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HistHistóóricorico
Missão 
Instituto Universitário de Saúde Mental 
de Quebec
Clientela
Organização dos cuidados  e serviços
Ensino
Pesquisa
Recursos humanos



1845 a 1850 : Asilo provisório de Beauport
1850 a 1865 : Asilo Lunático de Quebec 
1865 a 1912 : Asilo dos alienados de Quebec 
1893 : Aquirido pela Congregação das Irmãs

da Caridade de Quebec
1912 : Asilo São-Miguel-Arcanjo
1914 : Hospital São-Miguel-Arcanjo
1976 : Centro hospitalar Robert-Giffard
2006 : CHRG Instituto
2009 : Instituto Universitário de Saúde Mental de Quebec



AtAtéé o comeo começço  dos anos 60o  dos anos 60 Agora Agora 20102010

MissãoMissão Principalmente  abrigo proteção 
das pessoas consideradas como 
alienadas e excluídas. 

Tratamento e readaptação  
especializados e superespecializados.  

Abrigo de pessoas acometidas de 
doença mental [sic]. 

RelaRelaçção com ão com 
a sociedade a sociedade 

Autarquia representada pelo 
status jurídico de 
municipalidade, reflexo do 
fenômeno da exclusão dos 
doentes mentais. Isolamento 
geográfico inicial dos  hospitais.

Plena integração com a cidade e  com o 
sistema de saúde e de serviços sociais. 
Redução notável  dos «hospitalizados» a 
longo termo  - alocados na  communidade.

ParceriaParceria Autossuficiência e ausência de 
vínculos com outros organismos. 

Parceria em uma rede integrada de 
estabelessimentos e organismos 
comunitários,formalizada  através de 
convênios. 



AtAtéé o comeo começço  o  

dos  anos 60dos  anos 60

Agora Agora 20102010

NNúúmero de mero de 
usuusuáários internos rios internos 
(hospitalizados)(hospitalizados)

Próximo de 5 200 em 1962. Em 31 de março de 2010
Cuidados psiquiátricos de curta duração: 

228 usuários
Cuidados psiquiátricos de longa 

duração:259 usuários

NNúúmero de mero de 
usuusuáários externos rios externos 
(ambulatorial, (ambulatorial, 
por ex.) por ex.) 

Muito poucos. Próximo de 6 000

EnsinoEnsino Sobretudo formação de 
médicos, enfermeiras e  
auxiliares  de enfermagem.

Formação universitária e secundária nas 
24 disciplinas da saúde, em crescimento 
constante.



AtAtéé o comeo começço  dos o  dos 
anos 60anos 60

Agora Agora 20092009

PesquisaPesquisa Inexistente ou  quase  
inexistente .

O CRULRG é um dos mais importantes  
centros de pesquisa no Canadá em 
psiquiatria e em neurociências 

O Centro de pesquisa tem crescido de 
forma notável.

Filosofia dos Filosofia dos 
cuidadoscuidados

Proteção de pessoas 
« incapazes ».

Restabelecimento
da pessoa.

Reconhecimento Reconhecimento 
externoexterno

Considerado como 
hospital « do fim da 
linha ».

Reconhecimento pelo RUIS-UL como 
« maior estabeleciment o » em 
psiquiatria para a região de Quebec 
(Cidade) e regiões do  leste do Quebec 
(Província).



Histórico
Missão Missão 
Instituto Universitário de Saúde Mental 
de Quebec
Clientela
Organização dos cuidados  e serviços
Ensino
Pesquisa
Recursos humanos



Excelência em saúde mental e filiado à Universidade de Laval, o 
Instituto Universitário de Saúde Mental de Quebec oferece às 
pessoas adultas serviços especializados de qualidade, voltados para 
o restabelecimento, para a integração social e qualidade de vida. 

