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RESUMO 

 

A avaliação de serviços de saúde pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias efetivas de 

desenvolvimento e fortalecimento da reforma psiquiátrica, além de promover o acompanhamento do 

surgimento de novos serviços. A preocupação com a prática avaliativa tem crescido nos últimos anos, 

relacionada à oferta dos serviços, aumento de custos e incorporação crescente de tecnologia no 

tratamento de doenças. Objetivou-se descrever o processo de construção e validação de dois 

instrumentos de avaliação da assistência em saúde nos centros de atenção psicossocial, relacionada 

à estrutura e processo. Estudo transversal, metodológico, com abordagem quantitativa, desenvolvido 

entre agosto e dezembro de 2013, em duas etapas. A primeira contemplou a construção de dois 

instrumentos de pesquisa, com base no referencial da política nacional de saúde mental: “Check-List 

Avaliação da Assistência em Saúde no CAPS”, relacionado à estrutura e processo; e “Escala 

Avaliação da Assistência em Saúde no CAPS”, referente à processo. Na segunda etapa, experts 

foram convidados a julgar os instrumentos (Método Delphi), por meio de um formulário de avaliação 

via online, onde cada item foi classificado como adequado ou inadequado, a partir de quatro critérios: 

relevância/pertinência, clareza/simplicidade, precisão e objetividade. Na primeira rodada Delphi, 267 

juízes foram convidados e 59 aceitaram participar. Na segunda, 50 juízes retornaram o formulário 

respondido. Para manutenção dos itens nos instrumentos, adotou-se um Índice Kappa (K) ≥ 0,70 e 

um Índice de Validade de Conteúdo (IVC) ≥ 0,80 na primeira rodada, e K ≥ 0,80 e IVC ≥ 0,90 na 

segunda. A maioria dos juízes era do sexo feminino (78%), com idade entre 36 e 55 anos (54%), 

residia na região sudeste (40%), doutores (70%), enfermeiros (54%), com atuação na docência e 

pesquisa (86%). Antes da validação de conteúdo, ambos os instrumentos possuíam 20 itens. O 

Check-List constituía 15 itens sobre estrutura física e cinco sobre estrutura organizacional. A Escala 

possuía oito itens sobre processo/atividades terapêuticas, sete sobre processo/gestão do cuidado e 

serviço, e cinco sobre processo/atividades comunitárias ou externas ao CAPS. Na primeira rodada, o 

Check-List obteve seis exclusões e quatro sugestões de itens, totalizando 18. A Escala teve sete 

itens excluídos e quatro sugeridos, perfazendo 17 no total. Na segunda, somente o Check-List foi 

modificado, recebendo dois novos itens (total de 20). Com isso, foi possível construir e validar dois 

instrumentos de avaliação da assistência em saúde mental. Considerou-se aceita a composição dos 

instrumentos pelos juízes, mediante os índices aplicados, sugerindo evidências de validação de 

conteúdo dos mesmos. 

Descritores: Avaliação de Programas e Instrumentos de Pesquisa; Avaliação de Serviços de Saúde; 

Serviços de Saúde Mental; Recursos Humanos em Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Psiquiátrica (RP), movimento complexo de luta por mudanças no 

enfoque dado à loucura e suas formas de tratamento, surge no Brasil durante a 

redemocratização, no fim da década de 1970, fundamentada nas críticas ao saber 

psiquiátrico e à conduta médica, à negação dos direitos civis das pessoas com 

transtornos mentais e às práticas dos hospitais psiquiátricos(1). Foi contemporânea 

ao movimento sanitário em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas 

práticas de saúde, participação dos trabalhadores e usuários dos serviços nos 

processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado(2). 

Um dos conceitos chave no processo da RP seria o da desinstitucionalização, 

que representa uma crítica teórico-prática ao modelo manicomial, a partir da 

reorientação das instituições, dos saberes, das práticas e das formas de lidar com a 

loucura. Redireciona o entendimento e as práticas de saúde para a existência e 

sofrimento do sujeito, e não da doença(1,3). Nesse contexto, surgem estratégias de 

cuidado/tratamento que privilegia a pessoa com transtorno mental e não mais a 

doença, idealizadas pelo modo psicossocial ou atenção psicossocial, outro conceito 

chave igualmente importante(4). 

Com a reestruturação dos serviços a partir da RP, criam-se espaços de 

cuidado e tratamento capazes de abrigar o enfoque da atenção psicossocial, 

pretendendo-se substituir não somente a condição física, normativa e aprisionante 

do hospital psiquiátrico, mas também sua lógica de tratamento e concepção sobre o 

transtorno mental, numa perspectiva interdisciplinar. 
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Considera-se espaços substitutivos ao hospital o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), o Centro de 

Convivência e Cultura, a Urgência/Emergência Psiquiátrica, o Hospital Dia, o Leito 

Psiquiátrico em Hospital Geral e o Ambulatório de Saúde Mental(5), além dos recém-

criados Consultório de Rua, Unidade de Acolhimento e CAPSad III, estes últimos 

voltados para usuários de crack, álcool e outras drogas(6). 

O CAPS representa a porta de entrada e regulação em saúde mental no 

Sistema Único de Saúde (SUS), pretendendo substituir as internações nos hospitais 

pelo atendimento aberto na comunidade. Deve fornecer atendimento à população 

em área adstrita, com acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários, além de suporte à saúde mental na atenção básica (2,7). 

No Rio Grande do Norte (RN), a rede substitutiva possui 36 CAPS (15 CAPS 

I, 11 CAPS II, um CAPS III, dois CAPSi e sete CAPSad), três SRT com 20 

moradores, dois Consultórios de Rua e 19 Leitos em cinco Hospitais Gerais, um 

Ambulatório de Saúde Mental e uma Urgência/Emergência Psiquiátrica(6). 

Admite-se que o crescimento contínuo desta rede mereça investigações 

científicas capazes de subsidiar o acompanhamento das atividades terapêuticas e 

dos processos estabelecidos. Portanto, a avaliação de serviços de saúde pode 

auxiliar no desenvolvimento de estratégias efetivas de desenvolvimento e 

fortalecimento da RP, além de promover o monitoramento de novos serviços, como 

é o caso do cenário apresentado. 
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A preocupação com a prática avaliativa tem crescido nos últimos anos, 

relacionada à oferta dos serviços, aumento de custos e incorporação crescente de 

tecnologia no tratamento de doenças(8). Percebem-se transformações importantes 

na área de avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde, com destaque 

para o setor público, que integra direitos sociais da população pelas políticas 

públicas do Estado(9,10).  

O SUS investe atualmente numa agenda de prioridades com ênfase na 

avaliação de serviços e da assistência em saúde, a exemplo do Programa de 

Avaliação para a Qualificação do SUS. Tal Programa considera a presença ativa de 

gestores e profissionais de saúde, o acesso às ações e serviços em todos os níveis 

da atenção, assim como a satisfação do usuário, destacando-se as ações e serviços 

de atenção à saúde mental(11).  

No campo da saúde mental, alguns estudiosos defendem a avaliação dos 

serviços de saúde e do cuidado ofertado(12,13), com diferentes objetos de estudo(14-

17), desenhos metodológicos(18,19), até a elaboração de indicadores de avaliação na 

área(20). O estudo ora proposto apresenta o desenvolvimento de instrumentos 

próprios de avaliação da assistência em saúde mental, como foco nos CAPS, 

baseados na avaliação em saúde sugerida por Avedis Donabedian(21-23), a partir da 

estrutura e processo da assistência em saúde. 

A estrutura se refere a características relativamente constantes e 

imprescindíveis ao processo da assistência, contemplando a área física do serviço, 

os recursos humanos, materiais e financeiros, instrumentos normativos envolvidos 

na administração, apoio político e condições organizacionais(21-23).  
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O processo se relaciona à prestação da assistência em saúde mediante 

padrões técnico-científicos convencionais, como determina a política de saúde, a 

utilização dos recursos quanti-qualitativos, além do reconhecimento de problemas e 

cuidados prestados(21-23). 

Esta pesquisa metodológica, referente à construção de instrumentos de 

pesquisa, surge num cenário de mudanças na rede de atenção psicossocial (RAPS) 

da 4ª região de saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Pretende-se levantar 

subsídios para a reflexão e orientação prática dos profissionais de saúde mental, 

além da discussão sobre a avaliação da política de saúde mental estadual e 

nacional entre os atores envolvidos (usuários, familiares, profissionais de saúde, 

gestores e universidade). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O contexto de mudanças nos serviços de saúde mental da 4ª Região de 

Saúde do RN (4ª URSAP) apresenta uma situação peculiar no processo da RP 

potiguar, perante as outras sete regiões. Tendo como município pólo Caicó, na 

região Seridó, a partir de novembro de 2005 importantes mudanças ocorrem nos 

serviços de saúde mental, com a intervenção da Secretaria Estadual de Saúde no 

único hospital psiquiátrico (Casa de Saúde Milton Marinho). Houve redução de leitos, 

descredenciamento e fechamento deste serviço (agosto de 2006)(24).  

Das três regionais de saúde no Estado que possuíam hospital psiquiátrico, a 

4ª URSAP foi a única a extinguir o tratamento manicomial e dispor de uma rede 

totalmente substitutiva. Novos serviços de saúde mental surgiram, sendo um CAPS I 

nos municípios de Parelhas (julho de 2006) e Jucurutu (dezembro de 2005), um 

CAPS II em Currais Novos (julho de 2005), a mudança de CAPS I para CAPS III em 

Caicó (julho de 2009), e o recém-criado CAPS ad (junho de 2014) neste município. 

Partindo-se da realidade concreta de mudança dos serviços de saúde mental 

da região mencionada, inquieta-se pela investigação da assistência de saúde 

ofertada, na perspectiva de avaliação dos CAPS existentes. Para isso, torna-se 

necessária a construção de instrumentos de pesquisa capazes de medir esta 

assistência, algo imprescindível para o fomento à produção científica da área, à 

discussão e enriquecimento do processo formativo em saúde e, efetivamente, para 

melhoria da assistência em saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

• Descrever o processo de construção e validação de dois instrumentos 

de avaliação da assistência em saúde nos centros de atenção psicossocial, 

relacionada à estrutura e processo. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Buscar evidências de validade de conteúdo para um instrumento de 

avaliação, relacionado à estrutura e processo da assistência em saúde nos centros de 

atenção psicossocial. 

 

• Descrever aspectos avaliativos da assistência em saúde num centro de 

atenção psicossocial, na perspectiva de profissionais e familiares. 

 

 

 



18 

4 MÉTODOS 

 

Estudo transversal, metodológico e descritivo, com abordagem quantitativa, 

desenvolvido entre agosto e dezembro de 2013, em duas etapas. Concorda-se que 

a pesquisa descritiva objetiva observar e descrever aspectos de uma situação. O 

aspecto quantitativo mensura atributos ou mede características próprias do objeto de 

estudo nos sujeitos pesquisados(25). 

Na primeira etapa do estudo, realizou-se a construção de dois instrumentos 

de pesquisa, com base no conteúdo e orientações da Portaria n.º 336, de 19 de 

fevereiro de 2002, Ministério da Saúde, a qual define e estabelece as modalidades 

de CAPS(26); no documento “Saúde mental no SUS: os centros de atenção 

psicossocial”, editado pelo Ministério da Saúde(7); na Portaria n.º 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011, Ministério da Saúde, que institui a rede de atenção psicossocial 

(RAPS) para pessoas com transtorno mental ou uso de drogas(27); e no documento 

“Manual de estrutura física dos centros de atenção psicossocial e unidades de 

acolhimento”(28). Considerou-se ainda a vivência e experiência, nas áreas de 

assistência, ensino e pesquisa em saúde mental, do pesquisador proponente.  

Os instrumentos construídos foram: Check-List “Avaliação da Assistência em 

Saúde no CAPS” (Apêndice 1), relacionado à estrutura e processo; e “Escala 

Avaliação da Assistência em Saúde no CAPS” (Apêndice 1) para profissionais, 

relacionada à processo, mantendo-se os mesmos itens adotados no Check-List. 

Cada instrumento, inicialmente, possuía 20 itens. 
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Pretende-se e recomenda-se que após validação de conteúdo, o primeiro seja 

aplicado mediante observação participante, com opções de resposta “ausente e 

presente”; e o segundo por meio de entrevistas com profissionais de nível superior 

do CAPS, com opções de resposta “raramente, às vezes e sempre”.  

Na segunda etapa, contataram-se juízes/experts por correspondência 

eletrônica, em duas rodadas do método Delphi. A técnica de coleta de dados Delphi, 

por sua importância estratégica, agrega ideias e experiências de diferentes pessoas, 

num contexto geográfico infinito. Admite que o julgamento coletivo a partir de um 

conjunto estruturado de conhecimentos, experiências e criatividades, representa 

bem mais que a opinião única ou individualizada de vários sujeitos(29). 

A composição dos juízes ocorreu por meio de pesquisa na Plataforma Lattes, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelos 

contatos eletrônicos disponíveis em artigos publicados e pela indicação dos próprios 

juízes. Para participar da pesquisa, o sujeito deveria trabalhar na área de saúde 

mental ou de avaliação em saúde há pelo menos um ano, seja na assistência, 

gerência, ensino ou pesquisa. Todos assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE - Apêndice 3), enviado  e recebido em formato digital. 

Na primeira rodada Delphi, foram convidados 267 juízes e 59 aceitaram 

participar, realizando a avaliação dos instrumentos de pesquisa. Na segunda, 50 

juízes realizaram a avaliação (85% de retorno entre as rodadas). 

O formulário de avaliação dos instrumentos foi submetido via online aos 

pesquisados, seguido do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Classificou-se cada item dos instrumentos como adequado ou inadequado, a partir 

de quatro critérios(30,31): Relevância/Pertinência (o item atende à finalidade proposta: 

avaliação em saúde); Clareza/Simplicidade (o item é compreensível e expressa ideia 
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única); Precisão (o item é diferente dos demais e não é confundido com outros); 

Objetividade (o item permite resposta pontual). 

