community 
Mental Health Journal. v. 10, n. 1, 1974. 

PREFEITURA DE CAMPINAS. Saúde Mental: apoio matricial ao Paidéia. Campinas: 
Secretaria Municipal de Saúde, 2001. 

RAMOS, D.K.R.; GUIMARÃES, J.; ENDERS, B, C. Contextual analysis of frequent hospital 
readmissions of the individual with mental disorder. Interface - Comunic., Saude, Educ., 
v.15, n.37, p.519-27,  2011. 

ROTELLI, Franco. A Instituição Inventada. In: ROTELLI, F.; DE LEONARDIS, O,; MAURI, 
D. Desinstitucionalização. São Paulo: Hucitec, 2001. 

SALLES, M .M.; BARROS, S. Vida cotidiana após adoecimento mental: desafio para atenção 
em saúde mental. Acta Paul Enferm, v. 22, n. 1, 2009. 



126 
 

SALLES, M. M.; BARROS, S. Reinternação em hospital psiquiátrico: a compreensão do 
processo saúde/doença na vivência do cotidiano. Rev Esc Enferm USP, v. 41, n. 1, 2007. 

SANTOS, C. Estatística descritiva: manual de auto-aprendizagem.Lisboa: Edições Sílabo, 
2007. 

SIMON, G.E; VONKORFF, M.RUTTER, C; WAGNER, E. Randomised trial of monitoring, 
feedback, and management of care by telephone to improve treatment of depression in 
primary care. BMJ, v. 26, n. 9, 2000. 

SOUZA, M. E. V.; MADEIRA, E. Y. Normas para apresentação de monografia. FGV-SP. 
São Paulo. 2008 

STAHLER, G. J.; MMENNIS, J.; COTLAR, R.; BARON, D. A. The Influence of 
Neighborhood Environment on Treatment Continuity and Rehospitalization in Dually 
Diagnosed Patients Discharged From A cute Inpatient Care. Am J Psychiatry, n. 166, 2009. 

STRAUB, D.; BOUDREAU, M.C; GEFEN, D. Validadion Guidelines por IS Positivism 
Research. Comunications of Association for Information System. v. 13, p.380-427, 2004. 

SULLIVAN, G. et al. Indentifying modifiable risk factors for rehospitalization: a case-control 
study of seriously mentlly ill persons in mississippi. Am J Psychiatry, n. 152,  1995.  

TALBOOT, John, A. Deinstitutionalization: avoiding the disasters of the past. Psychiatric 
Services, v. 55 n. 10, 2004. 

THORNICROFT, G.; BEBBINGTON, P.Outcomes for Long-Term Patients One Year After 
Discharge From a Psychiatric Hospital.  Psychiatry Services, v. 56, n.11, 2005. 

THORNICROFT, G; BROHAN, H. LEWIS- HOLMES, E. Reducing stigma and 
discrimination: Candidate interventions. International Journal of Mental Health Systems. 
v. 2, n. 3, 2008. 

THORNICROFT, Graham, Shunned: Discrimination against people with mental illness. 
Journal of Occupational Psychology, Employment and Disability, v. 11, n. 1, 2009. 

TUNDIS, S.A. (Org.) Cidadania e loucura: políticas de saúde mental no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1990.  

VECCHIA, M. D.; MARTINS, S. T. F. O cuidado de pessoas com transtornos mentais no 
cotidiano de seus familiares: investigando o papel da internação psiquiátrica. Estudos de 
Psicologia, v. 11, n. 2, 2206. 

VELOSO, G. G. O que é a pesquisa acadêmica em administração em saúde? Tentativa de 
uma definição consensual. Tese de Doutorado (Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas), São Paulo, 2012. 