Comprometido em uma  rede de parceiros,

Trata a doença mental [sic] e apóia a pessoa e seus próximos;  
contribui igualmente com prevenção e rastreamento;

Cont ribui at ivamente com o ensino, desenvolvimento t ransferênc 
de saber especializado; 

Investe no avanço do conhecimento através da pesquisa 
fundamental, clínica e de avaliação; 

Segue sua trajetória de excelência, avaliando as formas de 
intervenção e implantando as melhores práticas. 
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Histórico
Missão 
I nstituto UniversitI nstituto Universitáário de Sario de Saúúde de 
Mental de QuebecMental de Quebec
Clientela
Organização dos cuidados  e serviços
Ensino
Pesquisa
Recursos humanos



I nstituto UniversitI nstituto Universitáário de rio de 
SaSaúúde Mental de Quebecde Mental de Quebec

Responsabilidades

Favorecer a emergência de uma cultura universitária que facilite a 
manutenção e o desenvolvimento da qualidade dos serviços, oferecidos 
às pessoas que apresentam um problema de saúde mental e a seus 
próximos.

Favorecer a ancoragem das funções de ensino e de pesquisa em um meio 
de prática rica, no que concerne às clientelas assistidas, ao saber 
disciplinar e interdisciplinar.

Estabelecer, em parceria com Centros Hospitalares e com CSSS (Centros 
de saúde e de serviços sociais) da região de Quebec, as orientações 
ministeriais sobre cuidados e serviços em saúde mental: serviços de base 
na comunidade, serviços hospitalares, assim como de readaptação e de 
apoio à integração social.



Histórico
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Em 31 de março de 2009

Cuidados psiquiát ricos de curta duração:

228 usuários admit idos
5 644 usuários regist rados

Cuidados  psiquiát ricos de longa 
duração:

259 usuários admit idos



Histórico
Missão 
Instituto Universitário de Saúde Mental 
de Quebec
Clientela
OrganizaOrganizaçção dos cuidados  e ão dos cuidados  e 
serviserviççosos
Ensino
Pesquisa
Recursos humanos



OrganizaOrganizaçção dos cuidadosão dos cuidados
e servie serviçços os Curta duraCurta duraççãoão

6 programas do t ipo Clientela-Alvo de 
curta duração

Transtornos psicóticos

Transtornos afetivos

Transtornos severos da personalidade

Deficiência intelectual com psicopatologia

Psiquiatria geriátrica

Psiquiatria perinatal



Divisão por diagnDivisão por diagnóóstico da Clientela registradastico da Clientela registrada

Sueguimento externo em 2009Sueguimento externo em 2009--20102010
NNúúmero de mero de 

usuusuááriosrios Percentagem  da populaPercentagem  da populaççãoão

Dificiência intelectualDificiência intelectual 642 11%

Psiquiatria GeriPsiquiatria Geriáátricatrica 601 10 %

Psiquiatria perinatalPsiquiatria perinatal 321 6 %

Transtornos afetivosTranstornos afetivos 1865 33 %

Transtornos da Transtornos da 
personalidadepersonalidade

210 4 %

Transtornos psicTranstornos psicóóticosticos 2005 36 %

Total :Total : 5 644 100 %



Clínica Notre-Dame des Victoires



(continua(continuaçção)ão)

Centro de tratamento comunitário 
Benoît XV



Programa Programa ClientelaClientela--AlvoAlvo
Transtornos PsicTranstornos Psicóóticos ticos (continua(continuaçção)ão)

« 388 »



Programa Programa ClientelaClientela-- AlvoAlvo
Transtornos PsicTranstornos Psicóóticos ticos (continua(continuaçção)ão)

Centro de tratamento e de readaptação (CTR)
de Nemours



Programa Programa ClientelaClientela-- AlvoAlvo
Transtornos PsicTranstornos Psicóóticos ticos (continua(continuaçção)ão)

Manoir de l Âtre



Programa Programa ClientelaClientela-- AlvoAlvo
Transtornos severos da personalidade Transtornos severos da personalidade 

Centro de tratamento Faubourg Saint-Jean



Programas Programas ClientelaClientela--AlvoAlvo
Curta duraCurta duraççãoão

Serviços oferecidos :
serviços ambulatoriais oferecidos na 
comunidade

serviços ambulatoriais oferecidos no próprio 
estabelecimento

serviços de t ratamento e de readaptação 
int rahospitalares

Avaliação especialiazada e apoio clínico aos 
prof issionais da rede

Ensino e pesquisa



As unidades de serviços são serviços 
complementares aos programas do tipo Clientela-
Alvo .

