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RESUMO 

 
Este trabalho, de abordagem qualitativa, está baseado em pesquisa exploratória de 

literatura especializada na área de saúde e teve como proposta compreender o tratamento 

psicoterápico de paciente mental numa unidade de saúde denominada Hospital-dia. Os 

temas abordados no referencial teórico os quais contribuíram para a elaboração e análise 

deste artigo constam da vasta literatura e publicações disponíveis nas áreas de medicina, 

psicologia, enfermagem e psiquiatria. Os temas abordados foram: I) Permanência em 

hospital-dia; II) Assistência prestada ao doente mental em hospital-dia; III) Atividades 

realizadas no transcorrer da internação em hospital-dia. O presente estudo pode contribuir 

com as reflexões sobre novas fornias de assistir a pessoas em sofrimento mental, tendo em 

vista os propósitos da Reforma Psiquiátrica, que propôs a desconstrução e a 

desinstitucionalização das práticas hospitalares, paralelamente à formulação de novos 

modelos de assistência ao portador de transtorno mental. O modelo asilar dos hospitais 

psiquiátricos vem sendo gradualmente substituído pelo tratamento em sistema aberto ou 

extra-hospitalar: os NAPS (Núcleo de Assistência Psicossocial), CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), CERSAMS (Centro de Referência em Saúde Mental) centros de convivência e 

hospital-dia testemunham esse processo. Tais programas representam uma possibilidade 

de resgate da cidadania dos portadores de transtorno mental. 

 
Palavras-chave: Hospital-dia. Psicoterapia. Saúde Mental. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa bibliográfica pode se constituir em etapa inicial de um processo de 

pesquisa, seja qual for o problema em questão, com o objetivo de se ter um 

conhecimento prévio da situação em que se encontra um assunto na literatura da 

área, assim como para se ter conhecimento dos principais autores que estudaram o 

tema e saber qual é a situação do referencial teórico na área. Ela é considerada uma 

estratégia necessária para a realização de qualquer pesquisa científica. Nesse 

sentido, Koche (2006) reforça o aspecto do objetivo da pesquisa científica: 

"conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um 

determinado tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer 

tipo de pesquisa". 

Este trabalho monográfico tem por finalidade uma revisão bibliográfica sobre 

trabalhos publicados acerca de tratamento psicoterápico de portadores de 

transtornos mentais em hospitais-dia. Assim, justifica-se o presente trabalho com a 

finalidade de apresentar uma proposta de atendimento que necessite estar centrada 

na valorização do indivíduo e no acolhimento d suas necessidades sócio-afetivas, 

com perspectivas de criar um espaço onde as pessoas possam conversar sobre 

vivências cotidianas, suas dificuldades, suas alegrias e sobre assuntos de seus 

interesses. 

Historicamente, as questões específicas da assistência em saúde mental 

sempre se relacionam à organização do sistema de saúde em geral, e dessa forma, 

as condições de saúde da população se mantiveram determinadas pelos fatores 

sócio-econômicos. As reformas na área da saúde foram configuradas num contexto 

social, cuja base segue o modelo econômico, caracterizado pela grande 

concentração e associação do capital nacional ao internacional; importação de 

linhas e técnicas de produção lesivas à saúde do trabalhador e na super exploração 

da força de trabalho. 

Esse processo, segundo Moura Neto (1990), tem elevado os índices de 

doenças físicas e mentais em todas as diferentes regiões do país. 

Um número razoavelmente grande de pessoas são portadoras de patologias 

com sofrimento psíquico. O atendimento e a assistência ao paciente mental tem sido 

negligenciado historicamente e continua sendo mal-atendido. 
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Essa atenção insuficiente ou inadequada consiste na desvalorização da fia da 

pessoa com transtorno mental, através de (Hildebrandt, 2003): 

 

a) Contenções químicas e mecânicas, utilizadas de forma incoerente;  

b) Manejo coercitivo e agressivo por parte da equipe de assistência;  

c) Zombarias em função de seus sintomas. 