Para verificação dos níveis de concordância e de consistência (fidedignidade) 

entre os juízes, aplicou-se o Coeficiente Kappa (K), e o Índice de Validade de 

Conteúdo (IVC), para medir a proporção ou percentagem de juízes que concordaram 

ou discordaram com os itens dos instrumentos(32,33).  

A análise de manutenção dos itens adotou um K ≥ 0,70 e um IVC ≥ 0,80 na 

primeira rodada, e K ≥ 0,80 e IVC ≥ 0,90 na segunda. Os índices de concordância 

admitidas neste estudo (K e IVC) são considerados bons ou excelentes por alguns 

pesquisadores (32,34,35). 

Os itens que não atingiram os valores estabelecidos para estes índices 

sofreram exclusão, ou justificou-se sua permanência com base no referencial 

utilizado para composição dos instrumentos. Os juízes também optaram por incluir 

sugestões de correção nos itens. 

O projeto da pesquisa foi aprovado o pro aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Grande do Norte (CEP-UFRN / CAAE – 

12288313.8.0000.5292), respeitando a normatização da Resolução 466/2012, no 

que se refere aos aspectos éticos da realização da pesquisa envolvendo seres 

humanos(36). 

Codificou-se e tabulou-se os dados de caracterização dos juízes em planilha 

de dados eletrônica (software Excel), conforme análise estatística descritiva. 

Reformularam-se os itens dos instrumentos analisados como adequados, conforme 

os resultados dos índices K e IVC.  
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RESUMO 

Objetivou-se construir um instrumento para avaliar a estrutura e o processo da assistência em 

saúde mental nos centros de atenção psicossocial e buscar evidências de validade de 

conteúdo. Estudo transversal, metodológico, com abordagem quantitativa, desenvolvida entre 

agosto e dezembro de 2013, em duas etapas. Considerou a avaliação normativa, a partir de um 

instrumento de pesquisa (check-list). Na verificação dos níveis de concordância e de 

consistência entre os juízes (n=50), aplicou-se o coeficiente kappa e o índice de validade de 

conteúdo. A maioria dos juízes era da região Sudeste, enfermeiros, doutores, atuantes na 

docência e pesquisa. Na rodada um, dos 40 itens propostos para o instrumento, 13 foram 

excluídos e oito sugeridos. Na segunda rodada, dois novos sugeridos. Os juízes aceitaram a 

composição do instrumento e os índices aplicados mostraram evidências de validade de 

conteúdo do mesmo. 

Descritores: Avaliação de Serviços de Saúde; Saúde Mental; Avaliação em Saúde; Serviços 

de Saúde Mental. 

 

ABSTRACT 

It Aimed to construct a tool to assess the structure and process of health care provided in 

Psychosocial Care Centers and search evidence of content validity. Cross-sectional 

methodological study with quantitative approach carried out between August and December 

2013. The instrument was developed from the normative evaluation of health quality and 

composed one survey instrument (checklist). In checking the levels of agreement and 

consistency among judges (n=50) the kappa coefficient and the content validity index were 

applied. Most of the judges were from the Southeast, nurses, with doctoral level, active in 

teaching and research. In phase one, between 40 items proposed, 13 were excluded and eight 

suggested. In phase two, two suggested. The judges accepted the composition of the 

instrument and the applied indices indicated evidence the validity of their content. 

Descriptors: Health Services Evaluation; Mental Health; Health Evaluation; Mental Health 

Services. 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo construir una herramienta para evaluar la estructura y el 

proceso de la atención sanitaria prestada en Centros de Atención Psicosocial y buscar 

evidencias de validez de contenido. Estudio metodológico transversal con enfoque 

cuantitativo llevado a cabo entre agosto y diciembre de 2013. El instrumento fue desarrollado 
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a partir de la evaluación normativa de calidad de la salud y compuso un instrumento de 

encuesta (lista de comprobación). En la comprobación de los niveles de acuerdo y la 

coherencia entre los jueces (n = 50) se aplicaron el coeficiente kappa y el índice validez de 

contenido. La mayoría de los jueces eran del sudeste, las enfermeras, con nivel de doctorado, 

activos en la docencia y la investigación. En la fase uno, entre los 40 artículos propuestos, se 

excluyeron 13 y ocho sugeridos. En la fase dos, dos sugeridos. Los jueces aceptaron la 

composición del instrumento y de los índices aplicados indica evidencia de la validez de su 

contenido. 

Descriptores: Evaluación de Servicios de Salud; Salud Mental; Evaluación en Salud; 

Servicios de Salud Mental. 

 

INTRODUÇÃO 

A criação dos serviços substitutivos e a inserção de ações de saúde mental na atenção 

básica, a partir da Reforma Psiquiátrica (RP) brasileira, provocaram novas abordagens 

terapêuticas são desenvolvidas junto às pessoas com sofrimento mental e seus familiares(1). 

Este processo de mudanças tem estimulado formas mais adequadas de cuidado à loucura, e à 

dependência química, na família e na sociedade. 

Apesar dos esforços por mudanças efetivas das práticas em saúde nesta área, velhos e 

novos obstáculos emergem: reprodução e apego a práticas manicomiais nos serviços 

substitutivos; ausência de diálogo entre atenção básica e Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS); Serviços insuficientes de Urgência/Emergência Psiquiátrica (quantidade e 

resolutividade); leitos psiquiátricos em hospitais gerais com uso inadequado (internação 

clínica da pessoa com transtorno mental); aumento no uso e dependência de drogas; formação 

inadequada de profissionais; ausência de ações/programas voltados ao louco infrator. 

O desenvolvimento de estudos avaliativos é pertinente e atual frente aos obstáculos 

apresentados. A área de avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde passa por 

transformações importantes, buscando as condições necessárias para a melhoria da 

assistência, destacando-se no setor público, pois integra direitos sociais das políticas públicas 

do Estado pela população(2,3). A preocupação com a prática avaliativa tem crescido nos 

últimos anos, relacionada à oferta dos serviços, aumento de custos e incorporação crescente 

de tecnologia no tratamento de doenças(4). 

O Ministério da Saúde brasileiro avança no campo dos investimentos da avaliação de 

serviços e da assistência em saúde, a exemplo do Programa de Avaliação para a Qualificação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Este programa considera a presença ativa de gestores e 
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profissionais de saúde, o usuário e a família, o acesso às ações e serviços em todos os níveis 

da atenção, destacando-se os serviços de atenção à saúde mental(5). 

Nos últimos anos, pesquisas avaliativas nos serviços de saúde mental têm aumentado, 

representando um movimento natural e necessário(6,7). Desde a década passada, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) reforça o desenvolvimento da pesquisa e o monitoramento dos 

serviços de saúde mental, com indicadores da qualidade da assistência e da avaliação dos 

resultados do tratamento. A avaliação de serviços de saúde mental deve ser uma atividade 

periódica e contínua, objetivando a identificação de aspectos da assistência e tratamento, do 

processo de trabalho em saúde para melhoria das ações desenvolvidas(8). 

Este artigo defende a perspectiva de que usuários, familiares, profissionais da saúde, 

gestores, e toda comunidade, devam fazer parte da condução e exercício avaliativo dos 

serviços de saúde mental e da qualidade do atendimento prestado(8,9). 

O desenvolvimento de instrumentos para avaliação da assistência de saúde mental nos 

serviços substitutivos pode ajudar no desenvolvimento de estratégias efetivas de 

fortalecimento da RP. Objetivou-se construir um instrumento para avaliar a estrutura e o 

processo da assistência em saúde mental e buscar evidências de validade de conteúdo, na 

perspectiva da avaliação normativa em saúde(10). 

 

MÉTODO 

Estudo transversal, metodológico, com abordagem quantitativa, desenvolvido entre 

agosto e dezembro de 2013, em duas etapas. Na primeira etapa da pesquisa, a construção do 

instrumento “Check-List Avaliação da Assistência em Saúde no CAPS” (QAS-CAPS) teve 

por base o referencial da Política Nacional de Saúde Mental(11-14). 

O instrumento avalia a estrutura e o processo da assistência em saúde mental nos 

CAPS. A estrutura representa características relativamente constantes e imprescindíveis ao 

processo de assistência à saúde, contemplando a área física do serviço, os recursos humanos, 

os recursos materiais e financeiros, instrumentos normativos envolvidos na administração, 

apoio político e condições organizacionais. O processo se refere à prestação da assistência em 

saúde mediante padrões técnico-científicos convencionais, a exemplo do que determina a 

Política Nacional de Saúde Mental do Sistema Único de Saúde (SUS), a utilização dos 

recursos, além do reconhecimento de problemas e cuidados prestados(10).  

O Check-List proposto, em sua construção inicial de 40 itens (20 para estrutura e 20 

para processo), contempla os seguintes domínios: Estrutura Física e Estrutura Organizacional; 

Processo/Atividades Terapêuticas, Processo/Gestão do Cuidado e Serviço, 
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Processo/Atividades Comunitárias ou Externas ao CAPS. Pretende-se, após validação de 

conteúdo, que este instrumento seja aplicado mediante observação participante nos CAPS, 

com opções de resposta “ausente e presente”. 

Na segunda etapa, juízes/experts foram contatados por correspondência eletrônica, em 

duas rodadas do Método Delphi, considerada uma estratégia de pesquisa importante por 

agregar ideias e experiências de diferentes pessoas, num contexto geográfico infinito. Parte-se 

do pressuposto que o julgamento coletivo a partir de um conjunto estruturado de 

conhecimentos e experiências representa bem mais que a opinião única ou individualizada de 

vários sujeitos(15). 

Selecionou-se o corpo de juízes na Plataforma Lattes, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio de contatos eletrônicos 

disponíveis em artigos publicados e da indicação dos próprios juízes (“snowball”). Como 

critério de inclusão, os juízes deveriam ter experiência na área de saúde mental ou na 

avaliação de serviços de saúde há pelo menos um ano. 

Na primeira rodada do método Delphi, foram convidados 267 juízes e 59 aceitaram 

participar, realizando a avaliação do instrumento de pesquisa. Na segunda rodada, 50 juízes 

realizaram a avaliação do instrumento (85% de retorno entre as rodadas). 

Submeteu-se o formulário de avaliação do instrumento via online (google.docs), 

seguido do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Cada item foi classificado 

como adequada ou inadequada, a partir de quatro critérios(16): Relevância/Pertinência (item 

atende à finalidade proposta: avaliação em saúde); Clareza/Simplicidade (item é 

compreensível e expressa ideia única); Precisão (item é diferente dos demais e não é 

confundido com outros); Objetividade (item permite resposta pontual). 

Para a verificação dos níveis de concordância e de consistência (fidedignidade) entre 

os juízes, foi aplicado o coeficiente kappa (K), e o índice de validade de conteúdo (IVC), 

utilizado para medir a proporção ou percentagem de juízes que concordaram ou discordaram 

com os itens do instrumento(17,18).  

A análise de manutenção dos itens adotou o K ≥ 0,70 e IVC ≥ 0,80, na primeira 

rodada, e Kappa ≥ 0,80 e IVC ≥ 0,90, na segunda. Os índices de concordância admitidos nesta 

pesquisa são considerados bons ou excelentes por pesquisadores(17,19). 

Os itens que não atingiram os valores estabelecidos para K e IVC foram excluídos, ou 

justificada sua permanência com base na literatura. Os juízes tinham também a opção de 

incluir sugestões de correção e modificação nos itens dos instrumentos. 
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Os dados foram codificados e tabulados em planilha de dados eletrônica (software 

Excel) e analisados por meio do Programa estatístico SPSS para a estatística descritiva. Após 

a análise, reformulou-se o instrumento conforme os resultados dos índices K e IVC, além das 

sugestões dos juízes. 

A pesquisa teve o projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Grande do Norte (CEP-UFRN / CAAE – 12288313.8.0000.5292), respeitando a 

normatização da Resolução 466/2012, referente aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

 

RESULTADOS 

A análise de caracterização dos juízes mostrou que a maioria era do sexo feminino 

(78%), com idade entre 36 e 55 anos (54%), residente na região Sudeste, com título de doutor 

(70%), enfermeiro (54%), com atuação na docência e pesquisa (86%). Observou-se também 

que 54% tinham mais de 14 anos de formação, 40% trabalhavam na área de saúde mental 

entre sete e 16 anos e 46% na avaliação em saúde, entre cinco e 14 anos. 

O Quadro 1 apresenta o julgamento nas duas rodadas do método Delphi, relacionados 

ao instrumento avaliado. 

 

Quadro 1 - Julgamento do instrumento de pesquisa “Check-List Avaliação da Assistência em 

Saúde no CAPS” - Natal, RN, 2013 
Quantidade de Itens Rodada 1 Rodada 2 

Itens Iniciais 40 35 
Itens Excluídos 13 00 
Itens Novos 08 02 
Total 35 37 

 

O Quadro 2 apresenta os itens referentes à Estrutura que não alcançaram os valores K 

e/ou IVC estipulados para manutenção no instrumento, conforme a avaliação dos juízes 

(rodada um) e metodologia empregada, seguido da justificativa para permanência ou não na 

rodada seguinte. 
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Quadro 2 - Julgamento dos itens considerados inadequados, seus índices de avaliação e 

justificativa para permanência no instrumento, referente à Estrutura - Natal, RN, 2013 

Domínios e Itens 
(Rodada 1) 

Kappa IVC Sugestão dos 
Juízes  

Aceite do 
Pesquisador 

Justificativa 

Estrutura 
Organizacional 

     

- Sinalização visual e 
Fluxo do Serviço 

0,61 
(Clareza) 

0,68 
(Relevância) 

0,74 
(Clareza) 

Excluir Sim Não é mencionado 
nos documentos 
oficiais da Política 
Nacional de Saúde 
Mental(12,14). 