7 unidades de serviços

Módulo de avaliação-ligação

Urgência psiquiátrica

Ligação e apoio aos programas do tipo Clientela-Alvo

Interconsulta psiquiátrica

Psiquiatria e dependência química

Psiquiatria Forense

Assistência somática especializada



Programas Programas ClientelaClientela--AlvoAlvo
LongLonga duraa duraççãoão

2 Programas Clientela-Alvo

Programa de aloj amento com cuidados psiquiátricos

Programa de aloj amento com cuidados psiquiátricos e 
somáticos (saúde física)
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Histórico
Missão 
Instituto Universitário de Saúde Mental de 
Quebec
Clientela
Organização dos cuidados  e serviços
EnsinoEnsino
Pesquisa
Recursos humanos



Filiação à Universidade de Laval

Contrato de serviços com 7 outras universidades em Quebec 

4 no estrangeiro: França, Bélgica, Alemanha e Ilha da Reunião

Contrto de associação com 12 instituições de ensino superior

Formação de médicos generalistas, médicos especialistas, psicólogos, 
pessoal de infermagem, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas,
assistentes sociais  etc.

Em 2009 2010 

305 estagiários de nível universitário
10 013 dias de estágio

190 estagiários de graduação
3 339 dias de estágio



Histórico
Missão 
Instituto Universitário de Saúde Mental 
de Quebec
Clientela
Organização dos cuidados  e serviços
Ensino
PesquisaPesquisa
Recursos humanos



Cent ro de Pesquisa-Universidade de Laval / 
Robert -Gif fard :

um cent ro de pesquisa em saúde mental e 
neurociências, reconhecido e respeitado por seus 
t rabalhos de pesquisa sobre  doenças [sic] tais como:

Esquizofrenia
Doença bipolar [sic]
Depressão
Dor crônica
Doenças neurodegenerativas
Alzheimer
Parkinson
Coréia de Huntington
Transtornos do sono etc.



(continua(continuaçção)ão)

4 eixos de pesquisa 
Pesquisa de avaliação e clínica

Genética psiquiátrica

Neurobiologia celular

Neurobiologia systêmica

Plataformas tecnológicas
Plataforma de neurofotônica

Plataforma de neurogênese

Plataforma de genotipagem e de seqüenciamento

Banco de tecidos

Plataforma de imagem/microscopia



(continua(continuaçção)ão)

Em 2009-2010 

7 milhões recebidos de organismos de subvenção 
reconhecidos.

Desde 2000, aproximadamente 37 milhões foram recebidos 
para  infra-estrutura e equipamento, provenientes da 
Fundação Canadense para Inovação (FCI), do Governo do 
Quebec e de outros parceiros.

Aproximadamente 400 pessoas envolvidas nas atividades de 
pesquisa e de apoio.

190 estudantes de pós-graduação

Mais de 110 publicações em revistas científicas internacionais 
em 2009.



Histórico
Missão 
Instituto Universitário de Saúde Mental de 
Quebec
Clientela
Organização dos cuidados  e serviços
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Pesquisa
Recursos humanosRecursos humanos



Em 31 de março de 2010

1 787 empregados:
111 gestores 

485 membros do pessoal enfermagem e 
assistência cardiorespiratória

584 membros do pessoal paratécnico, 
serviços auxiliares e serviços gerais

220 voluntários



(continua(continuaçção)ão)

Em 31 de março de 2010 

190 membros do Conselho de médicos, 
dent istas e farmacêut icos :

169 médicos especialistas (divididos em 13 
especialidades, havendo 92 psiquiat ras);

16 médicos generalistas (13 atuando em clínica 
médica e 3 atuando em psiquiat ria);

21 farmacêuticos

5 dent istas (4 dent istas e 1 cirurgião-dentista)



1 -Serviços ou departamentos de psiquiat ria nos 
seguintes hospitais:

Hôtel-Dieu, Laval, Hospital Laval, Cent ro hospitalar da 
Universidade de Laval, Cent ro hospitalar f il iado, 
IUSMQ (Inst ituto Universitário de Saúde Mental de 
Quebec).

2- Todos os cargos de psiquiat ras pertencem ao IUSMQ 
que os dist ribui nos diversos hospitais.