 

Essa postura da equipe não parece vinculada somente ao paciente com 

doença mental, pois, em muitas ocasiões as pessoas acometidas por outras 

patologias também recebem um atendimento pouco condizente ao que as suas 

situações exigem. Uma proposta de atendimento necessita estar centrada na 

valorização do indivíduo e no acolhimento de suas necessidades sócio-afetivas, com 

perspectivas de criar um espaço onde as pessoas possam conversar sobre 

vivências cotidianas, suas dificuldades, suas alegrias e sobre assuntos de seus 

interesses. 

As propostas socioterápicas devem ser norteadas pelos próprios membros 

dos grupos, de tal forma que se constituam em meios utilizados para as suas 

aproximações. 

Este estudo tem por objetivos ter-se uma melhor compreensão do tratamento 

psicoterápico do paciente mental em tratamento numa unidade de saúde 

denominada hospital dia. 

O Hospital-dia, também denominado “serviços de internação parcial”, como 

lugar para aplicação de tratamento psicoterápico na área de Psicologia, no sistema 

de internação durante o dia, é uma modalidade de atendimento inicialmente 

pensada para redução de custos das pequenas cirurgias (cirurgias eletivas) com 

internamento e simultâneo benefício na redução de riscos para o paciente das 

infecções hospitalares. Os hospitais dia também se destinam ao atendimento de 

pacientes psiquiátricos que estão sendo reintegrados ao convívio social, sendo que 

o atendimento é intensivo, ou seja, o paciente frequenta a unidade hospitalar 

diariamente durante o período diurno, passando o restante do dia com a família e a 

comunidade onde reside. Em termos previdenciários designa o hospital ou parte 

dele que oferece serviços terapêuticos onde os pacientes geralmente frequentam 

todos os dias, mas vai para casa ou para uma ala de hospital durante a noite. 
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Conforme Lima e Botega (2011), no Brasil a proposição de Hospital dia para 

saúde mental existe desde a década de 60, mas somente a partir de 1992 passaram 

a figurar oficialmente entre as possibilidades de atendimento. Sua utilização nessa 

área justifica-se como: 

 

1) alternativa à hospitalização psiquiátrica; 

2) continuidade à internação fechada; 

3) extensão ao atendimento ambulatorial; e 

4) reabilitação e apoio a pacientes crônicos. 

 

O Hospital dia é uma modalidade de atendimento intermediária entre a 

internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos 

clínicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram o paciente na unidade por um 

período máximo de 12 horas. A clientela de tratamento do hospital dia, para Lima e 

Botega (2011), é composta de portadores de transtornos afetivos e quadros não 

psicóticos, que geralmente não necessitam de internação por período integral em 

hospital psiquiátrico. Contudo, os pacientes apresentam um elevado número de 

internações psiquiátricas prévias, provavelmente por necessitarem de um nível de 

atendimento além das possibilidades dos ambulatórios. Entretanto, pacientes com 

maior número de internações - em tese mais graves - tenderam a permanecer 

menos tempo no hospital dia (HD), o que suscita dúvidas quanto à sua adesão a 

serviços abertos, bem como aos possíveis fatores facilitadores dessa adesão. Em 

um momento de crescimento expressivo no número de serviços de internação 

parcial no Brasil, como nos últimos anos, mais estudos são necessários a fim de 

esclarecer para quem e para quê são destinados esses serviços. 

O Hospital-dia, de forma geral, apresenta possibilidades de crescimento do 

paciente, tais como: o hospital é um local protegido; possibilita aos pacientes trocas 

de experiências com outros internos; pode ajudar o paciente a melhorar através do 

compartilhamento de seu sofrimento, a sua história e perceber que outras pessoas 

também têm dificuldades, facilitando o contato com outras pessoas, a troca de 

afetos, amizades, etc. Enfim, favorece a socialização do doente mental, afastando o 

paciente dos conflitos do dia-a-dia. 
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2 OBJETIVO GERAL 

Ter uma melhor compreensão do tratamento psicoterápico de paciente mental 

numa unidade de saúde denominada "Hospital-dia" 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abordar a questão do tratamento psicoterápico em instituições hospital-

dia; 

 Identificar o tratamento de pessoas com transtornos mentais internados 

ma forma de hospital-dia (internação só durante o dia) em hospitais 

gerais 

 Compreender o que é estar num hospital geral como paciente 

psiquiátrico no sistema hospital-dia. 

