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RESUMO  

 

CLEMENTINO, Francisco de Sales. AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA E PROCESSO DE 

TRABALHO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. 145 fls. Tese (Doutorado) 

– Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal-RN, 2014. 

 

Objetivo: Avaliar a estrutura e o processo de trabalho desenvolvido nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), além do perfil dos profissionais, da satisfação, das condições e da 

sobrecarga de trabalho. Métodos: Estudo transversal desenvolvido em cinco CAPS do 

município de Campina Grande-PB. A amostra do estudo constituiu-se de cinco 

coordenadores, 42 profissionais de nível superior, 26 de nível médio (técnicos e auxiliares de 

enfermagem, e cuidadores), e dos prontuários referentes a 413 usuários atendidos. Coletaram-

se os dados por meio de questionários validados pelo instrumento de Avaliação dos CAPS da 

Região Sul do Brasil (CAPSUL) e adaptados para o estudo, entre julho e outubro de 2014. Os 

questionários foram duplamente digitados e submetidos à validação no sub-programa Validate 

do Epi Info 3.5.4, utilizado, juntamente com o SPSS 17.0, para o processamento das análises 

estatísticas. Foram aplicadas medidas de tendência central e de dispersão para as análises 

descritivas; o teste exato de Fisher para verificar o impacto dos CAPS sobre as internações 

hospitalares e o Bonferroni ajustado para verificar os diagnósticos de acordo com o sexo. 

Adotou-se nível de significância de 5%. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), protocolo nº 719.435, de 

30/05/2014. Resultados: A partir da análise de estrutura foram identificados elementos 

contextuais que influenciaram no processo de trabalho dos profissionais dos CAPS, tais 

como: deficiências no que se refere aos recursos humanos; formas de contratação e 

qualificação dos profissionais de saúde; existência de contrato temporário. Quanto à dimensão 

de processo, constatou-se que a realização da visita domiciliar pelos profissionais de saúde 

mostra-se ineficaz, dada à sua insuficiência e irregularidade, o que pode ser justificado pela 

alta demanda, equipe reduzida e falta transporte. Verificou-se baixa cobertura de itens 

inerentes ao Projeto Terapêutico Individual, como o programa de geração de renda, inserção 

no trabalho e visita domiciliar. O fluxo de referência e contrarreferência não estão ainda 

satisfatoriamente organizados. Verificou-se diferença estatisticamente significante para os 

diagnósticos, com predomínio de transtornos de humor e relativos ao estresse entre as 

mulheres e aqueles relacionados ao consumo de álcool e outras drogas entre os homens 

(p<0,05). Identificou-se associação entre o grau de satisfação dos profissionais de saúde e as 

condições de trabalho, sobrecarga e fatores relacionados ao conteúdo e às condições de 

trabalho, relativa às medidas de segurança, conforto e aparência dos CAPS, contato entre as 

equipes e usuários, tratamento das famílias por parte das equipes, vínculo de trabalho 

temporário. Conclusão: Os dados levantados apontam para a necessidade de organização dos 

CAPS através de maiores investimentos no setor, de forma a valorizar a infraestrutura como 

elemento potencializador das práticas, com vistas à mudança do modelo de atenção à saúde 

mental proposto pela Reforma Psiquiátrica. Espera-se, assim, que esta pesquisa possa 

contribuir para um melhor planejamento na gestão das unidades dos CAPS, sendo mais um 

instrumento a fim de melhorar as dimensões que envolve a estrutura e o processo de trabalho 

dos profissionais e aprimorar este modelo de atenção à Saúde Mental. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Saúde Mental. Centros de Atenção Psicossocial. Pesquisa em 

Avaliação. Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

CLEMENTINO, Francisco de Sales. WORK STRUCTURE AND PROCESS 

EVALUATION OF PSYCHOSOCIAL CARE CENTERS. 145 pgs. Thesis (Ph.D.) - of 

Graduate Program in Nursing. Rio Grande do Norte Federal University, Natal, Brazil, in 

2014. 