VIANA, Maria Carmen et al. São Paulo Megacity Mental Health Survey - a population-based 
epidemiological study of psychiatric morbidity in the São Paulo metropolitan area: aims, 
design and field implementation. In Rev. Bras. Psiquiatr. [online]. 2009, vol.31, n.4 pp. 375-
386 . acessado em: http://www.scielo.br/scielo.php?script= sci_arttext&pid=S1516-
44462009000400016&lng=en&nrm=iso. 



127 
 

WAN, T. H.; OZCAN, Y. A. Determinants of Psychiatric Rehospitalization: A Social Area 
Analysis. Community Mental Health Journal, v. 27, n. 1, 1991. 

WEINBERGER, M. et al. Does increased access to primary care reduce hospital readmissions? 
The New England Journal Of Medicine, v. 334, n. 22, 1996. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, International Statistical Classification of Diseases 
and Related Problems – CID-10. 10 th version. 2007. Disponível em 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/, acessado em 10 de outubro de 2011. 

ZIGURAS, S. J.; STUART, G. W. A Meta-Analysis of the Effectiveness of Mental Health 
Case Management Over 20 Years. Psychiatric Services, v. 51, n. 11,  2000. 

  



128 
 

 

Apêndice 1:  Formulário de Coleta de Dados 
 
 
1) Atenção Psicossocial 
 

Rede de atenção Psicossocial 
RA1: O paciente é atendido por psiquiatra? Não=0; Sim=1 
Nome do Fator Indicadores Escala 

 
Fator RA: 

Rede de  
Atendimento 

RA2 O acompanhamento/atendimento do paciente é feito nas instalações 
do PSF. 

Likert:  1 a 5 

RA3: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito no Pronto- 
Socorro. 

Likert:  1 a 5 

RA4: O acompanhamento do paciente é feito na Unidade Mista.  Likert:  1 a 5 
RA5: O paciente mora em área de PSF? Não=0; Sim=1 
RA6: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito em outra estrutura? (diferente do 
PSF, consultório particular, Pronto-Socorro e/ou Unidade Mista?, 

Não=0; Sim=1 

RA7: O acompanhamento/atendimento do paciente é feito em consultório particular. Likert:  1 a 5 
RA8: O paciente ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde Likert:  1 a 5 
RA9: O paciente ganha/obtém os medicamentos na Secretaria Regional de Saúde Likert:  1 a 5 
RA10: O paciente compra os medicamentos em farmácias particulares. Likert:  1 a 5 
 
Uso de medicamentos pelo paciente 
Nome do Fator Indicadores Escala 
Fator UM: Uso 

de 
Medicamentos 
pelo paciente 

UM1: O paciente usa medicamentos Likert:  1 a 5 
UM2: De modo geral o paciente toma/usa todos os medicamentos que 
necessita. 

Likert:  1 a 5 

UM3: O paciente toma os medicamentos de forma consciente. Likert:  1 a 5 

 
Apoio Familiar 
Nome do Fator Indicadores Escala 

 
Fator AF 

Apoio Familiar 

AF1: A família entende a doença. / A família entende que a paciente 
possui uma doença.  

Likert:  1 a 5 

AF2: A família aceita a doença. A família aceita que o paciente possui 
uma doença 

Likert:  1 a 5 

AF3: A família acredita na importância do tratamento.   Likert:  1 a 5 
AF4: O paciente tem apoio ou recebe cuidados da família. Likert:  1 a 5 

 
Cuidador do Paciente 

Nome do 
Fator 

Indicadores Escala 

 
Fator C: 

Cuidador do 
Paciente 

C1: O paciente possui uma pessoa que faz a função de apoiador/cuidador.  Likert: 1 a 5 
C2: A pessoa responsável pelo paciente entende a doença. / A pessoa 
responsável pelo paciente entende que a paciente possui uma doença.   