 

4 A EXCLUSÃO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL 

A exclusão das pessoas com transtorno mental é resultante de um processo 

de exclusão do doente, cujo início data de 1852, quando se formulou a primeira lei 

de assistência ao doente mental e, associado e, associado a ela, ocorreu a 

construção do primeiro asilo, o hospital D. Pedro II (Marsiglia, 1990). A política oficial 

se caracterizou, desde então, pela tutela e segregação do doente mental, através do 

atendimento em hospitais que constituíram a instituição psiquiátrica até os primeiros 

anos da década de 70, tendência que passou a ser conhecida como “indústria da 

loucura”. 

O reflexo desta tendência pode ser observado, a partir de meados da década 

de oitenta, através dos princípios básicos que deveriam nortear os rumos da 

assistência psiquiátrica no país, lançados pelo Ministério da Saúde, os quais, em 

linhas gerais, preconizavam a regionalização dos serviços; além disso, estes 

deveriam ser diversificados e em maior número. Os macro-hospitais passaram a ser 

condenados e, em substituição aos mesmos foram propostos, conforme menciona 

Resende (1990), alternativas que visassem o desenvolvimento das ações especiais, 
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voltadas ao usuário egresso das internações e campanhas para reabilitação de 

pacientes crônicos. Estes princípios visavam “a pronta reinserção social do 

indivíduo”. 

Vale ressaltar que, durante a década de oitenta, apesar do inicio da abertura 

política, da redemocratização do país, da VIII Conferência de Saúde (1986) e das I e 

II Conferências Nacionais de Saúde Mental (1987 e 1992) – fatos estes que 

contribuíram para alterações não só de princípios, mas, principalmente de modelos – 

introduziram-se novas práticas terapêuticas. No entanto, a assistência parece ainda 

se manter dentro do mesmo paradigma, pois na esfera político-econômica, nota-se 

que continua reduzida à cota destinada à área, e a rede de ambulatórios têm como 

prática, em sua grande maioria, o tratamento psicofarmacológico ou o fornecimento 

de guias para internação. Lancetti (1990) indaga se não estamos nesses serviços 

fabricando doentes, através da transformação das pessoas em mercadoria, sob a 

forma de dependência farmacológica e do descompromisso para com os nossos 

usuários que vão, de serviço em serviço, em busca de atendimento. E se, mesmo 

com as sofisticações técnicas ou teóricas, não estamos estabelecendo 

normatizações. Logo, esta indagação nos remete a uma análise um pouco mais 

profunda do nosso cotidiano. 

A área da saúde mental tem passado por uma série de transformações, com 

discussões efetivas em relação à prática vigente e novas formas de intervenção 

sobre os transtornos mentais. O modelo centrado no hospital especializado vem 

sendo questionado e criticado em função do seu caráter excludente e segregados. 

Ao lado desses, há um movimento que aposta em mudanças e na possibilidade de 

criar uma rede de assistência psiquiátrica, em nível municipal, indo de encontro às 

relações manicomiais que marcaram o atendimento ao indivíduo com transtorno 

mental (Hildebrandt, 2003). A exclusão da pessoa portadora de sofrimento mental 

em instituições psiquiátricas passou a ser uma prática regular de intervenção sobre 

a loucura a partir do século XVIII. Para os defensores desta prática, o doente mental 

representava uma ameaça à sociedade e, por isso, precisava ser retirado do 

convívio social. Os hospícios eram considerados como um espaço social próprio 

para a reclusão e tratamento (AMARANTE, 1994, p. 74). 