 

Objective: Evaluate the work structure and process in Psychosocial Care Centers (CAPS) and 

the professionals profile, the satisfaction, conditions and work overload. Methods: Cross-

sectional study conducted in five CAPS in Campina Grande city. The study sample consisted 

of five coordinators, 42 graduate professionals, 26 mid-level (technical and auxiliary nurses, 

and caregivers), and the medical records pertaining to 413 users followed up. Data were 

collected using validated questionnaires (CAPSUL-rating CAPS in southern Brazil) and 

adapted to the study, between July and October 2014. The questionnaires were double entered 

and submitted to validation in the sub-program “Validate Epi Info 3.5.4”, used along with the 

“SPSS 17.0” for processing the statistical analyzes. Measures of central tendency and 

dispersion were applied to the descriptive analyzes; “Fisher's” exact test to check the CAPS 

impact on hospital admissions and the “Bonferroni” adjusted to verify the diagnoses 

according to sex. 5% significance level was adopted. The study was approved by the Ethics 

Committee of the Rio Grande do Norte Federal University (UFRN), protocol 719.435, of 

05.30.2014. Results: From the structure analysis were identified contextual factors that 

influenced the work process of CAPS professionals, such as: deficiencies with regard to 

human resources; forms of health professionals employment and qualifications; temporary 

contract existence. As to process dimension, it was found that the home visits performance by 

health professionals shows to be ineffective, given its insufficiency and irregularity, which 

can be explained by the high demand, reduced staff and transportation lack. It was low 

coverage of items inherent to Therapeutic Individual Project, as the income generation 

program, insertion at work and home visit. The reference and counter reference flow are still 

not satisfactorily organized. There was statistically significant difference for the diagnosis, 

with a predominance of mood disorders related to stress among women and those related to 

alcohol and other drugs among men (p <0.05). There was an association between the degree 

of health professionals satisfaction  and working conditions, overload and factors related to 

the content and working conditions, the security measures, comfort and CAPS appearance, 

contact between the teams and users, families treatment by the teams, temporary employment 

relationship. Conclusion: The data collected indicate the need for the CAPS organization 

through increased investments in the sector in order to enhance the infrastructure as 

potentiating element of practices with a view to changing the care model for mental health 

proposed by the Psychiatric Reform. It is hoped therefore that this research will contribute to 

better planning in CAPS unit management, with another tool to improve the dimensions 

involving the structure and the professional work process and improve this mental health care 

model. 

 

KEYWORDS: Mental Health. Psychosocial Care Centers. Research on Evaluation. Nursing. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

CLEMENTINO, Francisco de Sales. EVALUACIÓN DE ESTRUCTURA Y PROCESO DE 

TRABAJO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL. 145 fls. Tesis (Doctorado) 

– Programa de Posgrado en Enfermería. Universidad Federal del Rio Grande del Norte, Natal-

RN, 2014. 

 

Objetivo: Evaluar la estructura y el proceso de trabajo desarrollado en los Centros de 

Atención Psicosocial (CAPS), además del perfil de los profesionales, de la satisfacción, de las 

condiciones y de la sobrecarga de trabajo. Métodos: Estudio transversal desarrollado en cinco 

CAPS del municipio de Campina Grande-PB. La amuestra del estudio se constituyó de cinco 

coordinadores, 42 profesionales de nivel superior, 26 de nivel secundario (técnicos y 

auxiliares de enfermería, y cuidadores), y los prontuarios referentes a 413 usuarios atendidos. 

Se colectaron los datos por medio de cuestionarios validados (CAPSUL-Evaluación de los 

CAPS de la Región Sur de Brasil) y adaptados para el estudio, entre julio y octubre de 2014. 