Likert: 1 a 5 

C3: A pessoa responsável pelo paciente aceita a doença.   Likert: 1 a 5 
C4: A pessoa responsável pelo paciente acredita na importância do 
tratamento  

Likert: 1 a 5 

C5: Há um responsável pelo paciente para acompanhá-lo nos atendimentos.  Likert: 1 a 5 
 
Uso de álcool e drogas 

Indicadores Escala 
Alc – N/S: É usuário de álcool. Não=0; Sim=1 
Drog – N/S: É usuário de drogas Não=0; Sim=1 
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Discriminação 
Nome do Fator Indicadores Escala 

 
Fator D: 

Discriminação 

D1: O paciente sofre discriminação nos vizinhos, no bairro ou na 
comunidade onde vive 

Likert:  1 a 5 

D2: Os vizinhos, pessoas do bairro ou da comunidade evitam o paciente.  Likert:  1 a 5 
D3: O paciente não consegue trabalho/emprego devido à doença.  Likert:  1 a 5 
D4: O paciente sofre discriminação no emprego ou trabalho.  Likert:  1 a 5 

 
 
2) Outras informações para controle 
 
P1: Código do Paciente  
P2: Data de nascimento / P2A – Idade 
P3: município de residência 
P4: Sexo:  
P5: Etnia (IBGE) 
P6: Escolaridade/Grau de Instrução: 
P7: Qual a doença (Código CID da Doença) 
P8:Qual foi a idade da manifestação da doença? / *P8A:Ano / *P8B:Idade 
P9: Faixa de Remuneração familiar 
P10: Estado Civil do Paciente 
P11: Qual a pessoa responsável pelo paciente (grau de parentesco) 
P12: O paciente possui tutor ou curador? Ou alguém responde legalmente pelo paciente? 
P13: Escolaridade/Grau de Instrução do apoiador / cuidador: 
 

 Indicadores Fatores (Número 
de Indicadores) 

Total de 
Indicadores 

Apoio Familiar 4 1 (4 indicadores) 4 
Cuidador do Paciente 5 1 (5 indicadores) 5 
Discriminação 4 1 (4 indicadores) 4 
Uso de Medicamentos 3 1 (3 indicadores) 3 
Rede de Atendimento  3 + 7 1 (3 indicadores) 10 

SubTotal 26 - 26 
Outras Informações: 13 0 13 

Total 39 - 39 
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Apêndice 2: TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada Fatores associados às (re)internações de 

pacientes com transtornos mentais: um olhar para as questões de gestão na microrregião de Ituiutaba/MG, sob 
a responsabilidade de Peterson Elizandro Gandolfi, professor da Universidade Federal de Uberlândia e 
coordenador da pesquisa.  

O nosso objetivo é entender o que poderia explicar a variação na quantidade de internações de pacientes com 
doenças mentais, procurando conhecer o perfil dos entrevistados e dos seus familiares, as suas condições sociais 
e o modo pelo qual ocorre o atendimento na rede pública de saúde.  

Na sua participação, você irá responder algumas questões dispostas em um formulário. Você não terá 
nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa. 

Apesar de existir algum risco de identificação, a equipe se compromete a manter total sigilo da sua identidade. 
Para preservar a sua privacidade, os pesquisadores criarão um tipo de código que buscará identificar somente o 
conteúdo das suas respostas, as quais serão necessárias ao desenvolvimento da pesquisa, sem a possibilidade de 
sua identificação, conforme a Resolução 196/96/CNS. Os resultados serão publicados, mas, mesmo assim, a sua 
identidade será preservada.   

Os benefícios da pesquisa consiste no fato de essa identificar fatores que possam ser associados às 
(re)internações de transtornos mentais, o que poderá contribuir para desenvolvimento de ações e políticas de 
saúde mental da microrregião e das cidades envolvidas. 

Você é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou coação. O 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será obtido no momento da visita à família do paciente pela equipe 
de pesquisa coordenada pelo pesquisador Peterson Elizandro Gandolfi, e uma cópia desse ficará com você.  