Com o isolamento acreditava-se que a pessoa pudesse ser recuperada 

(curada) do mal que a afligia e devolvida à sociedade. Porém, o saber psiquiátrico 

dominante da época determinou o caráter de incurabilidade da loucura pois mesmo 
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diante das técnicas terapêuticas utilizadas, não havia uma melhora significativa do 

insano. Aliado a isso, o indivíduo considerado louco era visto como perigoso, sem 

potencialidades, incapaz de desenvolver atividades produtivas e socialmente úteis. 

Diante dessa situação, ele passou a ser tutelado pela família e pelo Estado, 

perdendo, com isso, o seu direito à cidadania (HILDEBRANDT, 2003, p. 19). 

4.1 Perspectivas atuais 

O manicômio coloca uma barreira contra o indivíduo e o mundo externo. Na 

maioria das vezes a pessoa é despojada de seus pertences e passa a ser mais uma 

que habita naquela comunidade chamada hospício. Suas visitas são normalmente 

proibidas ou limitadas e o contato com as pessoas amadas torna-se restrito. O poder 

de decisão está nas mãos da equipe médica, que o utiliza de acordo com seus 

interesses e necessidades. Muitos internos sofrem mutilações que ocorrem nas 

instituições totais: no eu, na vida civil, profissional e familiar. Contudo, nos presídios 

também acontecem, nas instituições que abrigam menores, nas escolas e até em 

casa. Muitas vezes as mutilações e interdições dependem das pessoas cuidadoras 

independente dos espaços sociais. 

Segundo Goffinan (1987) alguns papéis podem ser recuperados ou 

resgatados, contudo outras perdas tornam-se irrecuperáveis. 

As prolongadas internações, a cronificação da doença, a violência e a perda 

de subjetividade consistiam em preocupações para muitas pessoas que se 

envolveram no movimento denominado "Reforma Psiquiátrica Brasileira% a partir da 

década de 1980. O processo de desinstitucionalização do modelo asilar em 

psiquiatria foi construindo bases mais sólidas e buscando engajar um número de 

pessoas cada vez maior para essa luta. As discussões tornaram-se mais efetivas e 

familiares e usuários passaram a ter uma presença marcante no cenário da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. A desinstitucionalização deve ser entendida como um 

processo mais amplo, que não significa apenas retirar o paciente mental de dentro 

do manicômio e fechar as suas portas. É necessário construir uma rede de recursos 

assistenciais que possibilite a atenção ao doente mental no seu meio de convívio, 

estando ele com a sua doença controlada ou com sintomas agudizados. Portanto, 

desinstitucionalizar significa (HILDEBRANDT, 2003): 
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a. Melhorar a qualidade de vida dos paciente mental e seus familiares; 

b. Permitir aos pacientes expressar as suas opiniões; 

c. Ter uma participação efetiva no seu tratamento; 

d. Que possam discutir, concordar e divergir sobre as técnicas terapêuticas a 

que estão submetidos; 

e. Desconstrução do manicômio; 

f. Decompor o agir institucional; 

g. Promover treinamentos para os trabalhadores da saúde que fundamentam 

suas práticas em um saber manicomial. 

5 HOSPITAL GERAL E AMBULATÓRIOS: LOCAL ONDE SE DÁ AS PRÁTICAS 

PSICOTERÁPICAS NO SISTEMA HOSPITAL DIA 

O manicômio era e ainda é o lugar da alienação. Alienação do doente mental, 

alienação da sociedade, que se tranquilizava escondendo e castigando seus loucos. 

E, aproveitando também para projetar neles sua parte alienada. Junto com os 

loucos, originalmente, estavam retardados, os criminosos, os vagabundos, os 

miseráveis, as prostitutas imprestáveis, os leprosos e, certamente os questionadores 

de todo o tipo. Entre estes, muitas pessoas que denunciavam várias espécies de 

alienação. 