Los cuestionarios fueron duplamente digitados y sometidos a la validación en el subprograma 

Validate del Epi Info 3.5.4, utilizado, juntamente con el SPSS 17.0, para el procesamiento de 

los análisis estadísticos. Fueron aplicadas medidas de tendencia central y de dispersión para 

los análisis descriptivos; el teste exacto de Fisher para verificar el impacto de los CAPS sobre 

las internaciones hospitalares y el Bonferroni ajustado para verificar los diagnósticos de 

acuerdo con el sexo. Se adoptó nivel de significancia de 5%. El estudio fue aprobado por la 

Comisión de Ética en Pesquisa de la Universidad Federal del Rio Grande del Norte (UFRN), 

protocolo nº 719.435, de 30/05/2014. Resultados: Desde el análisis de estructura fueron 

identificados elementos contextuales que influenciaron en el proceso de trabajo de los 

profesionales de los CAPS, tales como: deficiencias en lo que se refiere a los recursos 

humanos; formas de contratación y cualificación de los profesionales de salud; existencia de 

contrato temporario. Cuanto a la dimensión de proceso, se constató que la realización de la 

visita domiciliar por los profesionales de salud se muestra ineficaz, por su insuficiencia e 

irregularidad, lo que puede ser justificado por la alta demanda, equipo reducido y falta 

transporte. Se verificó baja cobertura de ítems inherentes al Proyecto Terapéutico Individual, 

como el programa de generación de renda, inserción en el trabajo y visita domiciliar. El flujo 

de referencia y contra referencia todavía no está satisfactoriamente organizados. Se verificó 

diferencia estadísticamente significante para los diagnósticos, con predominio de trastornos de 

humor y relativos al estrés entre las mujeres y aquellos relacionados al consumo de alcohol y 

otras drogas entre los hombres (p<0,05). Se verificó asociación entre el grado de satisfacción 

de los profesionales de salud y las condiciones de trabajo, sobrecarga y factores relacionados 

al contenido y a las condiciones de trabajo, relativa a las medidas de seguridad, conforto y 

apariencia de los CAPS, contacto entre los equipos y usuarios, tratamiento de las familias por 

parte de los equipos, vínculo de trabajo temporario. Conclusión: Los datos levantados apuntan 

para la necesidad de organización de los CAPS desde mayores investimentos en el sector, de 

forma a valorar la infraestructura como elemento potencializador de las prácticas, con vistas a 

la mudanza del modelo de atención a la salud mental propuesto por la Reforma Psiquiátrica. 

Se espera, así, que esta pesquisa pueda contribuir para un mejor planteamiento en la gestión 

de las unidades de los CAPS, siendo más un instrumento con fines de mejorar las dimensiones 

que envuelve la estructura y el proceso de trabajo de los profesionales y perfeccionar este 

modelo de atención a la Salud Mental. 

 

PALABRAS CLAVES: Salud Mental. Centros de Atención Psicosocial. Pesquisa en 

Evaluación. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica (RP) seguiu caminho alicerçada na desospitalização, 

redução do número de leitos em hospitais psiquiátricos e substituição deles por outros, em 

hospitais clínicos; além da reivindicação por outros equipamentos no âmbito da atenção 

básica e secundária (LIMA; DUARTE, 2013). Influenciado pelo modelo de transformação 

italiano, o Movimento de Luta Antimanicomial brasileiro apontou a desinstitucionalização 

como premissa fundamental na reorganização dos serviços e nas práticas de saúde mental 

(AMARANTE, 2007).  

Outra característica marcante da RP trata-se do deslocamento do eixo assistencial do 

tratamento para o acolhimento; da doença para o sofrimento do indivíduo em suas relações 

sociais (LIMA; DUARTE, 2013). Dessa forma, o movimento antimanicomial não visa 

somente a extinção dos manicômios, pois é sabido que as relações com o portador de 

transtorno mental podem continuar excludentes e manicomiais fora do hospital psiquiátrico 

(BOTTI; TORRÉZIO, 2013). 

