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RESUMO

A pesquisa ‘A voz dos usuários de Saúde Mental: um estudo no Hospital-dia do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro’ teve início em fevereiro/2015, 
dentro do Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá e teve como objetivo a investigação da representação social dos 
usuários de um serviço de saúde mental sobre as mudanças que a Reforma Psiquiátrica Brasileira se propõe a realizar. O serviço escolhido foi o 
Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ), situado na Gamboa, Centro do Rio. O CPRJ é um centro de atenção integrado de Saúde Mental sob a 
administração da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) que foi criado em agosto de 1998. Foi estabelecido como amostra um 
grupo de vinte de seus usuários que tiverem experiência(s) prévia(s) de internação (ões) por, no mínimo, 3 meses (ininterruptos ou não) e que 
agora, participem do Hospital-dia (HD) desse dispositivo por, pelo menos, o mesmo período. Os usuários não foram escolhidos em função de sua 
patologia.  Foram entrevistados 22 usuários, sendo 7 mulheres e 15 homens, com idades variando entre 28 a 65 anos (duas entrevistas foram 
descartadas da análise). As entrevistas ocorreram dentro do CPRJ em salas de atendimento. Todos têm diversas internações, algumas delas bem 
longas, chegando a completar 01 ano. Seus níveis de escolaridade variam entre ensino fundamental incompleto ao ensino superior completo. 
Dentre os entrevistados seis não relatam alguma ocupação e/ou profissão. Oito deles são aposentados, cinco não recebem qualquer benefício 
e/ou aposentadoria e os demais recebem Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/Loas). Suas patologias não 
são claramente definidas, nem por eles e nem por seus prontuários, através do CID (Classificação Internacional de Doenças). Doze usuários 
possuem rede de apoio baseada em sua família, mãe, irmãos e  companheiro(a). Sete deles não tem qualquer apoio familiar ou social e um deles 
conta com amiga. Dois moram em abrigos públicos. Um usuário frequenta o Hospital-dia do CPRJ desde sua criação, há 16 anos. Outros 
frequentam por um período que varia entre 3 a 15 anos. Média de 8 anos como usuários do serviço. Todos desenvolvem atividades no HD,  
oficinas que compõem o projeto terapêutico desenvolvido para cada usuário, constando do período de permanência, que varia entre 3 a 5 dias 
por semana no HD. O projeto terapêutico tem a finalidade de desenvolver habilidades e o resgate da cidadania. Os usuários ainda podem 
participar do Programa de Trabalho e Geração de Renda, parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Trabalho e 
Renda, através do NUSAMT (Núcleo de Saúde Mental e Trabalho). Todos os entrevistados relatam se sentirem bem quando estão no HD, 
afirmando que os finais de semana são ruins, pois tem que ficar em casa sem terem nada para fazer. As entrevistas procuraram identificar o 
sujeito com suas características sócio-demográficas e sua percepção do serviço que agora participa em comparação com o serviço ou serviços que 
já esteve (internação), além de conhecer também seus planos para o futuro e a rede de apoio para a realização destes planos. Os dados coletados 
foram submetidos à análise do discurso e assim foi possível chegar a algumas categorias empíricas que foram analisadas sob a perspectiva da 
representação social. Nos discursos foram categorizadas as seguintes temáticas, fruto das respostas a três questões elencadas no roteiro, a saber: 
Vínculo ao HD/autonomia; Planos para o futuro/ vontade e Diferença entre internação e HD. Acredita-se que o desenvolvimento de qualquer 
intervenção requer algo que alguns profissionais da saúde esquecem-se no processo de composição de suas ações: usuários e suas demandas. 
Diversas propostas terapêuticas parecem ser elaboradas por profissionais e oferecidas ao usuário de maneira vertical e sem relação de 
composição com seu público alvo.

Saúde

Psicologia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