Existem os loucos anônimos: os seres humanos indignados, que se revoltam 

contra a desumanização, que lutam pela dignidade humana. São loucos, porque o 

normal é ser esperto e levar vantagem em tudo. Todos esses loucos convivem com 

os alienados na rua, nas instituições, no trabalho, na sociedade. Um exemplo do 

nosso dia a dia: uma unidade de saúde, sem recursos humanos e materiais; uma fila 

de pacientes, imensa, todos submissos, alienados, correndo o risco de morrer na 

espera. De repente alguém se revolta, protesta. Este será o louco - seu destino está 

definido: o distrito policial ou ... o psiquiatra! E muitos psiquiatras não percebem que 

o louco que reclama seus direitos é o único ser humano que não perdeu sua 

humanidade, sua capacidade de se indignar (BOTEGA, 1995, p. 7-9). 

As pessoas, dessa forma, seriam loucas ou alienadas. Seriam aquelas 

pessoas corajosas que questionam e denunciam os processos de alienação social. 

Os alienados são vítimas desses processos, seres que perderam os direitos 
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humanos, coisificados que são, sem ter consciência disso. Faltou o grupo dos 

poderosos, dos que levam vantagem: é um subgrupo dos alienados, que 

aparentemente vitimiza com o seu poder agora, mas logo se tornará vítima de sua 

própria ambição perversa. 

É aqui que entra o papel do Hospital Geral: ambulatórios, enfermarias, 

hospitais dia, unidades de emergência, etc. imbricam-se com a possibilidade de a 

equipe de saúde mental atingir a população do hospital geral, tantos pacientes como 

profissionais, efetuando trocas e enriquecendo todo. 

Na verdade, as possibilidades de intercâmbio e de atuação da equipe de 

saúde mental num hospital geral são imensas, e elas vão surgindo a cada dia, à 

medida que profissionais de várias áreas passam a ver o profissional como um 

colega normal. 

As primeiras unidades de psiquiatria no Hospital Geral, em seu sentido 

moderno, qual seja, com planejamento terapêutico, integração à medicina geral, 

internações breves com rápido retorno à comunidade de origem, serviços de 

interconsulta e de emergência, surgiram na década de 1930, em centros 

universitários dos Estados Unidos da América (BOTEGA, 1995). 

As principais razões para esse desenvolvimento foram: 

a) a experiência de pequenas enfermarias psiquiátricas em hospitais militares 

gerais, nas quais se tratavam soldados com distúrbios mentais agudos. Tal 

experiência mostrou concretamente a médicos e ao pessoal técnico e administrativo 

a possibilidade de se tratarem eficazmente doentes contais em hospitais gerais; 

b) a crítica aos macro-hospitais psiquiátricos, denunciando-se sua dimensão 

segregadora, estigmatizante e produtora de anomia. O fantasma dos campos de 

concentração da Segunda Guerra Mundial também contribuiu para a condenação de 

qualquer macroinstituição para desadaptados sociais; 

c) adoção, por parte de psiquiatras, das propostas de saúde pública e 

comunitária, planejamento em saúde e reabilitação; 

d) a idéia de que a internação psiquiátrica não deveria ser mais vista como 

centro da assistência psiquiátrica. Ela deveria ser integrada a estruturas 

assistenciais extramurais (ambulatórios e centros de saúde regionalizados), 

buscando-se ao máximo a continuidade terapêutica. Os hospitais gerais 

contribuiriam bem mais para tal continuidade, pois tendem a ser mais bem 

regionalizados do que os macro-hospitais psiquiátricos; 
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e) o desenvolvimento de abordagens terapêuticas que viabilizaram e tornaram 

mais ágil o tratamento dos quadros psiquiátricos graves, particularmente a 

convulsoterapia e a psicofarmacologia; 

f) o desenvolvimento de abordagens psicoterapêuticas e socioterapêuticas; 

g) reconhecimento crescente da importância do ensino de psiquiatria no curso 

de graduação médica, ressaltando a importância das Unidades de Psiquiatria no 

Hospital Geral em hospitais gerais de ensino. 

Enriquecida por importantes contribuições da psicanálise e das ciências 

sociais e do comportamento, a psiquiatria passou a atuar de modo operativo em 

vasta gama de serviços no hospital geral. Além das unidades de internação, 

profissionais de saúde mental estabeleceram-se em prontos-socorros, 

interconsultas, ambulatórios e unidades de atendimento integrado. A instalação de 

serviços de saúde mental no hospital geral também tem sido reconhecida como 

importante recurso na formação de profissionais da saúde, propiciando-lhes 

conhecimento interdisciplinar e capacitação para lidar com problemas psicossociais 

em pacientes clínicos e cirúrgico.  