- Horário de 
Funcionamento 
- Composição da 
Equipe Técnica  
- Quantidade de 
usuários atendidos/dia - 
- Oferta de Refeição 

≤ 0,67 
(Clareza) 
≤0,68 

(Relevância) 

≤ 0,82 Excluir e 
Integrar 

variáveis de 
caracterização 

do CAPS 
pesquisado 

Sim Apesar de 
mencionadas nos 
documentos 
oficiais(12,14), 
concorda-se que 
devem integrar a 
caracterização do 
CAPS pesquisado. 

- Descarte de Material 
Contaminado 

0,65 
(Relevância) 

0,73 
(Clareza) 

0,81 Excluir Sim Não se enquadra nos 
domínios de 
estrutura escolhidos 
para compor o 
instrumento. 

- Prontuário Clínico-
Social 

0,65 
(Clareza) 

 

0,77 
(Clareza) 

Excluir Não Renomeado para 
Prontuário 
Transdisciplinar, 
conforme 
literatura(20). 

Estrutura Física      

- Sala para atendimento 
coletivo 

0,67 
(Clareza) 

 

0,79 
(Clareza) 

Excluir Não Integra o Manual de 
Estrutura Física dos 
Serviços de Saúde 
Mental(14). 

 

Quatro novos itens surgiram nesta rodada para a estrutura, relacionados à estrutura 

física: divisão do item “acessibilidade” em “acessibilidade interna” e “acessibilidade externa”; 

“espaço interno de convivência”, “quarto coletivo com acomodações individuais” e “sala de 

coordenação/administrativa”. Os três últimos atendem aos dispositivos normativos da Política 

Nacional de Saúde Mental(14,21). 

O Quadro 3 apresenta os itens de processo que não alcançaram os escores K e/ou IVC 

para manutenção no instrumento, conforme rodada 1, e as justificativas para permanência. 
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Quadro 3 - Julgamento dos itens considerados inadequados, seus índices de avaliação e 
justificativa para permanência no instrumento referente à Processo - Natal, RN, 2013 

Domínios e Itens 
(Rodada 1) 

Kappa IVC Sugestão 
dos Juízes  

Aceite do 
Pesquisador 

Justificativa 

Processo/Atividades  
Terapêuticas 
- Atendimento familiar 
individual 
 

0,69 
(Clareza) 

 

0,85 Excluir Sim Integra os documentos 
oficiais(12,14), passou a 
integrar dois novos itens. 

- Escuta Terapêutica 
 
 

0,58 
(Clareza) 

0,63 
(Precisão) 

 
 

0,71 
(Clareza) 

0,76 
(Precisão) 

Excluir Sim Contempla a descrição 
de acolhimento proposta 
pelo SUS(22),  integrando 
um item no instrumento. 

- Atendimento por 
Demanda Espontânea 

0,68 
(Clareza) 

0,69 
(Precisão) 

0,75 
(Clareza) 

 

Excluir Sim Passou a integrar um 
item novo sobre 
Acolhimento(14,21). 

- Acolhimento 
 
 

0,61 
(Clareza) 

0,69 
(Precisão) 

 

0,75 
(Clareza) 

Excluir Não Integra os documentos 
oficiais(14,21), foi 
reconstruída e criados 
dois itens. 

- Assembleia de 
Usuários, Familiares e 
Técnicos 

0,65 
(Clareza)  

 

0,77 
(Clareza) 

 

Excluir Não Integra os documentos 
oficiais(12,14). 

Processo/Gestão do  
Cuidado e Serviço 
- Classificação de 
usuários no CAPS 

0,68 
(Relevância) 

0,73 
(Precisão) 

0,80 Excluir Sim Inexistente, conforme 
Portaria do Ministério da 
Saúde(21). 

- Projeto Terapêutico 
Singular (PTS) 

0,69 
(Clareza) 

 

0,83 Excluir Sim Demonstra melhor 
pertinência na primeira 
parte do Check-List 
(Estrutura 
Organizacional) 

- Avaliação e 
Monitoramento do 
CAPS 

0,65 
 (Precisão) 

 

0,78 
(Clareza) 

 

Excluir Sim Contemplada na 
Estrutura(23). 

- Busca ativa de 
usuários 

0,69 
 (Clareza) 

0,68 
(Precisão) 

 

0,6 
(Precisão) 

 

Excluir Sim Contempla item de 
Processo/Atividades 
Terapêuticas (Visita 
Domiciliar) 

 

Semelhante ao julgamento da estrutura, quatro itens para processo surgiram nesta 

rodada, referentes à Processo/Atividades Terapêuticas (“atendimento individual para 

familiares” e “atendimento coletivo para familiares”) e Processo/Gestão do Cuidado e Serviço 
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(“acolhimento por demanda espontânea” e “acolhimento noturno/diurno”), todos 

referenciados na literatura ministerial(12,14,21). No domínio Processo/Atividades Comunitárias 

ou Externas ao CAPS todos os itens obtiveram índices acima dos estabelecidos e por isso não 

sofreram modificações. 

Na rodada dois, todos os itens apresentaram índices com valores estabelecidos para 

manutenção no instrumento. Entretanto, dois novos foram acrescidos por sugestão dos juízes. 

Um deles estava relacionado ao domínio Estrutura Organizacional: divisão do item 

“prontuário transdisciplinar”, que incluía o projeto terapêutico singular (PTS), em “prontuário 

transdisciplinar” e “projeto terapêutico singular”. Além deste, o item “projeto terapêutico 

institucional” (PTI) foi sugerido por 18 juízes, sendo acatada a sugestão de inclusão no 

instrumento. Dessa forma, o instrumento proposto (Check-list QAS-CAPS) finalizou a última 

rodada com 20 itens para estrutura e 17 para processo, totalizando 37 itens para análise da 

assistência em saúde no CAPS. 

 

DISCUSSÃO 

A construção de instrumentos para avaliação da assistência em saúde mental segue 

uma tendência, com base nas mudanças ocorridas nas últimas duas décadas, a partir da 

reversão do modelo de atenção em saúde, antes manicomial e agora psicossocial. Os trabalhos 

publicados a partir de instrumentos específicos de avaliação em saúde mental abrangem a 

satisfação e sobrecarga profissional(24), satisfação de usuários e familiares(25,26). Destaca-se 

ainda a precursora WHO-SATIS, instrumento idealizado pela Organização Mundial de Saúde, 

com o objetivo de medir a satisfação de usuários, familiares e profissionais, perante os 

serviços de saúde mental(27). 

A proposta de construção de instrumento avaliativo desta pesquisa apresenta um 

caminho semelhante e ao mesmo tempo distinto dos instrumentos relatados anteriormente. 

Primeiro, insere-se como uma demanda avaliativa da própria RP vivenciada no país, tendo o 

CAPS como principal serviço substitutivo. Segundo, procura estabelecer relações diretas e 

interdependentes entre estrutura e processo da assistência em saúde mental deste serviço. 

Terceiro, surge da inquietação de se investigar a assistência numa região de saúde, com 

população estimada em 290 mil habitantes, que desde 2005 não possui hospital psiquiátrico 

na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

Sobre a caracterização dos juízes, houve participação proporcional entre os sujeitos 

das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, as duas últimas responsáveis pela maioria da produção 

nacional da área, por ter universidades e centros de pesquisa pioneiros no campo da saúde 
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mental e avaliação de serviços. A formação em diferentes áreas da saúde (enfermagem, 

medicina, psicologia, serviço social e terapia ocupacional), contemplando o caráter 

interdisciplinar e multiprofissional da saúde mental, a atuação no ensino e pesquisa, e um 

tempo de formação capaz de abranger o surgimento e os antecedentes da RP, conferem um 

quadro de experts alinhados à proposta deste estudo. 

No que se refere à Estrutura (rodada 1), concorda-se com a exclusão dos itens 

“sinalização e fluxo do serviço” e “descarte de material contaminado” pelo fato de os mesmos 

se distanciarem das características dos demais itens do instrumento. Todavia, a inserção dos 

três itens relacionados à estrutura física (“espaço interno de convivência”, “quarto coletivo 

com acomodações individuais” e “sala de coordenação/administrativa”) apresentou respaldo 

na literatura(14). 

Corrobora-se com os juízes na divisão dos itens “prontuário transdisciplinar” e “PTS”, 

pois estes são dois dispositivos organizativos distintos, apesar de complementares. Em muitas 

realidades, o PTS ainda está distante da proposta terapêutica dos usuários, e muitos CAPS 

somente dispõem do prontuário pelo fato de sua ligação com o Registro das Ações 

Ambulatoriais de Saúde (RASS) da Atenção Psicossocial, que registra mensalmente as ações 

de saúde realizadas no CAPS, referentes ao atendimento dos usuários. Através do RASS, os 

municípios recebem repasse por procedimento para manutenção do serviço(21). 

O prontuário transdisciplinar favorece o trabalho em equipe e o diálogo profissional, a 

troca de conhecimentos, desenvolve a produção de vínculos e o fortalecimento do sentido de 

grupo. Autores admitem que o prontuário transdisciplinar deve ser compartilhado, com 

registros atualizados e compreensíveis à equipe, pois facilita o desenvolvimento do PTS(28). O 

PTS representa um conjunto de propostas sobre condutas terapêuticas articuladas, envolvendo 

um sujeito individual ou coletivo (família), como resultado da discussão da equipe técnica do 

serviço, e idealizado originalmente na saúde mental. Objetiva a singularidade e a diferença 

como elementos centrais de articulação do processo saúde-doença(29). 

Em pesquisa realizada num CAPS, tendo como sujeitos a equipe técnica, os usuários e 

os familiares, autores admitem que a construção do PTS surge diante das necessidades de 

saúde de cada usuário, seu modo de compreender a vida, suas subjetividades e singularidades, 

considerando o esforço mútuo entre trabalhador do serviço, usuário e família(30).  

Ainda na segunda rodada, a inclusão de um item sobre o PTI encontra respaldo na 

própria criação dos serviços, pois não há novos serviços cadastrados junto ao Ministério da 

Saúde, sem este documento. Representa a finalidade central do CAPS, suas metas, estrutura 

física, equipe de saúde, os serviços e ações de saúde ofertadas, a clientela a ser atendida. 
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No que se refere à processo (rodada um), a exclusão do item “classificação dos 

usuários do CAPS” é pertinente, pois a partir de 2012 o Ministério da Saúde não considera 

mais os regimes de tratamento dos usuários do CAPS (não intensivo, semi-intensivo e 

intensivo), motivado pelo redirecionamento da tabela de pagamento de procedimentos nestes 

serviços(21). 

O item “avaliação e monitoramento” abrange o item relacionado à supervisão clínico-

institucional, presente na Estrutura Organizacional do instrumento. Tal supervisão é entendida 

como o trabalho de um profissional de saúde mental externo à equipe técnica do CAPS, com 

reconhecida capacitação teórica e prática, que auxiliará a equipe do serviço durante três ou 

quatro horas semanais, assessorando e acompanhando o trabalho realizado, com foco especial 

no PTS dos usuários(23).  

Os itens “escuta terapêutica” e “demanda espontânea” passaram a ser contemplados no 

item “acolhimento”, visto que a Política Nacional de Humanização (Humaniza SUS) admite 

que a escuta e o atendimento à demanda são elementos integrantes do acolhimento, 

entendendo-o como uma forma de desenvolver os processos de trabalho em saúde, capaz de 

atender àqueles que procuram os serviços de saúde, adotando uma postura que acolhe, escuta 

e dá respostas mais adequadas ao usuário(22). 

 

CONCLUSÃO  

Desenvolveu-se um instrumento de avaliação da estrutura e processo da assistência em 

saúde mental nos CAPS. As sugestões dos juízes permitiram aprimorar o instrumento inicial e 

os índices obtidos indicaram evidências de validade de conteúdo do mesmo. 

A aplicabilidade do instrumento valoriza a avaliação como auxiliadora no diagnóstico 

da rede CAPS, ainda que se considere as limitações da avaliação normativa. Entende-se que 

esta limitação fortalece e desafia o entendimento de uma área do conhecimento (saúde 

mental) que por si demanda a pluralidade e a diversidade de experiências. 
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RESUMO 

Introdução: A partir das mudanças na assistência à saúde mental, com o advento 

da Reforma Psiquiátrica, a avaliação dos serviços vem crescendo e configurando-se 

como uma necessidade nos últimos anos. A construção de processos avaliativos é 

de fundamental importância no contexto dos serviços de saúde mental. Objetivo: 

Avaliar a assistência em saúde mental prestada pelo Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) III no município de Caicó/RN, na perspectiva dos profissionais 

de saúde. Métodos: Pesquisa avaliativa e quantitativa, desenvolvida com 13 

profissionais, entre dezembro de 2011 e março de 2012, por meio de entrevista 

estruturada. Organizaram-se os dados em banco eletrônico, analisados conforme 

estatística descritiva. Resultados: Os recursos financeiros e materiais (100%) e 

humanos (69,2%) receberam avaliação negativa. A maioria avaliou positivamente a 

área física (61,5%) e organização do serviço (61,5%). A qualidade dos recursos 

humanos foi considerada suficiente (53,8%) e a participação familiar ruim (53,8%). 

Os profissionais sentem-se capazes de prestar assistência (76,9%) e admitem a 

necessidade de educação permanente em saúde (100%). Considerou-se a 

assistência em saúde boa (46,1%), com avaliação positiva (61,6%) e satisfação no 

trabalho (46,1%). Conclusão: Acredita-se que os achados repercutem 

positivamente na gestão do serviço, na reflexão crítica dos profissionais pesquisados 

e no processo reformista em curso. Os desafios na implantação e condução da rede 

de atenção psicossocial, sobretudo dos CAPS, envolvem mudanças no processo de 

trabalho em saúde mental. Na verdade, uma nova filosofia de trabalho cotidiano, 

longe de qualquer semelhança com o modo manicomial. 