 Dessa forma, espera-se da reforma psiquiátrica, um protagonismo, e não 

simplesmente a transferência do doente mental do hospital para o confinamento em sua casa, 

aos cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte (SANTOS, 2014). Neste 

caso, é necessário ampla mudança social com resgate do respeito pela subjetividade e 

possibilidade de expressão das diferenças, peculiaridades e patrimônio pessoal (BOTTI; 

TORRÉZIO, 2013). 

Estimativas atuais da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2013) indicam que cerca 

700 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de transtorno mental, neurológico 

e/ou comportamental que causam um grande sofrimento individual e social. Os transtornos 

mentais representam 13% do total de todas as doenças do mundo e são um terço das 

patologias não transmissíveis. Segundo as estimativas da OMS, cerca de 350 milhões de 

pessoas deverão sofrer de depressão e 90 milhões terão uma desordem pelo abuso ou 

dependência de substâncias. 

No ano de 2002, os transtornos mentais e comportamentais serão responsáveis por 

20% do total de AVAI (Anos de Vida Ajustados por Incapacidade)  perdidos em virtude de 

todas as doenças e lesões (OMS, 2001).Diante desse cenário, fica claro que esses milhões de 

brasileiros  necessitam de um serviço que ofereça um modelo de tratamento condizente com 

seus direitos como usuários e cidadãos. 
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Tal demanda exige dos municípios uma reorganização dos seus serviços, buscando a 

implantação de uma rede de serviços que contemple ações voltadas a essa clientela, mas com 

apoio técnico e financeiro da União (governo federal) e dos respectivos estados (TONINI; 

MARASCHIN; KANTORSKI, 2008).  

A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), apoiada na Lei n° 10.216/01, de abril 

de 2001, relaciona os direitos dos portadores de doença mental, reforçando a importância da 

inclusão social do sujeito e regulamentando uma nova política de assistência psiquiátrica no 

país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Sendo assim, amplia-se o olhar ao doente mental e 

este passa a ser visto como cidadão, com direitos e deveres e corresponsável por seu 

tratamento e por suas condições de vida. 

O modelo de atenção psicossocial proposto pela PNSM prevê práticas diversificadas, 

colocando em destaque a desinstitucionalização que pode ser entendida como um processo 

que envolve a construção de sentidos e projetos para que ocorra a desospitalização, a 

reconstrução de vidas em sociedade e o enfrentamento das dificuldades e desabilidades 

(DUTRA; ROCHA, 2011).  

Dessa forma, a organização atual da assistência na área da saúde mental no Brasil, em 

consequência da Reforma Psiquiátrica, é composta de uma rede de serviços denominada Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), formada por unidades básicas de saúde, centros de 

convivência e equipes de atenção básica para populações específicas, como: equipe de 

consultório de rua e equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de 

Caráter Transitório, como as unidades de recolhimento e serviços de atenção em regime 

residencial (BRASIL, 2011).  

Compõem, ainda, essa rede de serviços os CAPS, Atenção de Urgência e Emergência, 

Serviços Residências Terapêuticos e Atenção Hospitalar. Esta última é composta de 

enfermarias em hospitais gerais e serviços hospitalares de referência para atendimento a 

pessoas com transtornos mentais decorrentes de álcool e outras drogas (BRASIL, 2011).  

Nesse sentido, a assistência prestada ao portador de transtorno mental torna-se 

elemento de um conjunto de ações que englobam diferentes setores (o serviço, o governo, o 

movimento social, a sociedade) e que compõem esses vários sentidos em um só (político, 

cultural, jurídico, trabalhista). Desse modo, a discussão sobre o movimento antimanicomial 

não se reduz à mudança técnica ou assistencial da loucura, mas primordialmente busca a sua 

inclusão e garantia da sua cidadania (BOTTI; TORREZIO, 2013). 