6 PSICOTERAPIAS NO ATENDIMENTO EM HOSPITAL DIA (HD) 

“Sem fugir a uma proposta comunitária de felicidade, milhares de indivíduos, 

em todas as partes do mundo, estão procurando, pessoalmente, estar bem consigo 

mesmos. Assim, a psicoterapia deixa de ser algo destinado só às pessoas ditas 

doentes e passa a ser uma opção de todos aqueles que, atentos à orientação do 

mundo moderno, estar bem consigo mesmos, criando um ambiente em volta de si 

onde eles sejam e possam realizar-se como pessoa.” 

6.1 Psicoterapias no atendimento em Hospital Dia 

O hospital ainda é uma instituição marcada por situações extremas, por 

sofrimento, por dor, adoecimento e pela luta constante entre vida e morte onde se 

potencializam angústias, medos, inseguranças, raivas, revoltas, não só para os 

doentes e familiares, mas também para o profissional de saúde, sempre preparado 

para a cura, mas em constante tensão diante da morte (BRUSCATO, 2004). 
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É nesse ambiente que surge a Psicologia Hospitalar na busca de resgatar o 

subjetivo em situações associadas ao adoecimento. Assim, um dos objetivos do 

psicólogo que atua nessa área é tentar atenuar o sofrimento do paciente e de sua 

família, através do enfoque das repercussões da doença no paciente, associados a 

outros fatores como história de vida, forma como ele assimila a doença e seu perfil 

de personalidade (ISMAEL, 2005). 

A importância do psicólogo no ambiente hospitalar foi reconhecida por 

médicos e outros profissionais da saúde quando se deram conta de que há um lado 

obscuro e inconsciente que gera conflitos e queixas, que complicam evoluções e 

reduzem a eficácia terapêutica, assim como a exigência crescente de humanização 

aos cuidados recebidos, que se refere a dois enfoques (ROMANO, 1999): 

1) Condições de trabalho; e 

2) Dispensação de cuidados ao doente. 

 

Um dos problemas que mais se destacam no trabalho do psicólogo no 

hospital, além da falta de privacidade para o atendimento, é o tempo disponível. 

O atendimento de pacientes em hospitais dia se dá em quartos, enfermarias e 

ambulatórios. 

Nos ambulatórios, geralmente, o psicólogo possui uma sala para realizar o 

atendimento. Dessa forma, a questão da privacidade é mantida, mas a duração da 

sessão é reduzida, se comparada à clínica particular, variando de 20 a 40 minutos, 

dependendo da instituição. Nesses casos, o tempo de tratamento é mais prolongado 

e o paciente é atendido semanalmente, durante meses ou anos, o que faz com que 

esse tipo de atendimento tenha uma enorme fila de espera. 

Na busca de tratamentos de curta duração que possam promover alívio ao 

sofrimento psíquico, destacamos como técnicas possíveis a psicoterapia breve, a 

psicoterapia breve de base analítica e a Psicoterapia de grupo de apoio multifamiliar 

– PGA (CONTEL, 1999). 

6.2 Psicoterapia breve 

As Psicoterapias breve se destacam como um conjunto de métodos e 

técnicas de atendimento com duração inferior às terapias convencionais, como já 

destacamos, que geralmente podem ser aplicadas em instituições hospitalares. 
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As psicoterapias breves são terapias de objetivos limitados por terem suas 

metas mais reduzidas e mais modestas que as psicoterapias convencionais 

(CONTEL, 1999). 

Essa limitação é uma das principais características do procedimento da 

psicoterapia breve e aparece em função das necessidades imediatas do indivíduo, 

como superação dos sintomas e problemas atuais da realidade do paciente. Trata-

se de ajudar o paciente a encarar os diversos conflitos predominantes que 

determinam variados quadros na psicopatologia psicodinâmica (KNOBEL, 1986). 