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com:  
Peterson Elizandro Gandolfi 

http://lattes.cnpq.br/8009321964299536  
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal / Curso de Administração 

Rua 20, nº 1600 - Bairro Tupã - Ituiutaba - MG - CEP 38304-402 
Tel.: (34) 3271.5222 

Você poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética na Pesquisa com Seres-Humanos – Universidade 
Federal de Uberlândia: Av. João Naves de Ávila, nº 2121, bloco A, sala 224, Campus Santa Mônica – 
Uberlândia –MG, CEP: 38408-100; fone: 34-3239.4131 

Ituiutaba, 18 de maio de 2012 
 
 

_______________________________ 
Assinatura e nome (equipe) 

 
Eu aceito participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido.  

 
_________________ 

Participante da pesquisa 
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Apêndice 3 – Relação de Antipsicóticos (Neurolépticos) disponíveis no mercado brasileiro. 
 

Antipsicóticos Antipsicóticos Atípicos 
Amplictil 
Carbolim 
Carbonato de Lítio 
Clonazepam 
Clonotril 
Clopixol 
Clopsina 
Clorpromaz 
Decanoato haloperidol 
Dogmatil 
Equilid 
Flufenan 
Flufenan depot 
Haldol 
Haldon decanato 
Halo 
Halo decanato 
Haloperidol 
Invega 
Levozine 
Levomepromazina 
Longactil 
Melleril 
Meprosin 
Neozine 
Neuleptil 
Orap 
Pirpotil L4 
Socian 
Stelazine 
Sulpan 
Uni Clonazepax 
Uni haloper 
Unitidazin 

Ability 
Clozapina 
Esquidom 
Fumarato de quetiapina 
Geodon 
Hemifumarato de quetiapina 
Leponex 
Respidon 
Ripevil 
Risleptic 
Risperdal 
Risperidon 
Risperidona 
Riss 
Seroquel 
Seroquel XRO 
Viverdal 
Zargus 
Zypera 

Fonte: Farmacêutico (João da Costa Júnior, CRF-MG 11.599) da Unidade Mista I 
(Ituiutaba/MG) em 31/10/2012 a partir do  Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF 
2011/2012) 
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Apêndice 4: Análises fatoriais dos constructos que estão no modelo 
 

Construto RA – Rede de atendimento  
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Construto UM – Uso de Medicamentos 
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Construto AF - Apoio Familiar 
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Construto C – Apoio do Cuidador 
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Construto D - Discriminação 
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Apêndice 5: Validade Convergente e Confiabilidade dos Constructos 
 

Construto RA – Rede de atendimento  
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Construto UM – Uso de Medicamentos 
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Construto AF - Apoio Familiar 
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Construto C – Apoio do Cuidador 
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Construto D - Discriminação 
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Apêndice 6: Correlações entre constructos e correlações entre indicadores  
 

 

Correlações entre os Constructos 
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Correlações entre indicadores e constructos 
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Anexo 1 – Autorizações Das Instituições Onde A Coleta De Dados Será Realizada. 
 

Secretaria de Estado de Minas Gerais – Regional Ituiutaba/MG 

 

 

 Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira Dourada 
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Secretaria Municipal de Saúde de Campina Verde 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Canápolis 
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Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Centralina 
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Secretaria Municipal de Saúde de Gurinhatã 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Ipiaçu 
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 Secretaria Municipal de Saúde de Ituiutaba 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Vitória 
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Anexo 2 – Parecer CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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Anexo 3 – Lista de Transtornos Mentais e Comportamentais (CID-10) 
 