Descritores: Avaliação de serviços de saúde; Serviços de saúde mental; Recursos 

humanos em saúde; Saúde Mental. 
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ABSTRACT 

Introduction: As of changes in mental health care, with the advent of the Psychiatric 

Reform, the evaluation of services is growing and configuring it as a necessity in 

recent years. The construction of evaluative processes is of fundamental importance 

in the context of mental health services. Objective: To evaluate the mental health 

care provided by the Center of Psychosocial Care (CPC) III in the municipality of 

Caicó/RN, from the perspective of health professionals. Methods: Evaluative and 

quantitative study, developed with 13 professionals, between December 2011 and 

March 2012, through structured interviews. Data were organized in an electronic 

database and analyzed according to descriptive statistics. Results: Financial 

resources/materials (100%) and human (69,2%) were evaluated negatively. The 

majority evaluated positively the physical area (61,5%) and service organization 

(61,5%). The quality of human resources was considered sufficient (53,8%) and a 

bad family participation (53.8%). Professionals feel able to provide assistance 

(76,9%) and acknowledge the need for permanent health education(100%). The 

health assistance was considered good (46.1%), with positive evaluation (61,6%) 

and job satisfaction (46,1%). Conclusion: It is believed that the results reflected 

positively in service management, critical reflection of the professionals surveyed and 

the ongoing reform process. The challenges in the implementation and conduct of 

psychosocial care network, especially of the CPC, involving changes in mental health 

work process. In fact, a new philosophy of everyday work, far from any resemblance 

to the asylum model. 

Descriptors: Health services evaluation; Mental health services; Health Manpower; 
Mental Health. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, a assistência em saúde mental foi marcada por um 

modelo de exclusão e “aprisionamento”, no qual as pessoas com transtornos 

mentais foram segregadas da sociedade, obrigados a ficar longe de seus familiares 

e à margem da sociedade. A maioria das terapêuticas violava em muitos aspectos 

os direitos humanos, por vezes usadas até mesmo como castigo e coerção1,2. 

Tentativas de mudanças por uma “reforma” da assistência psiquiátrica 

ocorreram em todo o mundo, especialmente após a segunda guerra mundial. O mais 

expressivo movimento neste cenário de mudanças foi a Psiquiatria Democrática 

Italiana, de Franco Basaglia, que ocasionou o “desmonte” de todo aparato 

manicomial nas cidades italianas de Trieste e Goriza, e a criação de serviços 

abertos na comunidade2,3. A partir de então, a luta mundial por uma “reforma” 

encontra respaldo nas experiências italianas, tendo o Brasil como signatário. 

A Reforma Psiquiátrica (RP) representa um movimento complexo de luta por 

mudanças no enfoque dado à loucura e suas formas de tratamento, além de 

aspectos legais/normativos e culturais envolvidos. Surgiu no Brasil durante a 

redemocratização do país, no fim da década de 1970, fundamentada nas críticas ao 

saber psiquiátrico e à conduta médica, à negação dos direitos civis dos portadores 

de transtorno mentais e às práticas dos hospitais psiquiátricos1,2
. 

A partir da Reforma, “novos serviços” e o profissional de saúde passam a 

desenvolver ações não somente no atendimento individual do portador de transtorno 

mental, destacando este como único foco, mas também na coletividade de seus 

relacionamentos afetivos, sociais e em especial familiares4. 

Essa nova forma de “encarar” a loucura, não determinada por técnica ou 

qualificação profissional exclusivas, nem muito menos pela especificidade de quem 
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é atendido, surge num movimento de desalienação dos atores envolvidos (usuários, 

familiares e profissionais), e no reconhecimento de que todos são sujeitos e 

cidadãos livres, com direitos e deveres5. 

Os serviços substitutivos são espaços de convivência e tratamento capazes 

de abrigar este “novo cuidado”, pretendendo substituir não somente a condição 

física, normativa e aprisionante do hospital, mas também sua lógica de tratamento e 

concepção acerca da loucura, numa perspectiva interdisciplinar6. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), enquanto serviço substitutivo, 

representa a porta de entrada e regulação em saúde mental no Sistema Único de 

Saúde (SUS), criado na intenção de substituir as internações nos hospitais 

psiquiátricos pelo atendimento de base comunitária. Sua finalidade é fornecer 

atendimento à população em área adstrita, com acompanhamento clínico e 

reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 

civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além de oferecer suporte à 

saúde mental na rede básica1,7. 

Dados do Ministério da Saúde apontam que num período de uma década 

(2002-2011) houve crescimento de 424 CAPS para mais de 1.740 no país. Na 

mesma direção, ocorreu a inversão de gastos com assistência comunitária em 

saúde, e mais de 71% dos recursos gastos em saúde mental são extra-

hospitalares8.  

Neste contexto de mudanças nos serviços de saúde mental, a 4ª Região de 

Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (RN) apresenta uma situação peculiar no 

processo da RP. Tendo como município pólo Caicó, na região Seridó, a partir de 

novembro de 2005 uma importante mudança nos dispositivos de saúde mental 

ocorre com a intervenção da Secretaria Estadual de Saúde no único Hospital 
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Psiquiátrico (Casa de Saúde Milton Marinho). Como consequência, houve redução 

de leitos, posterior descredenciamento e fechamento, conforme avaliação do 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria)9. 

O município de Caicó/RN vivencia uma transição na atenção à saúde 

mental, onde um passado recente de atrocidades ocorridas no único e extinto 

hospital psiquiátrico cedeu lugar, em 2008, a um Serviço Residencial Terapêutico 

(SRT) e um CAPS III, além de outros CAPS em municípios circunvizinhos10. 

Partindo desta realidade concreta de mudança na rede de saúde mental de 

Caicó, surgiu a inquietação de investigar como vem ocorrendo o processo de RP 

neste município, numa perspectiva de avaliação dos serviços de saúde mental. A 

avaliação de serviços cresce e se configura como uma necessidade nos últimos 

anos. Assim, a construção de processos avaliativos é de fundamental importância no 

contexto dos serviços de saúde mental11,12. 

Sobre a avaliação dos serviços de saúde, admite-se13,14 que a avaliação da 

qualidade em saúde se relaciona à tríade “estrutura, processo e resultados”. A 

estrutura se refere às características necessárias ao processo de assistência à 

saúde, contemplando a área física, os recursos humanos, materiais e financeiros, 

além das condições organizacionais. O processo abrange a prestação da 

assistência em saúde mediante padrões técnico-científicos, a utilização dos 

recursos, além do reconhecimento de problemas. O resultado corresponde às 

implicações decorrentes das atividades realizadas, como as mudanças verificadas 

no estado de saúde dos pacientes, além da satisfação do usuário e do profissional 

de saúde13,14. 

Baseando-se nessas considerações, questiona-se: Como os profissionais de 

saúde do CAPS III de Caicó-RN avaliam a assistência em saúde mental prestada 
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neste serviço? Assim, este estudo objetivou avaliar a assistência em saúde mental 

prestada pelo CAPS III no município de Caicó/RN, na perspectiva dos profissionais 

de saúde. 

 

MÉTODOS 

Pesquisa avaliativa, com abordagem quantitativa, desenvolvida no CAPS III 

do município de Caicó-RN, considerando-se a avaliação da qualidade em saúde13,14, 

a partir da estrutura, processo e resultados. 

O CAPS III representa um dispositivo com capacidade operacional para 

atender municípios com população acima de 200.000 habitantes, constituindo um 

serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas, incluindo feriados e 

finais de semana7. Apesar de não possuir esta população, o município de Caicó-RN 

pactua o atendimento com mais de 20 municípios circunvizinhos, estimando uma 

população regional de 290 mil habitantes. Representa o único serviço CAPS de 

atendimento 24 horas no interior do Estado. 

Compôs a população da pesquisa profissionais de saúde que atuavam no 

CAPS há mais de três meses, entendendo-se que este seria o tempo mínimo para a 

compreensão acerca do funcionamento do serviço e da proposta reformista em 

curso. Assim, a amostra (não-aleatória) por acessibilidade incluiu 13 profissionais de 

saúde, perfazendo 60% do universo de profissionais de saúde do CAPS pesquisado. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN), obtendo parecer 

favorável (CAAE – 0067.0.428.428-11), respeitando a normatização da Resolução 

466/2012, referente aos aspectos éticos da realização da pesquisa envolvendo 

seres humanos. Aos sujeitos foi solicitada a participação, após esclarecimento sobre 
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os objetivos e finalidades da pesquisa, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).   

A coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2011 e março de 

2012, nas dependências do CAPS III, conforme a disponibilidade dos sujeitos. 

Utilizou-se entrevista estruturada, a partir de dados de caracterização dos 

profissionais de saúde e doze questões objetivas de única escolha, relacionadas à 

avaliação do serviço (estrutura, processo e resultados), mais uma questão aberta 

(Você gostaria de comentar alguma das perguntas/respostas acima?). Sete 

profissionais de saúde responderam ao questionamento aberto, e seu conteúdo é 

apresentado ao longo dos resultados e discussão. 

Os dados coletados foram organizados em banco de dados eletrônico do 

aplicativo Microsoft Excel 2010, analisados na perspectiva da estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 13 profissionais de saúde entrevistados, a maioria era mulheres 

(92,3%), idade mínima de 22 anos e máxima de 37, com média de 26,9 anos (± 4,5). 

Quanto à categoria e vínculo profissional, destacaram-se os trabalhadores da 

enfermagem, sendo 30,8% enfermeiros e 84,6% servidores concursados (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Caracterização dos sujeitos segundo a categoria profissional e vínculo 

empregatício. Caicó/RN, 2012. 

Categoria Profissional % 

Enfermeiro 30,8 

Arte Educador  15,4 

Técnico de Enfermagem 15,4 

Assistente Social 15,4 

Pedagogo 7,7 

Psicólogo 7,7 

Farmacêutico 7,7 

Vínculo Empregatício % 

Concurso público  84,6 

Cargo comissionado  15,4 

TOTAL 100,0 

 

A prevalência de profissionais jovens no serviço expressa uma formação 

recente na área da saúde, sugerindo inexperiência de atuação, resultados 

encontrados em outras pesquisas15,16. 

Com relação ao tempo de trabalho no CAPS pesquisado, este variou de no 

mínimo três meses e máximo de cinco anos, com média de um ano e cinco meses. 

A maioria dos profissionais trabalhava entre três e 17 meses (69,2%). Os mesmos 

valores foram semelhantes quanto ao tempo de atuação e de trabalho em saúde 

mental, corroborando a recente inserção no mercado de trabalho profissional, com a 

experiência em saúde mental, no CAPS pesquisado. 
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Estes resultados remetem duas preocupações distintas, que não foram 

objetivos deste estudo. A primeira delas é que esta inserção pode refletir 

positivamente no processo de trabalho em saúde mental, dada a não vivência no 

modelo manicomial, evitando a reprodução de práticas e saberes contrários à RP. 

Entretanto, se a formação destes trabalhadores não propiciou conhecimentos com 

foco na atenção psicossocial, ou se não receberam capacitação em serviço, 

certamente o trabalho e a assistência em saúde ficarão prejudicados17. 

A figura 1 demonstra a avaliação feita pelos profissionais sobre a estrutura 

disponível para o atendimento em saúde mental no CAPS III, englobando as 

características imprescindíveis ao processo de assistência à saúde. A maioria dos 

profissionais avaliou a área física (61,5%) e organização (61,5%) do CAPS 

positivamente. Contrariamente, houve uma avaliação negativa da disponibilidade de 

recursos humanos (69,2%) e 100,0% dos pesquisados consideraram insuficiente os 

recursos financeiros e materiais.  

 

Figura 1 – Avaliação da estrutura no atendimento em saúde do CAPS III. Caicó-RN, 2012. 
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Acredita-se que as dificuldades de recursos prejudicam o funcionamento das 

oficinas terapêuticas, dos passeios, a produção de artesanato e geração de 

emprego/renda, além de alternativas externas ao CAPS. Portanto, torna-se difícil 

criar iniciativas e atividades que despertem o interesse dos usuários, e a 

(re)inserção social requerida, com estas deficiências. 

Os recursos financeiros destinados ao funcionamento dos serviços em 

saúde mental é um dos fatores preocupantes a serem enfrentados pela Política de 

Saúde Mental, visto que apenas 2,51% do orçamento da saúde é investido na saúde 

mental no Brasil8. 

Devem existir mecanismos mais efetivos na orientação e acompanhamento 

da aplicação dos recursos financeiros. Para isso, é necessária a retomada de ações 

por parte dos movimentos antimanicomiais e sociais, ampliando as ações de 

acompanhamento, orientação e fiscalização da implantação das diretrizes e 

propostas de ações e serviços nos municípios, fortalecendo a participação popular e 

controle social18. 

Alguns sujeitos da pesquisa falaram sobre a estrutura física do CAPS: 

[...] Hoje a estrutura do serviço continua semelhante a de um hospital, haja visto ser o 

mesmo ambiente físico do antigo Hospital Milton Marinho [...] (Enfermeiro) 

 

 [...] Outra questão que merece destaque é com relação ao ambiente do CAPS, que por 

funcionar no mesmo prédio do antigo Hospital, gera um certo receio e repulsa dos usuários 

em vir ao serviço e dificulta a proposta de ressocialização [...]  (Farmacêutico) 

 

Considera-se que a avaliação da área física do CAPS tem influência direta 

da comparação inevitável entre o antes (manicômio) e o depois (CAPS III) do 

atendimento em saúde mental em Caicó-RN, dado que a estrutura física de 

funcionamento dos serviços é a mesma. A estrutura foi readaptada para o CAPS III, 
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com retiradas das grades das enfermarias e posto de enfermagem, além de trânsito 

livre dos usuários e da comunidade por todos os espaços. 

Comparar os espaços físicos entre os dois serviços traz uma imagem 

positiva do CAPS III no que se refere à forma de conceber o tratamento. Apesar 

disso, a percepção física traz lembranças negativas não somente para os usuários, 

mas também para a sociedade que em boa parte ainda acredita que lá ainda 

funcione um hospital. 

Além deste impasse existente no serviço pesquisado, são reconhecidos 

outros de ordem terapêutica, como a inexistência de uma agenda semanal de 

atividades e a oferta regular de oficinas terapêuticas, além do não acompanhamento 

do usuário na rede de atenção psicossocial10,19. 