Entre os serviços de saúde mental, os Centros de Atenção Psicossocial são declarados 

como importantes, por serem serviços substitutivos e alternativos ao hospital psiquiátrico, no 
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processo de consolidação da reforma psiquiátrica no contexto brasileiro. Dados ministeriais 

destacam o expressivo crescimento do indicador CAPS/100.000 nas regiões Sul e Nordeste, 

sendo que nesta última figuram também as maiores coberturas estaduais nos estados da 

Paraíba e de Sergipe (BRASIL, 2012). Na Paraíba, o número desses serviços substitutivos 

corresponde a 39 CAPS I; oito CAPS II; três CAPS III; oito de CAPSi; oito CAPS AD, 

totalizando 66 unidades de atendimento em saúde mental, com um indicador CAPS/100.000 

habitantes equivalente a 1,27 (BRASIL, 2012). 

Em 2002, quando existiam 424 CAPS no país, a cobertura era de 21%. Em 25 de 

junho de 2010, havia o registro de 1541 CAPS, correspondendo a uma cobertura de 63%, 

considerando o indicador CAPS/100.000 habitantes por Unidade Federativa. Com o 

cadastramento de 122 novos CAPS ao final de 2011, entre eles cinco CAPS Álcool e Droga 

(AD) 24h, a cobertura nacional em saúde mental chegou a 72% (considerando‐se o parâmetro 

de um CAPS para cada 100.000 habitantes), com um total de 1742 CAPS (BRASIL, 2012). 

 Segundo as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, o CAPS constitui-se em espaço para 

uma atenção diferenciada, onde o princípio da desinstitucionalização da assistência seria 

materializado a partir de uma prática clínica centrada no sujeito e em suas necessidades de 

cuidado. Outro princípio a ser buscado seria o da desconstrução do conceito de doença mental 

a partir do referencial biomédico, e a adoção de uma nova forma de perceber o sofrimento 

psíquico enquanto existência-sofrimento do sujeito em sua relação com o corpo social (LIMA 

et al., 2014).  

Esse serviço deve propiciar ao portador de transtorno mental severo e persistente um 

novo cotidiano, construído por meio de atividades individuais e em grupos, que incluem 

psicoterapia, grupo operativo, oficina terapêutica, atividades socioterápicas, visitas 

domiciliares, atendimento à família e atividades de cunho comunitário (BRASIL, 2011). 

Além disso, a atenção em saúde mental deveria ser organizada sob a forma de uma rede de 

cuidados integrando todos os serviços de saúde (LIMA et al., 2014). 

Vale destacar que para a efetividade de ações desenvolvidas nos CAPS, como 

articuladores na rede de serviços de saúde e de outras redes sociais, é fundamental a articulação 

com o território. O território não é apenas uma área geográfica, mas é constituído pelas 

instituições e cenários nele existentes e pelas pessoas que nele habitam com todas as suas 

relações, conflitos e interesses. Assim essa noção de território busca organizar uma rede de 

atenção às pessoas com sofrimento psíquico e suas famílias, amigos e interessados (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2004, 2010). 
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A despeito disso, não se pode afirmar que as práticas em saúde mental acompanharam 

esta mudança paradigmática, porque ainda é possível encontrar, nos serviços, práticas 

focalizadas na dimensão orgânica, de delimitação individual e médico-centrada (Schneider, et 

al., 2009). Muitas vezes, a atuação dos profissionais nos CAPS ainda é voltada para a doença 

como objeto de trabalho, embora esse serviço seja, essencialmente, um dispositivo pautado no 

paradigma psicossocial (WETZEL et al., 2011). 

Pesquisa realizada por Kantorski et al. (2012), com o objetivo de avaliar 

qualitativamente a estrutura física e o processo de trabalho de um CAPS do interior do Rio 

Grande do Sul/Brasil, aponta que muitos CAPS são instalados em prédios improvisados 

disponíveis na comunidade, sem ter a estrutura física específica para atender às necessidades 

dos usuários, familiares, trabalhadores e do próprio serviço.  