F00-F09 - Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos 
F00* Demência na doença de Alzheimer (G30.-†) 
F01 Demência vascular 
F02* Demência em outras doenças classificadas em outra parte 
F03 Demência não especificada 
F04 Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo álcool ou por outras substâncias 

psicoativas 
F05 Delirium não induzido pelo álcool ou por outras substâncias psicoativas 
F06 Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física 
F07 Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a 

disfunção cerebral 
F09 Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado 

F10-F19 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância 
psicoativa 

F10 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool 
F11 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos 
F12 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides 
F13 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos 
F14 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína 
F15 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive 

a cafeína 
F16 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos 
F17 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo 
F18 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis 
F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de 

outras substâncias psicoativas 

F20-F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes 
F20 Esquizofrenia 
F21 Transtorno esquizotípico 
F22 Transtornos delirantes persistentes 
F23 Transtornos psicóticos agudos e transitórios 
F24 Transtorno delirante induzido 
F25 Transtornos esquizoafetivos 
F28 Outros transtornos psicóticos não-orgânicos 
F29 Psicose não-orgânica não especificada 

F30-F39 - Transtornos do humor [afetivos] 
F30 Episódio maníaco 
F31 Transtorno afetivo bipolar 
F32 Episódios depressivos 
F33 Transtorno depressivo recorrente 
F34 Transtornos de humor [afetivos] persistentes 
F38 Outros transtornos do humor [afetivos] 
F39 Transtorno do humor [afetivo] não especificado 
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F40-F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos 
somatoformes 

F40 Transtornos fóbico-ansiosos 
F41 Outros transtornos ansiosos 
F42 Transtorno obsessivo-compulsivo 
F43 Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação 
F44 Transtornos dissociativos [de conversão] 
F45 Transtornos somatoformes 
F48 Outros transtornos neuróticos 

F50-F59 - Síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e a fatores 
físicos 

F50 Transtornos da alimentação 
F51 Transtornos não-orgânicos do sono devidos a fatores emocionais 
F52 Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica 
F53 Transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, não classificados em 

outra parte 
F54 Fatores psicológicos ou comportamentais associados a doença ou a transtornos 

classificados em outra parte 
F55 Abuso de substâncias que não produzem dependência 
F59 Síndromes comportamentais associados a transtornos das funções fisiológicas e a fatores 

físicos, não especificados 

F60-F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto 
F60 Transtornos específicos da personalidade 
F61 Transtornos mistos da personalidade e outros transtornos da personalidade 
F62 Modificações duradouras da personalidade não atribuíveis a lesão ou doença cerebral 
F63 Transtornos dos hábitos e dos impulsos 
F64 Transtornos da identidade sexual 
F65 Transtornos da preferência sexual 
F66 Transtornos psicológicos e comportamentais associados ao desenvolvimento sexual e à 

sua orientação 
F68 Outros transtornos da personalidade e do comportamento do adulto 
F69 Transtorno da personalidade e do comportamento do adulto, não especificado 

F70-F79 - Retardo mental 
F70 Retardo mental leve 
F71 Retardo mental moderado 
F72 Retardo mental grave 
F73 Retardo mental profundo 
F78 Outro retardo mental 
F79 Retardo mental não especificado 

F80-F89 - Transtornos do desenvolvimento psicológico 
F80 Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem 
F81 Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares 
F82 Transtorno específico do desenvolvimento motor 
F83 Transtornos específicos misto do desenvolvimento 
F84 Transtornos globais do desenvolvimento 
F88 Outros transtornos do desenvolvimento psicológico 
F89 Transtorno do desenvolvimento psicológico não especificado 
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F90-F98 - Transtornos do comportamento e transtornos emocionais que aparecem 
habitualmente durante a infância ou a adolescência 

F90 Transtornos hipercinéticos 
F91 Distúrbios de conduta 
F92 Transtornos mistos de conduta e das emoções 
F93 Transtornos emocionais com início especificamente na infância 
F94 Transtornos do funcionamento social com início especificamente durante a infância ou a 

adolescência 
F95 Tiques 
F98 Outros transtornos comportamentais e emocionais com início habitualmente durante a 

infância ou a adolescência 

F99 - Transtorno mental não especificado 
F99 Transtorno mental não especificado em outra parte 
 

Fonte: http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm  

 