Em relação aos itens que compõe a avaliação do processo (Figura 2), a 

qualidade dos recursos humanos disponíveis para a assistência ao portador de 

transtorno mental e sua família foi considerada suficiente (53,8%), e 76,9% dos 

profissionais se sentem capazes em prestar assistência. Apesar disto, 100% 

admitem a necessidade de educação permanente em saúde, e que a participação 

dos familiares no CAPS é considerada ruim (53,8%). 
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Figura 2– Avaliação do processo em saúde do CAPS III. Caicó-RN, 2012. 

 

Estudos demonstram, quanto à qualidade dos recursos humanos, que os 

profissionais de saúde em geral sentem dificuldades em se adaptar ao novo modelo 

assistencial, tornando os serviços distantes do que propõe as diretrizes da RP. 

Chama a atenção que um movimento tão importante para a reorientação do modelo 

assistencial seja objeto de pouca ou nenhuma apropriação por parte dos 

profissionais10,15. 

A capacitação em saúde mental foi a temática que os sujeitos mais referiram 

na última questão da entrevista, destacando uma necessidade e um desejo por esta 

prática, um das preocupações levantadas na discussão da Tabela 1. Assim falaram: 

[...] No início deveria ter tido uma capacitação com todos os profissionais, pois a maioria 
nunca havia trabalhado com saúde mental [...] (Técnico de Enfermagem) 
 

[...] Qualitativamente é notável que os profissionais necessitem de um maior 
aprofundamento quanto à saúde mental, contudo o serviço não disponibiliza capacitação, 
deixando o aprendizado a mercê da prática diária. Sem falar que a universidade, algumas 
delas, também não formam com muito afinco tais questões [...] (Enfermeiro) 
 

[...] Os funcionários não foram capacitados para atender a pessoas com transtorno mentais, 
como também não têm o conhecimento do atendimento de um CAPS III e as mudanças 
previstas com a Reforma psiquiátrica [...] (Arte educador) 
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[...] Todos os profissionais sentem falta de capacitação em saúde mental [...] (Assistente 
Social). 
 

[...] A inexistência de capacitação, de treinamento, de se manter uma política de educação 
permanente também dificulta o nosso trabalho [...]  (Assistente Social) 

 

A atuação profissional em saúde, até mais do que em outras áreas do 

conhecimento, necessita de um dinamismo importante na formação continuada, 

atrelada à realidade dos profissionais. No caso da saúde mental, este desafio é 

ainda maior em virtude da mudança de modelo de atenção12,17. 

Admite-se que a maioria dos novos profissionais de saúde mental é formada 

por jovens que não passaram pelo processo de luta política e ideológica que 

envolveu a criação do movimento antimanicomial. Boa parte desses trabalhadores 

se tornou adulta num momento da vida do país em que as grandes bandeiras de 

transformação política já tinham se tornado história, quando a militância 

experimentou um esvaziamento, acentuando-se desde então. Sem dúvida, a 

educação permanente em saúde é um dos desafios a ser enfrentados pelos serviços 

substitutivos12,17. 

No momento da coleta de dados, e com a vivência dos pesquisadores no 

serviço, ainda foi constatada a inexistência de Projeto Terapêutico Singular (PTS), 

profissional de referência na equipe técnica e atividades que envolvam a família. Os 

familiares procuraram o CAPS quando necessitaram de apoio nas internações (leito 

dia), nas consultas e na obtenção dos medicamentos. Portanto, não há uma 

estratégia que aborde a família nos poucos momentos em que comparecem ao 

serviço, o que aponta dificuldades de participação e inserção familiar no CAPS 

pesquisado. 

Frente a estes achados, chama-se atenção para o técnico de referência 

como elo importante na assistência e convivência no serviço, responsável pelo PTS, 
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juntamente com o usuário, identificando com ele as atividades que serão 

desenvolvidas, de acordo com as necessidades, potencialidades e desejos16. 

A falta de interação dos familiares no tratamento do usuário é um fator 

predominante, não só neste estudo como em outros. Isto caracteriza outro problema 

a ser enfrentado, desta vez pelos profissionais, onde a família parte fundamental no 

tratamento e acompanhamento do usuário11,16,17,20. 

Os profissionais devem compreender que a ausência dos familiares se dá, 

muitas vezes, na dificuldade em assumir a responsabilidade no tratamento, pelas 

sobrecargas financeiras, rotinas familiares e aquela em forma de doença física ou 

emocional, intrínseca à convivência da pessoa com transtorno mental11,21. 

Ao considerar a avaliação dos resultados no CAPS III (Figura 3), os achados 

indicam que e a assistência oferecida é considerada boa (46,1%) e a satisfação 

profissional no trabalho regular (46,1%). Quanto ao tratamento ofertado no CAPS, os 

sujeitos admitiram que há reinserção social dos usuários (61,6%). 

 

Figura 3– Avaliação do resultado da assistência prestada aos usuários e familiares do CAPS 

III, na percepção dos profissionais. Caicó/RN, 2012. 
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Apesar destes achados positivos (assistência em saúde e reinserção social), 

durante a coleta de dados observou-se maior demanda e presença de usuários no 

dia do atendimento psiquiátrico (consulta médica), agendado um dia por semana. 

Toda logística da equipe técnica girava em torno deste atendimento, fragilizando o 

trabalho assistencial da equipe, o qual é direcionado para a organização da consulta 

médica e registro de dados dos usuários. Além disso, o psiquiatra atendia também 

demandas ambulatoriais de toda rede de saúde municipal, e não somente aos 

usuários do CAPS pesquisado. 

Constata-se a influência do paradigma biomédico (psiquiatria clássica) na 

organização do CAPS pesquisado, focalizando o atendimento médico e o 

internamento (leito-dia) como prioridades na agenda de atividades terapêuticas. É 

preciso entender por qual motivo alguns CAPS tem se tornado ambulatórios 

frequentados, crônica e intensivamente, pelos usuários, numa situação de 

“dependência assistencial” como se vê no modelo manicomial22, comprovado nesta 

pesquisa. 

A satisfação no trabalho dos sujeitos é outra preocupação que se apresenta 

no contexto do serviço pesquisado. Em pesquisa realizada, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de satisfação e impacto do 

trabalho entre profissionais que atuam em serviços substitutivos e hospitais23, 

reforçando ainda mais a diversidade de cenários e pluralidade do campo da saúde 

mental e a atuação profissional. 

Os serviços substitutivos demandam a ampliação da oferta de cuidados aos 

usuários, exigindo do profissional um envolvimento muito maior. Essa nova forma de 

cuidado pode acarretar sobrecargas profissionais, revertendo-se em potencial fator 

de influência sobre a qualidade da assistência e satisfação profissional23. 
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CONCLUSÃO 

Esta pesquisa representou uma primeira aproximação avaliativa com um 

serviço de saúde mental novo na região (CAPS III) e no Estado, que surgiu em meio 

a um passado recente de atrocidades e mortes de pacientes no antigo hospital 

psiquiátrico. Admitem-se as limitações do estudo no que se refere ao 

conteúdo/construção e quantidade dos itens avaliativos, presentes na entrevista, 

especialmente por entender que o fenômeno “avaliação em saúde”, na perspectiva e 

dimensões apontadas (estrutura, processo e resultados), é complexo e de difícil 

abordagem.  

Acredita-se que os achados repercutem de forma positiva na gestão do 

serviço, na reflexão crítica dos profissionais pesquisados e no processo reformista 

em curso que vive a região Seridó do Rio Grande do Norte. 

Os desafios na implantação e condução da rede de atenção psicossocial 

(RAPS), sobretudo dos CAPS, envolvem mudanças no processo de trabalho em 

saúde mental, e não somente condições estruturais/físicas, materiais e de 

equipamentos. Na verdade, uma nova filosofia de trabalho cotidiano, longe de 

qualquer semelhança com o modo manicomial, alicerçada no acolhimento, estímulo 

à convivência social, quebra de estigmas e valorização de potencialidades. 
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RESUMO 

Introdução: A avaliação dos serviços de saúde mental e a busca por indicadores de 

qualidade da assistência podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias efetivas 

de desenvolvimento e fortalecimento da Reforma Psiquiátrica. A preocupação com a 

prática avaliativa da qualidade de programas ou serviços de saúde tem crescido nos 

últimos anos. Objetivo: Avaliar a assistência em saúde mental prestada pelo Centro 

de Atenção Psicossocial III no município de Caicó/RN, na perspectiva de familiares. 

Métodos: Estudo avaliativo e descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido 

com 23 familiares de usuários do serviço, entre dezembro de 2011 e março de 2012, 

por meio de entrevista estruturada. Resultados: A maioria dos familiares avaliou 

como boa a assistência (74,0%), o tratamento ofertado (69,6%) e a adequação da 

estrutura física (69,6%). Houve avaliação positiva da assistência no que se refere à 

compreensão do transtorno mental e diminuição das crises (74,0%), reinserção 

social (56,5%) e autonomia dos usuários (52,2%). A maioria (91,3%) considerou a 

quantidade de profissionais da equipe técnica suficiente para a assistência prestada 

e sua qualificação para o trabalho (82,6%). Conclusão: Apesar das limitações do 

instrumento de pesquisa para se avaliar o fenômeno “assistência em saúde”, 

defende-se que os achados trazem à tona importantes considerações sobre a oferta 

e qualidade do tratamento no serviço pesquisado, servindo para reflexão da gestão 

municipal, profissionais, usuários e familiares. 

Descritores: Avaliação de serviços de saúde; Serviços de saúde mental; Família; 

Saúde Mental. 
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ABSTRACT 

Introduction: The evaluation of mental health services and the search for indicators 

of quality of assistance can assist in developing effective strategies for developing 

and strengthening the Psychiatric Reform. The preoccupations with the quality of 

evaluative practice programs or health services have grown in recent years. 

Objective: To evaluate the mental health care provided by the Psychosocial Care 

Center III in the city of Caicó/RN, in the perspective of the families. Methods: 

evaluative and descriptive study with a quantitative approach, developed with 23 

relatives of service users, between december 2011 and march 2012, using structured 

interview. Results: Most of family evaluated as good assistance (74,0%), the 

treatment offered (69,6%) and adequacy of the physical structure (69,6%). There 

was a positive evaluation of assistance with regard to the understanding of mental 

nuisance and reduction of crises (74,0%), social reintegration  (56,5%) and user 

autonomy (52,2%). The most (91,3%) considered the amount of professional of the 

technique team enough to assistance provided and their qualifications for the job  

(82,6%). Conclusion: Despite the limitations of the survey instrument to evaluate the 

"health assistance" phenomenon, it is argued that the findings bring to afloat 

important considerations about on supply and quality of treatment at service 

researched, serving to reflect administration the city, professionals, patients and 

families. 

Descriptors: Health services evaluation; Mental health services; Family; Health 

Mental. 
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INTRODUÇÃO 

No contexto da Reforma Psiquiátrica (RP) em curso, o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) representa a porta de entrada e regulação em saúde mental no 

Sistema Único de Saúde (SUS), criado na intenção de substituir as internações nos 

hospitais pelo atendimento aberto na comunidade. Sua finalidade é fornecer 

atendimento à população em área adstrita, com acompanhamento clínico e 

reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 

civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários1,2. 

A partir da RP, o serviço de saúde mental e o profissional de saúde 

desenvolvem ações não somente individuais, mas devem ampliar as possibilidades 

de intervenção na coletividade dos relacionamentos afetivos, sociais, e em especial 

familiares da pessoa com transtorno mental. Além disso, a valorização e 

reconhecimento da família como unidade de cuidados, a partir de sua inserção na 

agenda terapêutica dos serviços de saúde mental, representam um desafio adicional 

nos serviços e para os profissionais de saúde3. 

Isto exige uma mudança imprescindível nas práticas terapêuticas, 

configurando-se em um processo transicional entre a tradição da cultura manicomial 

e a nova propositura substitutiva/reformista4. Embora a inclusão familiar seja 

reconhecida positivamente, pela possibilidade de uma assistência com referencial 

em contextos menos estigmatizantes, foram e continuam sendo muitas as 

dificuldades advindas deste ‘novo fazer’ em saúde mental5. 

Corroborando as mudanças necessárias à Política Nacional de Saúde 

Mental, em dezembro de 2011 o Ministério da Saúde institui a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) para pessoas com transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas6.  
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A RAPS objetiva expandir o acesso à atenção psicossocial da população em 

geral e promover a vinculação de pessoas com transtornos mentais e necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, e suas famílias aos serviços. 

Deve ainda garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de 

saúde no território, qualificando o cuidado a partir do acolhimento, acompanhamento 

contínuo e atenção às urgências6.  

Neste trabalho em rede, merece destaque o esforço pela presença da 

família nos serviços como personagens ativos do processo de cuidado, movimento 

este defendido e perseguido pelo CAPS. Estratégias como o atendimento individual, 

o grupo de familiares, a assembleia de técnicos, usuários e familiares, a visita 

domiciliar e as oficinas terapêuticas são atividades importantes na participação e 

inserção familiar nestes serviços4,5,7. 

Com a reversão do modelo assistencial em saúde mental, a avaliação dos 

serviços da área vem crescendo, configurando-se como uma necessidade nos 

últimos anos8,9. O Ministério da Saúde tem investido no campo da avaliação de 

serviços e da assistência em saúde, a exemplo do Programa de Avaliação para a 

Qualificação do SUS. Tal programa considera a participação de gestores e 

profissionais de saúde, o usuário e a família, o acesso às ações e serviços em todos 

os níveis da atenção, destacando-se os serviços de atenção à saúde mental10. 

O movimento pela prática avaliativa em saúde é fruto da oferta dos serviços, 

do aumento de custos e da incorporação crescente de tecnologia no tratamento de 

doenças. Ademais, é preciso responder a necessidades e problemas advindos de 

transições demográficas e epidemiológicas vivenciadas nos últimos anos11. 