Na psicoterapia breve destacamos, entre outros, dois princípios básicos:  

1) Foco; e 

2) Temporalidade. 

As principais técnicas de psicoterapias breve são:  

 Técnica de Knobel (1986); 

 Técnica de Fiorini (2004); 

 Técnica de Braier (1991); e 

 Técnica de Gilliéron (1986). 

6.3 Psicoterapia de Grupo de Apoio Multifamiliar (PGA) 

A Psicoterapia de grupo de apoio multifamiliar (PGA) é um grupo aberto, com 

as seguintes características: 

- Tempo de duração: 1 hora e 15 minutos diários; 

- Frequência: semana; 

- Coordenação: em coterapia de um psicoterapeuta de grupo e de um(a) 

enfermeiro (a) psiquiátrico (CONTEL, 1999). 

O familiar é a ponte entre o ambiente da casa do paciente e o ambiente 

terapêutico do hospital dia (HD). 

A adesão de familiares à Psicoterapia de grupo de apoio multifamiliar facilita e 

abrevia a terapia em hospital dia. 
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6.4  Psicoterapia cognitivo-comportamental 

Foi criada por Aaron Beck na década de 60 (Beck, Rush, Shaw & Gany, 1997 

In: Pereira e Penido, 2010.  Aplicabilidade teórico-prática da terapia cognitivo 

comportamental na psicologia hospital). 

Abordagem: diretiva, objetiva, focada no aqui-agora. 

Duração: tempo limitado.  

Modelo: Biopsicossocial e considera a influência de fatores psicológicos, 

ambientais, biológicos e sociais como fundamentais para o entendimento do 

comportamento humano.  

 Outros métodos existem e que podem ser enquadrados na área da psicologia 

da saúde ou psicologia hospitalar.  

6.5 Acolhimento do paciente mental 

Acolher significa, entre outras coisas, dar crédito a; dar ouvidos a; tomar em 

consideração. 

O acolhimento pode significar a facilitação dom acesso da população aos 

serviços de saúde, principalmente da saúde mental e também o oferecimento de 

assistência adequada. 

É inegável a importância do acolhimento como instrumento fundamental, em 

qualquer ação que seja direcionada aos usuários e dependentes de álcool e outras 

drogas. 

Acolhê-los nos serviços de saúde significa, antes de tudo, admitir uma 

maneira diferente de viver, o que pode não ser fácil. O acolhimento está presente na 

prevenção, promoção à saúde e assistência aos usuários, dependentes de álcool e 

drogas (PMSP, 2002). 

O acolhimento cria um momento novo no atendimento das pessoas na área 

da saúde. Revê posturas, reavalia processos e cria uma rede de relações. Extrapola 

a instituição saúde, tece novas ligações de confiança, faz surgir vínculos e avança 

de maneira solidária e responsável na comunidade. 

Tais transformações podem acontecer, dentre outras, com as seguintes ações 

(PMSP, 2002, p. 57): 
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- Criação de comitês de acolhimento e implantação de salas acolhedoras em 

hospitais e unidades básicas de saúde; 

- Implantação de Ouvidoria; 

- Retirada de vidros de recepções e balcões; 

- Uso de crachás de identificação para funcionários; 

- Sinalização para melhor orientação dos usuários; 

- Caixas de sugestões; 

- Acolhimento personalizado por meio de painéis eletrônicos em hospitais. 

 

Esse acolhimento deve ser trabalhado numa rede de acolhimento, formada 

por profissionais de saúde, usuários dos serviços, voluntários, membros da 

comunidade, profissionais de outras áreas sociais, enfim, todas as pessoas que 

compartilham dessa mesma consciência e desejarem agir em conjunto para mudar 

situações e produzir bem-estar. 

Essa é uma rede de compromisso social quanto à sua natureza e quanto ao 

objeto e que reconhece uma grande complexidade na área da saúde e que 

necessita de parcerias. 