Ainda é possível encontrar relatos de falta de recursos humanos, de materiais para a 

realização de oficinas, além de transporte para as visitas domiciliares, carência de alimentação de 

qualidade e qualificação profissional como aspectos dificultadores para efetivar a rede de 

cuidados em saúde mental (TEIXEIRA JUNIOR; KANTORSKI; OLSCHOWSKY, 2009). Além 

disso, é possível encontrar nos serviços substitutivos, práticas mediadas pela fragmentação do 

cuidado, centralidade do médico na tomada de decisões e a hegemonia do saber psiquiátrico sobre 

as práticas de promoção de cidadania, saúde e reinserção social (SCHNEIDER et al., 2009). 

Frente aos processos de desinstitucionalização de pessoas em regime de longa 

permanência em hospitais psiquiátricos e de reorganização da rede de Atenção em Saúde 

Mental, destaca-se a experiência do município Campina Grande, situado no interior do Estado 

da Paraíba, vivenciada no período de 2003 a 2006.  

Ao refletir acerca da Reforma Psiquiátrica no município de Campina Grande, Cirilo 

(2006) ressalta que a nova forma de pensar e lidar com o processo de sofrimento psíquico 

merece amplo debate, com a participação dos envolvidos no processo, para que não seja 

apenas implantado o novo, mas que isso aconteça com eficácia, no tocante às possibilidades 

de vida e realização do indivíduo. Ainda para a autora, uma rede de serviços que cresceu 

aceleradamente, na busca da inclusão social e autonomia dos sujeitos acometidos de 

transtorno mental e comportamental que extrapole os limites da segregação e dos preconceitos 

necessita ser discutida, para que antigos modelos manicomiais não sejam reproduzidos no seu 

cotidiano. 

Considera-se que implantar serviços substitutivos, por si só, não é garantia de 

mudança do modelo ainda vigente; faz-se necessário um olhar reflexivo sobre como esses 

serviços vêm se organizando a partir da lógica que lhes orienta. Como exemplo, o município 
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de Campina Grande conta, atualmente, com seis serviços de residências terapêuticas; oito 

CAPS, sendo três CAPS Adulto, dois CAPS Infantil e dois CAPS ad; um Centro de 

Convivência e Cultura, além do Programa Volta pra Casa; entretanto, a operacionalização 

desses serviços, no município, ainda é um processo incipiente (CAMPINA GRANDE, 2011). 

O desafio, portanto, reside em identificar estratégias, e modelos de atenção que 

promovam a participação dos profissionais de saúde no seu próprio percurso de 

aprendizagem, contextualizados e sintonizados com as experiências/vivências do seu dia a dia 

de trabalho. Esta (re)construção coletiva implica que os profissionais devem ser capazes de 

criar/inovar e construir, continuamente, sua visão de futuro, de forma a planejar e 

implementar novas estratégias de gestão, possibilitando o desenvolvimento de sua iniciativa e 

criatividade transformadora (MEDEIROS et al., 2010). 

Em face dessas questões e tendo em vista, ainda, o processo de reorganização do SUS 

e da rede de atenção à saúde mental, diversos autores já se debruçaram sobre o processo de 

avaliação dos CAPS com o objetivo de aferir o funcionamento desses serviços substitutivos 

quanto à sua estrutura física, recursos humanos, condições de trabalho, dentre outras 

(NASCIMENTO; GALVANEZ, 2009; KANTORSKI et al., 2011). Essas discussões, portanto, 

vêm ao encontro da sugestão da OMS (2001) de que os serviços de Saúde Mental sejam avaliados 

internacionalmente na tentativa de garantir a qualidade da assistência bem como de alcançar as 

metas do movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

A avaliação em saúde é um importante meio tanto no planejamento quanto na gestão e 

execução, pois para que um sistema funcione adequadamente é preciso organização de ações 

e serviços e só a partir de um olhar mais aprofundado é que será possível contemplar as 

necessidades e a satisfação dos cidadãos frente aos serviços públicos de saúde, na busca de 

resolubilidade e qualidade assistencial (BRASIL, 2004).   