A avaliação dos serviços de saúde mental e a busca por indicadores de 

qualidade da assistência podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias efetivas 
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de desenvolvimento e fortalecimento da RP. A avaliação em saúde mental emerge 

de maneira promissora, imprescindível no fomento à produção científica da área, à 

discussão e enriquecimento do processo formativo em saúde e melhoria da 

assistência nos serviços. 

Partindo-se da realidade concreta de mudanças numa região de saúde, surgiu 

a inquietação de investigar como vem ocorrendo o processo de RP, numa 

perspectiva de avaliação dos serviços de saúde mental. Questiona-se: como os 

familiares de usuários do CAPS avaliam a assistência em saúde mental prestada? 

Assim, este estudo objetivou avaliar a assistência em saúde mental ofertada pelo 

CAPS III, no município de Caicó/RN. 

 

MÉTODO 

Estudo avaliativo e descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido no 

CAPS III de Caicó-RN, considerando-se a avaliação normativa em saúde14. Esta 

avaliação se ampara em critérios e normas estabelecidas, a partir de uma 

abordagem sistêmica (estrutura, processo e resultados), constituindo uma relação 

entre as norma/critérios e os efeitos da intervenção em saúde15. 

A modalidade de CAPS III representa um dispositivo com capacidade 

operacional para atender municípios com população acima de 200.000 habitantes. 

Um serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas, incluindo feriados e 

finais de semana7. Apesar de não possuir esta população, o município de Caicó-RN 

pactua o atendimento com mais de 20 municípios circunvizinhos da Região Seridó 

(4ª Região de Saúde do Estado), estimando uma população regional de 290 mil 

habitantes. Representa o único serviço CAPS de atendimento 24 horas no interior do 

Estado do Rio Grande do Norte. 
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Esta região de saúde, que possui Caicó-RN como município pólo, apresenta 

uma situação peculiar no processo de RP potiguar. Marcado por um passado 

recente de atrocidades ocorridas no único hospital psiquiátrico, em novembro de 

2005 este serviço sofre intervenção da Secretaria Estadual de Saúde. Há redução 

de leitos, posterior descredenciamento e fechamento, conforme avaliação do 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (PNASH/Psiquiatria)12. A 

partir de 2008, cria-se um Serviço Residencial Terapêutico (SRT) e um CAPS III, 

além do surgimento/reestruturação de três CAPS em municípios circunvizinhos13.  

Os sujeitos do estudo foram os familiares dos usuários do serviço, 

considerando-se os critérios de inclusão: ser familiar de usuário com pelo menos um 

internamento no antigo hospital psiquiátrico; o usuário parente do sujeito de 

pesquisa deve estar em tratamento e participar das atividades do CAPS; ser 

responsável pelo usuário no CAPS. Dessa forma, a amostra (não-aleatória) por 

acessibilidade incluiu 23 familiares, na proporção de um familiar pesquisado por 

usuário. 

Dezesseis familiares foram convidados a participar da pesquisa, mas não 

preencheram o critério de internamento do usuário no antigo hospital e outros 15 se 

recusaram a participar da pesquisa. Durante a coleta de dados, existiam 168 

usuários cadastrados no serviço, com nível de comparecimento e participação 

distintos. Pouco mais da metade destes compareceram ao CAPS no período da 

coleta, e alguns usuários não possuíam familiares responsáveis ou conhecedores de 

seu processo saúde-doença. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN / CAAE – 0067.0.428.428-11), 

respeitando a normatização da Resolução 466/2012, referente aos aspectos éticos 
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da realização da pesquisa envolvendo seres humanos. Aos sujeitos foi solicitada a 

participação, esclarecidos os objetivos e finalidades da pesquisa, seguida da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de dezembro de 2011 e março de 

2012, nas residências dos familiares, conforme escolha e disponibilidade dos 

mesmos. O instrumento de coleta foi uma entrevista estruturada, composta de 

variáveis relacionadas à caracterização dos sujeitos (sexo, idade, grau de 

parentesco com o usuário do CAPS, tempo de acompanhamento da doença e 

moradia na mesma casa) e nove questões objetivas de única escolha (sim ou não; 

excelente, boa, regular, péssima ou ruim), relacionadas à avaliação do serviço, mais 

uma questão aberta (Você gostaria de comentar alguma das perguntas/respostas 

acima?).  

Nove familiares responderam ao questionamento aberto, e algumas das falas 

foram apresentadas ao longo dos resultados. Com isso, não houve a pretensão de 

dar ao estudo um delineamento qualitativo, mas tão somente valorizar a fala dos 

sujeitos diante dos achados, podendo desencadear a necessidade de novas 

pesquisas no cenário investigado. 

As nove questões objetivas abrangeram: assistência geral em saúde do 

CAPS; satisfação no tratamento; adequação da área física do CAPS; diminuição de 

crises; autonomia geral do usuário (tomar medicamentos; sair sozinho; cuidar da 

aparência); reinserção social (visitar espaços da comunidade: escola, igreja, 

comércio); compreensão do transtorno mental; quantidade e qualidade da equipe 

técnica do CAPS. 

Apesar deste instrumento não ter sido apreciado por juízes, atestando o 

conteúdo e validade dos itens, defende-se que esta limitação é superada pelo 



63 

primeiro contato avaliativo no cenário pesquisado. É intenção que esta aproximação 

forneça dados fundamentais na construção de um estudo mais abrangente, 

envolvendo toda região de saúde, profissionais e usuários dos serviços. 

Os dados foram organizados em banco de dados eletrônico do aplicativo 

Microsoft Excel 2010, e analisados na perspectiva da estatística descritiva 

(percentual). São apresentados em tabela e gráficos, ou mencionados ao longo dos 

resultados, e discutidos conforme referencial pertinente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 23 familiares entrevistados, a maioria era mulheres (91,3%), irmãos 

(43,5%), com idade entre 60 e 69 anos (39,1%) (Tabela 1). Dados encontrados na 

literatura atribuem o cuidado à pessoa com transtorno mental especialmente à mãe 

ou esposa16,17. 
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Tabela 1 – Caracterização dos familiares segundo sexo, grau de parentesco e faixa etária. 

Caicó/RN, 2012. 

Sexo % 

Feminino 91,3 

Masculino 8,7 

Grau de parentesco 
 

Irmão 43,5 

Mãe 30,4 

Filho 17,4 

Cunhado 8,7 

Faixa etária 
 

26 a 29 anos 4,3 

30 a 39 anos 13,0 

40 a 49 anos 21,7 

50 a 59 anos 13,0 

60 a 69 anos 39,1 

70 a 82 anos 8,7 

 

Na caracterização dos familiares, também foram abordados se estes 

moravam com os usuários, além do tempo de acompanhamento do tratamento em 

saúde. A maioria (69,6%) morava com os usuários (mínimo de três e máximo de 34 

anos), convivendo na mesma casa entre 20 e 29 anos (47,9%). Possivelmente, esta 

convivência acentuada numa mesmo lar se deve pela responsabilização dos 

membros familiares diante do cuidado à pessoa com transtorno mental18. 

A Figura 1 apresenta os dados relativos à assistência prestada aos usuários, 

satisfação com o tratamento e adequação da estrutura física do CAPS III. A maioria 

dos familiares avaliou como boa a assistência (74,0%), a satisfação na oferta de 

tratamento (69,6%) e a estrutura física (69,6%).  
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Figura 1 – Avaliação da assistência, satisfação no tratamento e estrutura física do CAPS III. 

Caicó/RN, 2012. 

 
 

Propositalmente nesta pesquisa, foi considerada a inclusão de sujeitos com 

experiência de internação no antigo hospital. Por isso, surge a comparação entre um 

passado marcado pela assistência exclusivamente manicomial, e um presente com 

oferta exclusivamente substitutiva (CAPS), admitindo-se que seria melhor tratar o 

sujeito livre à enclausurá-lo numa solitária ou no espaço físico do manicômio19,20. 

Familiares que não consideraram a qualidade do serviço assumiram preferir o 

antigo hospital psiquiátrico.  

[...] Eu achava melhor que o Hospital estivesse funcionando [...] (Mãe) 

 

[...] Quando se trata de internamento é péssimo. Geralmente eles dão um sossega leão e no 

outro dia mandam pra casa [...] (Irmã) 

 

[...] O internamento ficou um faz de conta, porque ele só toma o medicamento quando está 

lá (no CAPS). Eu gostava mais quando era antigamente, que internava [...] (Irmão) 

 

Acredita-se que estas falas, apesar de não ser objeto central desta pesquisa, 

tenham relação direta com o ônus e sobrecargas envolvendo o cuidado ao membro 

familiar com transtorno mental21. Muitas vezes, a família sente-se “aprisionada” a 
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este cuidado despendido, impossibilitando-a de ter um emprego ou fazer atividades 

externas ao domicílio. 

A internação hospitalar parece oferecer “alívio” aos familiares, muitas vezes 

tida como “cômoda”, especialmente quando necessitam viajar ou passar dias fora de 

casa. Torna-se importante a desmistificação desta ideia, não só na família, mas em 

toda a sociedade, tarefa que não é fácil, mas essencial à diminuição dos estigmas 

criados historicamente acerca da pessoa com transtorno mental22,23. 

Quanto à avaliação da área física, eram esperados estes resultados por 

parte dos familiares, levando-se em conta as dimensões e espaços do CAPS. A 

estrutura do antigo hospital foi readaptada para o funcionamento do CAPS 

pesquisado, com retirada das grades das enfermarias e posto de enfermagem, 

extinção das selas fortes, além do trânsito livre de usuários, estudantes 

universitários e da comunidade no serviço. Algo que poderia limitar a adequação 

deste ambiente reside no fato de ser o mesmo espaço do antigo hospital, vindo à 

tona a lembrança de maus tratos e “desassistência” sofridos outrora.  

Noutra pesquisa, familiares de CAPS perceberam melhorias significativas no 

serviço em relação à ambiência. Um espaço em que se leve em conta a ambiência 

torna-se mais acolhedor, reconstrói e refaz a relação do usuário com o serviço e 

deixa de ser um espaço controlador e limitante, tornando-se espaço de criação e 

autonomia do sujeito24. 

A Figura 2 apresenta a avaliação positiva do tratamento no que se refere à 

compreensão do transtorno mental (74,0%) e diminuição das crises (74,0%), 

reinserção social (56,5%) e autonomia do usuário (52,2%). 
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Figura 2 – Contribuição do tratamento na autonomia do usuário, reinserção social, 

diminuição das crises e compreensão do transtorno mental, segundo familiares. Caicó/RN, 

2012. 

 

 

Acredita-se que compreensão acerca do adoecimento mental pela família e a 

busca por uma assistência adequada ocorrem de forma progressiva, especialmente 

motivadas pela maneira como percebem a loucura25. Informalmente, durante as 

entrevistas alguns familiares relataram que antes o seu parente não saía de casa 

por vergonha ou “medo”. A participação nas atividades do CAPS III, a necessidade 

de deslocamento ao serviço semanalmente, com consequente vivência nos espaços 

sociais, são apontados como causas para as mudanças positivas apresentadas na 

Figura 2. 

As visitas ao CAPS III para captação dos familiares, aliado ao conhecimento 

dos pesquisadores do cenário, já que o mesmo integra ambiente de aulas práticas e 

atividades extensionistas de um curso de graduação, e os resultados de outras 

pesquisas11,26 confirmaram a existência de problemas de ordem terapêutica: 

ausência de agenda semanal de atividades, da oferta regular e diversificada de 

oficinas terapêuticas; ausência de Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Técnico de 

Referência; ausência de Grupo de Familiares e Assembleia de Usuários, Familiares 

e Técnicos; desarticulação da rede de atenção psicossocial. 
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Os achados sobre a diminuição das crises encontram concordância com outro 

estudo. Após frequentar os CAPS, 24% dos usuários referiram ausência de crises, 

60% tiveram com menor frequência e 70% com menor intensidade27. 

Esta pesquisa também avaliou a assistência relacionada à quantidade e 

qualidade da equipe técnica do CAPS III de Caicó-RN. A maioria dos familiares 

(91,3%) considerou a quantidade de profissionais da equipe técnica suficiente para a 

assistência prestada e sua qualificação para o trabalho (82,6%).  

No momento da coleta de dados, o CAPS III possuía para as atividades 

diurnas (manhã e tarde): três auxiliares/técnicos de enfermagem; dois enfermeiros; 

um psiquiatra; um terapeuta ocupacional, dois psicólogos, dois arte-educadores, 

dois assistentes sociais, um nutricionista e um farmacêutico. Tal configuração 

atende ao recomendado pelo Ministério da Saúde1, exceto pelo médico psiquiatra 

que devem ser dois. 

 

CONCLUSÃO  

Este estudo concebeu uma primeira aproximação avaliativa num serviço de 

saúde mental na região, em meio a um passado recente de desassistência, 

sofrimento e morte de pacientes no antigo hospital. Os familiares avaliaram como 

boa a assistência e tratamento prestados pelo CAPS III, além da estrutura física. 

Consideraram positiva a contribuição do tratamento para a diminuição das crises e 

reinserção social, além da autonomia e conhecimento sobre o transtorno mental. 

Entretanto, alguns familiares parecem continuar com a ideia manicomial 

“cristalizada”, não comparecendo às atividades realizadas pelo CAPS, prejudicando 

o papel inestimável da participação e corresponsabilização familiar no tratamento do 

usuário. 
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Apesar das limitações do instrumento de pesquisa para se avaliar o fenômeno 

“assistência em saúde”, defende-se que os achados trazem à tona importantes 

considerações sobre a oferta e qualidade do tratamento no CAPS III pesquisado, 

servindo para reflexão da gestão municipal, profissionais, usuários e familiares, além 

dos cursos de graduação inseridos neste cenário. 
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5 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

O estudo “Construção e evidências de validação de instrumentos de pesquisa 

para avaliação da assistência nos centros de atenção psicossocial” foi idealizado a 

partir de uma pesquisa de iniciação científica ligada ao Curso de Graduação em 

Enfermagem, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Nesta pesquisa, objetivou-se avaliar a assistência de saúde mental a partir 

do fechamento do hospital psiquiátrico e do surgimento dos serviços substitutivos, 

sendo importante por representar a “ideia precursora” da pesquisa objeto da tese, 

ora apresentada. 