Parceirizar é como segurar a mão do outro trapezista em pleno ar. É preciso 

ter ousadia e confiança no parceiro. É preciso ter um sonho em comum. 

7 REVISÃO DA LITERATURA 

7.1 Abordagem e metodologia da pesquisa 

A metodologia usada na elaboração da presente monografia é pesquisa 

exploratória constante de uma revisão bibliográfica. Nesse intuito, foram utilizados 

livros, revistas, artigos, etc. especialmente na área de saúde mental. 

Podemos afirmar, de forma simplista, que é toda atividade realizada para se 

descobrir e conhecer as respostas de indagações que temos a respeito de um 

assunto. São esses meios que utilizamos para obter tais respostas das ciências, 

pois, se assim não for, não teremos dados finais confiáveis. 

Volpato (2007) define pesquisa científica “como a atividade que utiliza a 

metodologia e os pressupostos científicos”. 
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A pesquisa bibliográfica é o meio por excelência para a formação científica e 

constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca 

o domínio do estado da arte sobre determinado tema. 

Como trabalho científico original, constitui a pesquisa propriamente dita algo 

importante e essencial na área das ciências humanas. Como resumo de algum 

assunto, constitui geralmente o primeiro passo de qualquer atividade na pesquisa 

científica. 

7.2 População 

Esta monografia leva em conta trabalhos científicos nas áreas de psicologia, 

medicina e enfermagem relacionados ao tratamento de pacientes com transtornos 

mentais em hospitais dia, onde se buscou descrever todo o processo e evolução de 

tratamentos de transtornos mentais. 

7.3 Amostra  

Foram feitas pesquisas em trabalhos de psicologia, psiquiatria e enfermagem 

relacionados ao tratamento de pacientes com transtornos mentais, internados para 

tratamento em hospitais dia. 

Foram incluídos trabalhos relacionados a pacientes com transtornos mentais 

internos em hospitais dia e ambulatórios em língua portuguesa. 

7.4 Procedimentos 

Este trabalho monográfico foi elaborado a partir da escolha do tema e 

desenvolvido através do levantamento bibliográfico. Por se tratar de uma abordagem 

bibliográfica, não houve a necessidade de entregar ao comitê de ética para a 

aprovação, partindo-se diretamente para a efetivação e realização da pesquisa com 

a coleta de dados, a qual foi feita através da seleção de trabalhos que aprofundavam 

o conhecimento sobre transtornos mentais, a fim de possibilitar o conhecimento e 

reconhecimento de seus benefícios nos tratamentos psicológicos e psiquiátricos, 

visando o bem-estar dos pacientes sob o regime de tratamento em hospital dia. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta deste estudo monográfico foi ter-se uma compreensão do 

tratamento psicoterápico em instituições denominadas hospital dia. 

Esta modalidade de atendimento intensificou-se com o Movimento da 

Reforma Psiquiátrica. Um de seus pressupostos previa que instituições hospitalares 

passassem a receber esses pacientes quando houvesse recrudescimento dos 

sintomas da doença, em unidades específicas ou junto a pacientes com outros 

diagnósticos. 

Essas mudanças foram conflituosas. No entendimento da maior parte da 

sociedade, o manicômio foi e ainda se constitui em local apropriado para receber o 

doente mental. 

Apesar das grandes mudanças ocorridas ao longo do tempo, as concepções 

de periculosidade e de risco de fuga do paciente psiquiátrico que permeiam o 

cotidiano desde local, o que parece ser uma das explicações para a resistência dos 

que lá trabalham em tolerar a figura daquelas pessoas, pelo medo dos seus atos, 

pela impaciência com as suas exigências e pelo desconhecimento em relação a 

essas enfermidades. 

Durante a construção deste trabalho, foi possível observar pontos importantes 

e positivos, tais como: 

- Liberdade de poder sair das unidades de origem e deambular em outros 

espaços dos hospitais dia; 

- Possibilidade deter familiares acompanhando o interno durante todo o tempo 

de hospitalização; 

- Convívio com pessoas acometidas por outras patologias; - Curta 

permanência no hospital dia. 
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