Analisando a relação entre avaliação e gestão em saúde, autores reforçam que o papel 

da avaliação no processo de gestão é o de fornecer elementos de conhecimento que subsidiem 

a tomada de decisão, propiciando o aumento da eficiência, eficácia e efetividades das 

atividades desenvolvidas pelo serviço ou pela gestão (TANAKA; TAMAKI, 2012).  

Nessa perspectiva, Ishara, Bandeira e Zuardi (2008) entendem que a avaliação dos 

serviços deve englobar, além da avaliação da estrutura (ambiência, recursos humanos e 

materiais), o monitoramento da satisfação e sobrecarga sentida pelos profissionais. Ressaltam 

ainda, que o processo de avaliação deve ser contínuo, o que facilitará a identificação das 

melhorias necessárias ao serviço. Ainda no tocante às abordagens de avaliação em saúde 
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mental, Melo (2010), destaca Donabedian com a concepção “estrutura-processo-resultados” a 

partir do referencial teórico sistêmico.   

A dimensão estrutura refere-se às condições sob as quais a assistência é fornecida, 

incluindo os recursos materiais e humanos, desde equipamento e insumos à qualificação 

profissional e pessoal, bem como as características organizacionais dos serviços. O processo 

concerne às ações que compreendem a assistência em saúde propriamente dita envolvendo 

assistência direta ao indivíduo, tais como prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e 

educação em saúde, bem como as intervenções voltadas aos familiares e à comunidade. Por 

fim, a dimensão resultados foca-se nos efeitos das intervenções produzidas durante o processo 

por meio de indicadores e níveis de satisfação a fim de compreender os impactos positivos ou 

negativos das atividades desenvolvidas (DONABEDIAN, 2003). 

O quadro conceitual desenvolvido por Donabedian para a avaliação da qualidade em 

saúde, mostrou ser uma abordagem capaz de responder aos objetivos deste estudo. Porém, 

para concretizar essas ações e estabelecer uma tomada de decisão eficiente, é importante saber 

o que avaliar e, principalmente, investigar, estabelecer e aperfeiçoar o conceito qualidade 

como aspecto central no processo decisório (PATTON, 1982; PERTENCE; MELLEIRO, 

2010).  

Acreditamos que a caracterização de determinado serviço ou ações é o primeiro passo 

importante para o processo avaliativo. No entanto, o ponto de partida para quaisquer intervenções 

em saúde é o real conhecimento e o diagnóstico amplo e preciso em que se encontram os serviços 

e a assistência do SUS.  

Dessa forma, compreende-se que essa avaliação seja de grande valia para o 

entendimento deste estudo, na medida em que integra um corpo de conhecimentos construídos 

e elaborados pelos coordenadores e profissionais de saúde compõem os CAPS. Além disso, a 

necessidade de estratégias que ampliem a instrumentalização do fazer cotidiano nos serviços 

alternativos de atenção à saúde mental confere relevância social ao estudo. 

Considera-se que o estudo seja de relevância, tendo em vista  oferecer subsídios para a 

reflexão do processo de Reforma Psiquiátrica, o que por sua vez, contribui para a relevância 

científica da presente pesquisa, além de contribuir para maior compreensão e organização dos 

serviços substitutivos em saúde mental. Dessa forma, aponta caminhos de superação e 

melhoria no atendimento por parte da equipe gestora e profissionais de saúde que integram as 

equipes dos serviços substitutivos em saúde mental na viabilização e no entendimento da 

diretrizes da Política de Saúde Mental. 
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É no marco dessas contradições, que emergem as preocupações/inquietações sobre a 

estrutura dos Centros de Atenção Psicossocial no âmbito do SUS, conduzindo aos seguintes 

questionamentos: A infraestrutura existente interfere no processo de trabalho e satisfação dos 

profissionais de saúde?  Qual é a relação entre a satisfação do profissional de saúde e as 

condições de trabalho? Os profissionais se sentem sobrecarregados?  