A tese representa um “movimento inicial” do pesquisador no cenário da 

construção e aplicação de instrumentos de pesquisa de avaliação em saúde, no 

contexto dos serviços substitutivos em saúde mental. Admite-se que os instrumentos 

devam passar por outras formas de validação, e serem capazes, dentro de suas 

características, de avaliar a assistência em saúde nos CAPS. 

As limitações do estudo se referem a não aplicação dos instrumentos no 

cenário idealizado, a partir do cronograma de pesquisa estipulado. Entretanto, a 

terceira fase (piloto) está em desenvolvimento, com aplicação dos instrumentos no 

CAPS I de São Miguel-RN e CAPS II de Pau dos Ferros-RN, serviços que compõem 

a 6ª URSAP, escolhida inicialmente para prever perda de sujeitos no piloto e por 

apresentar semelhanças com a 4ª Região de Saúde. 

A tese foi importante para o desenvolvimento intelectual e pessoal, na medida 

em que surgiu de uma inquietação percebida no cenário do processo de formação 

em saúde, pois os CAPS representam local de ensino, pesquisa e extensão do 

curso de Graduação em Enfermagem da UERN. Representa um começo de muitas 

outras iniciativas e a abertura para um aprendizado coletivo entre professores, 

alunos, profissionais dos serviços, gestores, usuários e familiares dos CAPS. 

Do ponto de vista do trabalho docente, o doutorando está inserido em um 

grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), além 

de liderar outro grupo na UERN. Orienta Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e 

Iniciação Científica (IC) dos estudantes de graduação em Enfermagem da UERN. 
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Relatório de Trabalhos Produzidos 

Dulcian Medeiros de Azevedo 

2014 – 

1. O Artigo “Avaliação da assistência em saúde num centro de atenção psicossocial na 

perspectiva dos profissionais”. Aceito na Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde 

(RBPS/UFES). Autores: Dulcian Medeiros de Azevedo, Andrêza Maria de Oliveira, 

Gabriela de Sousa Martins Melo, Marina de Góes Salvetti, Quinidia Lúcia Duarte de 

Almeida Quithé Vasconcelos, Gilson de Vasconcelos Torres.  (Artigo Aceito. 

Revista B5 Qualis de Medicina II).  

 

2. O Artigo “Qualidade da assistência no centro de atenção psicossocial: perspectiva 

de familiares”. Aceito na Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde (RBPS/UFES). 

Autores: Dulcian Medeiros de Azevedo, Andrêza Maria de Oliveira, Camylla 

Cavalcante Soares de Freitas, Rhayssa de Oliveira e Araújo, Gabriela de Sousa 

Martins Melo, Gilson de Vasconcelos Torres.  (Artigo Aceito. Revista B5 Qualis de 

Medicina II).  

 

3. O Artigo: “Evidências de validação de conteúdo: construção de instrumento 

avaliativo em saúde mental”. Submetido à Revista da Escola de Enfermagem da 

USP (REEUSP). Dulcian Medeiros de Azevedo, Marina de Góes Salvetti, Gilson 

de Vasconcelos Torres”. (Artigo submetido. Revista B3 Qualis de Medicina II). 

 

4. O Artigo: “Evidências de validação de conteúdo da assistência em saúde mental: 

avaliação de processo”. A ser enviado à Revista Acta Paulista de Enfermagem. 

Dulcian Medeiros de Azevedo, Marina de Góes Salvetti, Gilson de Vasconcelos 

Torres”. (Artigo a ser enviado. Revista B3 Qualis de Medicina II). 

 

2013 – 

1. O Artigo: “A reforma psiquiátrica e o modelo de atenção substitutivo: implicações 

contemporâneas”. Dulcian Medeiros de Azevedo, Alyne Campelo da Silva. Revista 

Brasileira de Pesquisa em Saúde, v. 25, p. 4-5 (editorial), 2013. 

2. O Trabalho: “Avaliação da assistência em saúde num centro de atenção 

psicossocial na perspectiva dos familiares”. Publicado nos Anais do II Seminário 

Internacional Tecendo Redes na Enfermagem e na Saúde. FREITAS, Camylla 

Cavalcante Soares de; AZEVEDO, Dulcian Medeiros de; OLIVEIRA, Andrêza Maria 

de; ARAUJO, Rhayssa de Oliveira e; MELO, Gabriela de Sousa Martins; TORRES, 

Gilson de Vasconcelos. 



75 

3. O Trabalho: “Avaliação da assistência em saúde mental na perspectiva de 

profissionais de saúde”. Publicado nos Anais do II Seminário Internacional Tecendo 

Redes na Enfermagem e na Saúde. MELO, Gabriela de Sousa Martins; AZEVEDO, 

Dulcian Medeiros de; OLIVEIRA, Andrêza Maria de; SALVETTI, Marina de Góes; 

VASCONCELOS, Quinidia Lúcia Duarte de Almeida Quithé de; TORRES, Gilson de 

Vasconcelos. 

 

 

            2012 –  

1. O Trabalho: “Avaliação de um centro de atenção psicossocial (CAPS) na 

perspectiva dos usuários”. Publicado nos Anais do III Congresso Brasileiro de Saúde 

Mental. OLIVEIRA, Andrêza Maria de; AZEVEDO, Dulcian Medeiros de; 

BONFADA, Diego. 

 

 

2011 – 

1. O Artigo: “Evaluation of health services: current perspectives of mental health 

research”. Dulcian Medeiros de Azevedo. Revista de enfermagem UFPE on line, v. 

5, Editorial, 2011. 

 



76 

REFERÊNCIAS 

 

1. Amarante, P, organizador. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no 

Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2009. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil. Ministério da Saúde: Brasília; 2005. 

3. Oliveira AGB. Trabalho e cuidado no contexto da atenção psicossocial: algumas 

reflexões. Esc Anna Nery R Enferm. 2006; 10(4):694-702. 

4. Costa-Rosa A. O modo psicossocial: um paradigma das práticas substitutivas ao 

modelo asilar. In: Amarante P, organizador. Ensaios, subjetividade, saúde mental, 

sociedade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2006. p. 141-68. 

5. Azevedo DM, Miranda FAN. The family and substitute services in mental health: a 

clipping of the brazilian literature in nursing. J Nurs UFPE on line [Internet]. 2009 

[cited 2010 Jan 03];3(3):93-8. Available from: 

http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/enfermagem/article/view/257/295  

6. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde mental em dados 10. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2012. Available from: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/mentaldados10.pdf  

7. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde mental no SUS: os centros de atenção 

psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.  

8. Frias PG, Costa JMBS, Figueiró AC, Mendes MFM, Vidal SA. Atributos da 

qualidade em saúde. In: Samico I, Felisberto E, Figueiró AC, Frias PG, 

organizadores. Avaliação em saúde: bases conceituais e operacionais. Rio de 

Janeiro: MedBook; 2010. p. 43-55. 

9. Novaes HMD. Avaliação de programas, serviços e tecnologias em saúde. Rev. 

Saúde Pública 2000; 34(5):547-59. 

10. Furtado JP. Um método construtivista para a avaliação em saúde. Ciência & 

Saúde Coletiva 2001; 6(1): 165-81. 

11. Brasil. Ministério da Saúde. Programa de avaliação para a qualificação do 

sistema único de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 

12. Kantorski LP et al. Uma proposta de avaliação quantitativa e qualitativa de 

serviços de saúde mental: contribuições metodológicas. Saúde debate 2009; 33(82): 

273-82. 



77 

13. Campos RTO, Furtado JP, Passos E, Ferrer AL, Miranda L, Gama CAP. 

Avaliação da rede de centros de atenção psicossocial: entre a saúde coletiva e a 

saúde mental. Rev Saúde Pública 2009; 43(Supl. 1):16-22. 

14. Mielke FB, Kantorski LP, Jardim VMR, Olschowsky A, Machado MS. O cuidado 

em saúde mental no CAPS no entendimento dos profissionais. Ciênc. saúde 

coletiva, 2009; 14(1):159-64. 

15. Jardim VMR, Cartana MHF, Kantorski LP, Quevedo ALA. Avaliação da política 

de saúde mental a partir dos projetos terapêuticos de centros de atenção 

psicossocial. Texto contexto - enferm. 2009; 18(2):241-8. 

16. Bandeira MB, Calzavara MGP, Costa CS, Cesari l. Avaliação de serviços de 

saúde mental: adaptação transcultural de uma medida da percepção dos usuários 

sobre os resultados do tratamento. J. bras. psiquiatr. 2009; 58(2):107-14. 

17. Glanzner CH, Olschowsky A, Kantorski LP. O trabalho como fonte de prazer: 

avaliação da equipe de um centro de atenção psicossocial. Rev. esc. enferm. USP 

2011; 45(3):716-21. 

18. Kantorski LP, Wetzel C, Olschowsky A, Jardim VMR, Bielemann VLM, Schneider 

JF. Avaliação de quarta geração - contribuições metodológicas para avaliação de 

serviços de saúde mental. Interface (Botucatu) 2009; 13(31):343-55. 

19. Passos E, Souza TP, Aquino PR, Barros RA. Processo coletivo de construção de 

instrumentos de avaliação: aspectos teóricos e metodológicos sobre dispositivos e 

indicadores profissionais. In: Campos RO, Furtado JP, Passos E, Benevides R, 

organizadores. Pesquisa avaliativa em saúde mental: desenho participativo e efeitos 

da narratividade. São Paulo: Hucitec; 2008. p. 371-97. 

20. Furtado JP, Campos RTO, Moreira MIB, Trapé TL. A elaboração participativa de 

indicadores para a avaliação em saúde mental. Cad. Saúde Pública 2013:29(1):102-10. 

21. Donabedian A. La dimensión internacional de la evaluación y garantia de la 

calidad. Salud pública Méx. 1990; 32(2):113-7. 

22. Donabedian A. Continuidad y cambio en la búsqueda de la calidad. Salud pública 

Méx. 1993; 35(3):238-47. 

23. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. Milbank Q. 2005; 

83(4):691-729. 

24. Brasil. Ministério da Saúde. Relatório de Gestão 2003-2006. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2007. 



78 

25. Polit DF, Beck CT. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: métodos, 

avaliação e utilização. 7ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2011. 

26. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. 

Estabelece os centros de atenção psicossocial (CAPS). Brasília: Ministério da 

Saúde; 2002 [cited 2010 Jan 10]. Available from: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Portaria%20GM%20336-2002.pdf 

27. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2011. [cited 2013 Jan 13]. Available from: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm../2011/prt3088_23_12_2011_rep.html 

28. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de estrutura física dos centros de atenção 

psicossocial e unidades de acolhimento. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. 

29. Scaparo AF, Laus AM, Azevedo ALCS, Freitas MRI, Gabriel CS, Chaves LD. 

Reflexões sobre o uso da técnica delphi em pesquisas na enfermagem. Rev Rene. 

2012; 13(1):242-51. 

30. Pasquali L. Princípios de elaboração de escalas psicológicas. Rev. Psiq. Clin. 

1998; 25(5):206-13. 

31. Pasquali L. Psicometria. Rev. esc. enferm. USP 2009; 43(Esp):992-9. 

32. Grant JS, Davis LL. Selection and use of content experts for instrument 

development. Res Nurs Health. 1997;20(3):269-74. 

33. Alexandre NMC, Coluci MZO. Validade de conteúdo nos processos de 

construção e adaptação de instrumentos de medidas. Ciênc Saúde Coletiva. 2011; 

16(7):3061-8. 

34. Cicchetti DV. On a model for assessing the security of infantile attachment: 

Issues of observer reliability and validity. Behavioral and Brain Sciences. 1984;7:149-50. 

35. Silva EF, Pereira MG. Avaliação das estruturas de concordância e discordância 

nos estudos de confiabilidade. Rev. Saúde Pública 1998; 32(4):383-93. 

36. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 

466/2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 



80 

APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
CARACTERIZAÇÃO DO CAPS PESQUISADO 

 
1. Nome do CAPS: __________________________     2. Município: _________________ 
3. Data de Inauguração: ____________ 
4. Há quanto tempo funciona neste imóvel/espaço físico? _____________ 
5. Proprietário do imóvel:   (   ) Prefeitura    (   ) Alugado   (   ) Outro __________________ 
6. Horários e Dias Semanais de Funcionamento do Serviço: 
___________________________ 
7. Composição da Equipe Técnica: __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
8. Carga horária de trabalho dos profissionais da Equipe Técnica: 
Médico Psiquiatra: _________     Enfermeiro: _________                Psicólogo: ___________ 
Assistente Social: _______________                       Técnico/Auxiliar de Enfermagem: 
______ 
Oficineiro/Arteterapeuta: __________                     Coordenador: _____________ 
Outro: ___________________                                 Outro: ___________________ 
9. Quantidade de usuários cadastrados no serviço: _______________ 
10. Quantidade de usuários em atendimento atualmente, conforme Agenda Semanal de 
Atividades e/ou Projeto Terapêutico Singular (PTS): ______________________ 
11. Média de usuários/dia participantes do serviço: _____________ 
12. Quantidade de Refeições ofertadas diariamente aos usuários: ____________ 
 
CHECK-LIST Avaliação da Assistência em Saúde no CAPS (A-Estrutura / B-Processo) 

 
A. ESTRUTURA 

Alternativas de 
Resposta 

Domínio A.1 Estrutura Física (Pontuação Esperada 0 a 14) Sim (1) Não (0) 

A.1.1 O CAPS possui no mínimo duas salas de atendimento 
individualizado (Espaços para acolhimento, consultas, entrevistas, 
terapias, orientações), para garantia de privacidade a usuários, 
familiares e equipe profissional. 

  

A.1.2 ... no mínimo duas salas de atividades coletivas (Espaços para 
atendimentos em grupos, desenvolvimento de oficinas terapêuticas, 
reuniões. Uso de usuários, familiares e equipe profissional). 