3- Os psiquiat ras, assim dist ribuídos, devem ser 
membros do CMDP (Conselho dos médicos, dentistas e 
farmacêut icos) do IUSMQ, ortanto de seu 
departamento regional de psiquiat ria, e membros do 
CMDP e do departamento de psiquiat ria do hospital 
onde eles vão t rabalhar

4- Conforme acordo ent re estabelecimentos, o chefe 
do departamento clínico de psiquiat ria do IUSMQ é
automat icamente considerado o chefe do 
departamento clínico de psiquiat ria dos hospitais 
envolvidos na distribuição de psiquiatras



5- Em cada estabelecimento envolvido, um chefe de 
departamento adj unto (que pertence também ao 
IUSMQ) é nomeado.

6- No IUSMQ, não há uma organização departamental 
específ ica de psiquiat ras; o departamento dos 
psiquiatras é o departamento regional de psiquiat ria.



Uma exceção: no IUSMQ, o chefe do departamento clínico 
de psiquiatria é co-responsável pela direção dos programas 
do tipo clientela-alvo , gerindo recursos humanos não-
médicos e recursos materiais. Deste modo, ele depende do 
diretor geral. Isso altera a divisão habitual de 
responsabilidade e ameaça a independência médica.

Quem pode mais: durante algum tempo, a presidente do 
CMDP do IUSMQ foi nomeada chefe adj unta do 
departamento regional de psiquiat ria no âmbito do IUSMQ, 
causando assim uma confusão das linhas de autoridade, 
cada um se encontrando sob a responsabilidade do outro, 
de diversas formas.





ProgramasProgramas--clientela: clientela: 
dois desafiosdois desafios

Atualmente, dois estabelecimentos part icipam 
sozinhos dos dois maiores programas: t ranstornos 
psicót icos e t ranstornos do humor. Todavia, os recursos 
não-médicos estão no momento sob a responsabilidade 
do orçamento de um só hospital, o Instituto.

Por sinal, o que acontece com os clínicos que não 
estão em programas? Após alguns anos, julgou-se 
adequado criar um programa de psiquiat ria geral? O que 
caracteriza a psiquiat ria geral a ponto de se criar um 
programa? Quais são os critérios que permitem t ransferir 
um paciente da psiquiat ria geral aos programas 
especializados?



Dificuldades em articular, tanto na cidade de Québec 
quanto nos arredores, as instituições envolvidas no  
tratamento e seguimento dos clientes em termos de 
encaminhamento dos serviços gerais aos serviços 
especializados e ultra-especializados, conforme o tipo de 
cuidado requerido;

Dificuldade de distribuir igualmente a carga de trabalho 
entre os psiquiatras da região.



SoluSoluçções na situaões na situaçção atual:ão atual:

O IUSMQ se torna responsável pela abordagem populacional, tendo 
autoridade sobre a organização de todos os serviços psiquiátricos 
da região;

O IUSMQ detém todos os cargos de psiquiatras da região e é
responsável pela distribuição desses cargos em todos os hospitais 
da região;

O IUSMQ pode também negociar com instituições de primeira linha 
(CLSC, clínicas médicas, organismos comunitários) as modalidades 
de consulta, assegurando a igualdade de serviços nos bairros e sub-
regiões;

O seguimento dos serviços prestados, especialmente com a ajuda 
de indicadores, facilita o planejamento dos recursos.



Perigos,  desafiose riscosPerigos,  desafiose riscos

1- Por razões f inanceiras, o chefe regional do único 
departamento de psiquiat ria (chamado chefe regional) 
se torna o diretor dos programas-clientela e, como tal, 
depende do diretor geral. Essa est rutura viola o espírito 
da lei que ressalta o chefe do departamento da linha 
administ rat iva prof issional do conselho dos médicos e 
dent istas que depende do conselho de administ ração. O 
diretor atual é acusado de ingerência no setor 
prof issional pelo primeiro chefe regional que se 
demitiu.



2- O chefe regional e seus adjuntos podem, com 
o tempo, centralizar e concentrar o poder, o que 
foi descrito, certo ou errado, durante o mandato 
do primeiro chefe, pois o chefe regional pode 
escolher seus adjuntos.

3- Com o passar do tempo, toda organização 
centralizada e monoposlista tende a se paralisar, 
a recorrer ao nepotismo e a criar zonas de 
poder. 



4- O psiquiat ra que não est iver sat isfeito 
em seu t rabalho não pode mudar de 
estabelecimento sem deixar a região, a 
menos que se entenda com o chefe 
regional, o que cont ribui igualmente para 
manter uma concent ração de poder que 
se torna arbit rária e que faz concessão ao 
nepot ismo.