  

A.1.3 ... Recepção (Espaço onde acontece o primeiro contato do 
usuário e/ou seus familiares/acompanhantes e o serviço. Representa 
um espaço acessível e acolhedor, com assentos para comportar as 
pessoas que chegam ao serviço). 

  

A.1.4 ... Sala Administrativa (Espaço para uso e demandas da 
coordenação/gestão do serviço). 

  

A.1.5 ... Copa (Espaço para manipulação e preparação de alimentos).   
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A.1.6 ... Refeitório (Espaço para refeição dos usuários e equipe 
profissional, aberto durante todo o dia, representando um local 
agradável de convivência e trocas). 

  
 

A.1.7 ... Espaço INTERNO de Convivência (ambiente de encontros 
informais entre usuários, familiares e trabalhadores do CAPS, assim 
como de visitantes, pessoas da comunidade ou da rede psicossocial, 
que promova a circulação de pessoas, a troca de experiências e 
conversas informais). 

  

A.1.8 ... Espaço EXTERNO de Convivência (Espaço aberto de 
circulação de pessoas, para atividades individuais e coletivas. Local 
arejado onde usuários, familiares, visitantes e equipe profissional 
possam compartilhar momentos em grupo ou sozinhos). 

  

A.1.9 ... acessibilidade EXTERNA para pessoas com deficiência, com 
dificuldades de locomoção e macas. 

  

A.1.10 ... acessibilidade INTERNA para pessoas com deficiência, com 
dificuldades de locomoção e macas. 

  

A.1.11 ... banheiro MASCULINO com chuveiro, sanitário adaptado para 
pessoas com deficiência, para uso de usuários, 
familiares/acompanhantes e profissionais do serviço. 

  

A.1.12 ... banheiro FEMININO com chuveiro, sanitário adaptado para 
pessoas com deficiência, para uso de usuários, 
familiares/acompanhantes e profissionais do serviço. 

  

A.1.13 ... Sala de Aplicação de Medicamentos/Posto de Enfermagem 
(espaço com bancada para preparo de medicação, pia e armários para 
armazenamento de medicamentos). 

  

A.1.14 ... Quarto Coletivo com acomodações individuais para 
acolhimento diurno/noturno (CAPS I e II, duas camas; CAPS III, oito 
camas divididas em mais de um quarto). 

  

Escore Parcial  
Domínio A.2 Estrutura Organizacional (Pontuação Esperada 0 a 6) Sim (1) Não (0) 

A.2.1 O CAPS possui Agenda Semanal, para previsão de atividades 
que envolvam usuários, familiares e equipe profissional. 

  

A.2.2 O CAPS possui Projeto Terapêutico Institucional (PTI).   
A.2.3 No CAPS, cada usuário possui prontuário transdisciplinar para 
registro dos profissionais da equipe. 
 

  

A.2.4 No CAPS, cada usuário possui Projeto Terapêutico Singular 
(PTS), para acompanhamento de suas condições clínicas e 
psicossociais. 

  

A.2.5 O CAPS distribui mensalmente a medicação psicotrópica a seus 
usuários, para tratamento farmacológico diário. 

  

A.2.6 A equipe técnica do CAPS recebe supervisão externa semanal 
para assuntos clínico-institucionais (Portaria GM No 1.174). 

  

Escore Parcial  
 

Escore FINAL (0 a 20) 
 

 

 



82 

 
B. PROCESSO 

Alternativas de 
Resposta 

Domínio B.1 Processo/Atividades Terapêuticas  
(Pontuação Esperada 0 a 5) 

Sim (1) Não (0) 

B.1.1 O CAPS realiza semanalmente Oficinas de Práticas Corporais 
(atividades que objetivem a percepção corporal, autoimagem e 
coordenação psicomotora dos usuários). 

  

B.1.2 ... semanalmente Oficinas Expressivas e Comunicativas 
(atividades que objetivem a ampliação do repertório comunicativo e 
expressivo dos usuários). 

  

B.1.3 ... atendimento domiciliar (visita domiciliar), para compreensão do 
contexto e relações do usuário/família, e acompanhamento de casos. 

  

B.1.4 ... Atendimento Familiar (ações INDIVIDUAIS que objetivem a 
participação e corresponsabilização na atenção à saúde do usuário, 
além de necessidades no processo-saúde do familiar). 

  

B.1.5 ... pelo menos uma vez ao mês Grupo de Família (ação 
COLETIVA/GRUPO para compartilhamento de experiências, 
informações e função terapêutica). 

  

Escore Parcial 
 

 

Domínio B.2 Processo/Gestão do Cuidado e Serviço  
(Pontuação Esperada 0 a 7) 
 

Sim (1) Não (0) 

B.2.1 O CAPS realiza acolhimento inicial de usuários e/ou familiares por 
demanda ESPONTÂNEA. 

  

B.2.2 ... acolhimento inicial de usuários e/ou familiares por demanda 
REFERENCIADA. 

  

B.2.3 ... acolhimento noturno/diurno (ação de hospitalidade como 
recurso do PTS que objetiva a retomada/resgate e redimensionamento 
das relações interpessoais, o convívio familiar e/ou comunitário). 

  

B.2.4 ... pelo menos uma vez ao mês alguma estratégia de 
matriciamento de equipes com a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS): atenção básica (ESF e NASF), urgência e emergência, 
serviços hospitalares gerais de referência, para discussão de casos e 
do processo de trabalho, atendimento compartilhado e ações de saúde 
no território. 
 

  

B.2.5 ... pelo menos uma vez ao mês Assembleia de Usuários, 
Familiares e Técnicos (participação no processo de gestão do serviço e 
fortalecimento do protagonismo, apropriação e defesa de 
direitos/deveres dos envolvidos). 

  

B.2.6 No CAPS, todo usuário possui Técnico de Referência (TR).   
B.2.7 Os profissionais do CAPS se reúnem SEMANALMENTE, 
objetivando a discussão/resolução de problemas administrativos, 
funcionamento do serviço, discussão de casos. 

  

Escore Parcial 
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Domínio B.3 Processo/Atividades comunitárias ou externas ao 
CAPS (Pontuação Esperada 0 a 5) 
 

Sim (1) Não (0) 

B.3.1 O CAPS se articula com dispositivos da rede de serviços 
INTERSETORIAL (Escolas, Centro de Referência em Assistência 
Social-CRAS, Centro de Referência Especializado-CREAS, etc.) para 
busca ativa, atendimento compartilhado e ações intersetoriais no 
território. 

  

B.3.2 ... promove alguma Atividade de Geração de Emprego e Renda 
ou se articula com Redes de Economia Solidária, Cooperativas. 

  

B.3.3 ... realiza pelo menos uma vez ao mês Atividade Comunitária 
externa ao serviço (passeio pela cidade, visita a espaços públicos, 
eventos ...), objetivando a ocupação dos diferentes espaços sociais 
pelos usuários. 

  

B.3.4 ... realiza no seu espaço físico festividades em datas 
comemorativas (carnaval, luta antimanicomial, festas juninas, dia das 
mães/pais, natal/ano novo...). 

  

B.3.5 No último ano, a Secretaria Municipal/Estadual de Saúde 
desenvolveu alguma estratégia de Educação Permanente em Saúde 
(EPS) para os trabalhadores do CAPS. 

  

Escore Parcial  
 

Escore FINAL (0 a 17) 
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APÊNDICE 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
CARACTERIZAÇÃO DO PROFISSIONAL 

                                                                                            Entrevista Profissional No: ____ 
 
1- Sexo: (  ) Fem    (  ) Masc  2- Idade (anos): _______ 3- Estado Civil: ________ 
4- Profissão: __________                 5- Escolaridade: ______________ 
6- Possui Pós-Graduação? (   ) Não     (   ) Sim. Em qual área? _____________ 
7- Tempo de Formado (anos):____       
8- Há quanto tempo trabalha na área de Saúde Mental (anos)? ____ 
9- Há quanto tempo trabalha no CAPS pesquisado (anos)? _____ 
10- Tipo de Vínculo Trabalhista no CAPS:  _______________________ 
11- Que carga horária semanal cumpre no CAPS pesquisado? ___________ 
12- Trabalha noutra instituição/serviço? (   ) Não     (   ) Sim. Em quantas? _____________ 
 

Escala Avaliação da Assistência em Saúde no CAPS/Profissionais de Saúde 
 

B. PROCESSO 
Alternativas de Resposta 

 

Domínio B.1 Processo/Atividades Terapêuticas 
(Pontuação Esperada 0 a 10) 

Raramente 
(0) 

Às vezes 
(1) 

Sempre 
(2) 

B.1.1 Com que frequência, você participa de Oficinas de 
Práticas Corporais (atividades que objetivem a percepção 
corporal, autoimagem e coordenação psicomotora dos 
usuários)? 

   

B.1.2 ... você participa de Oficinas Expressivas e 
Comunicativas (atividades que objetivem a ampliação do 
repertório comunicativo e expressivo dos usuários)? 

   

B.1.3 ... você realiza atendimento domiciliar (visita 
domiciliar), para compreensão do contexto e relações do 
usuário/família, e acompanhamento de casos? 

   

B.1.4 ... você realiza Atendimento Familiar (ações 
INDIVIDUAIS que objetivem a participação e 
corresponsabilização na atenção à saúde do usuário, além 
de necessidades no processo-saúde do familiar)? 

   

B.1.5 ... você participa do Grupo de Família (ação 
COLETIVA/GRUPO para compartilhamento de 
experiências, informações e função terapêutica)? 

   

Escore Parcial  
Domínio B.2 Processo/Gestão do Cuidado e Serviço 
(Pontuação Esperada 0 a 14) 

Raramente 
(0) 

Às Vezes 
(1) 

Sempre 
(2) 

B.2.1 Com que frequência, você realiza acolhimento inicial 
de usuários e/ou familiares por demanda ESPONTÂNEA? 

   

B.2.2 ... você realiza acolhimento inicial de usuários e/ou 
familiares por demanda REFERENCIADA? 
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B.2.3 ... você realiza acolhimento noturno/diurno (ação de 
hospitalidade como recurso do PTS que objetiva a 
retomada/resgate e redimensionamento das relações 
interpessoais, o convívio familiar e/ou comunitário). 

   

B.2.4 ... você participa de alguma estratégia de 
matriciamento de equipes com a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS): atenção básica (ESF e NASF), 
urgência e emergência, serviços hospitalares gerais de 
referência, para discussão de casos e do processo de 
trabalho, atendimento compartilhado e ações de saúde no 
território?  

   

B.2.5 ... você participa da Assembleia de Usuários, 
Familiares e Técnicos (participação no processo de gestão 
do serviço e fortalecimento do protagonismo, apropriação e 
defesa de direitos/deveres dos envolvidos)? 

   

B.2.6 ... você desenvolve o papel de Técnico de Referência 
(TR)? 

   

B.2.7 ... você participa das reuniões de equipe do CAPS, 
objetivando a discussão/resolução de problemas 
administrativos, funcionamento do serviço, discussão de 
casos? 

   

Escore Parcial  
Domínio B.3 Processo/Atividades comunitárias ou 
externas ao CAPS   (Pontuação Esperada 0 a 10) 

Raramente 
(0) 

Às Vezes 
(1) 

Sempre 
(2) 

B.3.1 Com que frequência, você participa de alguma 
articulação com dispositivos da rede de serviços 
INTERSETORIAL (Escolas, Centro de Referência em 
Assistência Social-CRAS, Centro de Referência 
Especializado-CREAS, etc.) para busca ativa, atendimento 
compartilhado e ações intersetoriais no território? 

   

B.3.2 ... você participa juntamente com os usuários de 
alguma Atividade de Geração de Emprego e Renda ou se 
articula com Redes de Economia Solidária, Cooperativas? 

   

B.3.3 ... você participa juntamente com os usuários de 
alguma Atividade Comunitária externa ao serviço (passeio 
pela cidade, visita a espaços públicos, eventos ...), 
objetivando a ocupação dos diferentes espaços sociais 
pelos usuários? 

   

B.3.4 ... você participa das festividades em datas 
comemorativas (carnaval, luta antimanicomial, festas 
juninas, dia das mães/pais, natal/ano novo...)? 

   

B.3.5 ... você participa de alguma estratégia de Educação 
Permanente em Saúde (EPS) para trabalhadores do 
CAPS? 

   

Escore Parcial  
 

Escore FINAL (0 a 34) 
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APÊNDICE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (JUIZES) 
 

EU, ______________________________________________________________, RG 
___________________________, declaro que, após ter sido convenientemente 
esclarecido(a) por Dulcian Medeiros de Azevedo, doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
consinto em participar como juiz avaliador na pesquisa intitulada “Qualidade da assistência 
em saúde nos centros de atenção psicossocial (CAPS) da região Seridó do Rio Grande do 
Norte, Brasil”, sob orientação do professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres, que tem como 
objetivo geral “Avaliar a assistência em saúde mental nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS) da 4ª Região de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte”. Estou ciente que tenho 
a liberdade para participar e para retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, 
sem qualquer prejuízo de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo garantido o 
anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. Sei também que terei 
acesso aos resultados desta pesquisa, se assim desejar, após sua publicação e que a 
equipe da pesquisa se responsabilizará por possíveis custos, bem como indenizações de 
danos decorrentes da minha participação na pesquisa, desde que fique comprovado 
legalmente sua necessidade. 
 
 
_______________________________________________________________ 
Assinatura do participante 
 
COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Dulcian Medeiros de Azevedo, brasileiro, CPF: 
032942844-62, residente a Rua Jonas Naziazeno, no 412, Bela Vista, Jardim do Seridó/RN. 
CEP: 59343-000, Fones: (84) 9912-3067 / 9174-5082, Email: professordulcian@gmail.com, 
discuti as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 
 

 
 Natal-RN, _____ de ____________de 2013. 

 
  

_________________________________________ 
Prof. Ms. Dulcian Medeiros de Azevedo 

Pesquisador Responsável 
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ANEXO 1 

Apreciação Comitê de Ética (CEP CCS/UFRN) 

 

 