Mediante o exposto, tomou-se como objeto de pesquisa as dimensões de estrutura e 

processo relacionado às atividades, englobando a satisfação, o perfil, as condições e a 

sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde dos Centros de Atenção Psicossocial do 

município de Campina grande, Paraíba. Acredita-se que, a partir dessa situação específica, 

pode-se entender sobre as repercussões da problemática da desinstitucionalização no âmbito 

dos serviços substitutivos. 

Diante do exposto, formularam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:  

H0: A estrutura e o processo de trabalho dos CAPS não interferem na satisfação, nas 

condições e na sobrecarga de trabalho dos profissionais.   

H1 - A estrutura e o processo de trabalho dos CAPS interferem na satisfação, nas 

condições e na sobrecarga de trabalho dos profissionais. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a estrutura e o processo de trabalho desenvolvido nos CAPS a partir do perfil 

dos profissionais, da satisfação, das condições e da sobrecarga de trabalho. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Nos CAPS de Campina Grande:  

-Avaliar a estrutura organizacional dos Centros de Atenção Psicossocial quanto as dimensões 

físicas, recursos humanos e materiais; 

- Avaliar o processo de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS);  

- avaliar a qualidade dos serviços e o nível de satisfação dos profissionais de saúde em relação 

à sobrecarga de trabalho nos Centros de Atenção Psicossocial do município de Campina 

Grande, Paraíba. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA         

 

3.1 Os CAPS no contexto da reorganização dos Serviços de Saúde Mental  

 

As transformações que vêm ocorrendo na saúde mental, visam inserir os portadores de 

transtorno mental e seus familiares como protagonistas de um processo que busca inovar as 

formas de atenção (MORENO, 2009). Essa peculiaridade inclusiva, por si, torna o espaço 

terapêutico como complexo, psicodinâmico, permeado de práticas e saberes tradicionais, 

requerendo nova reordenação dos processos de cuidar.  

Conforme documentos do Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde Mental 

(PNSM) busca consolidar um modelo de atenção à Saúde Mental aberto e de base 

comunitária. Isto é, que garanta a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos 

serviços, comunidade, cidade e ofereça cuidados com base nos recursos que a comunidade 

oferece (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Nesse novo redesenho e conjuntura política de desospitalização do portador de 

transtorno mental, os hospitais psiquiátricos vão sendo substituídos por serviços substitutivos 

que possibilitam a assistência em uma rede de atenção psicossocial, que contemple a 

abordagem integral dos indivíduos e de suas famílias. 

Nessa rede, outorgam-se aos CAPS um papel estratégico para a reforma psiquiátrica, 

com o objetivo de oferecer atenção em saúde mental à população do território ao qual se 

vinculam, realizando o acompanhamento clínico e a promoção de ações de reinserção social 

dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários (BRASIL, 2012).  

O Ministério da Saúde assim define os CAPS enquanto sua importância nessa 

conjuntura:  

Os CAPS devem ser substitutivos, e não complementares ao hospital psiquiátrico. 

Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes, procurando preservar e fortalecer os laços sociais do usuário 

em seu território. De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de 

autonomia, que convida o usuário à responsabilização e ao protagonismo em toda a 

trajetória do seu tratamento (BRASIL, 2005, p. 27). 

 

Os CAPSs possibilitam o desenvolvimento de práticas integradoras e democráticas, 

respeitando, dessa forma, a pessoa portadora de transtorno mental, incluindo-a como ator de 

sua vida e de seu tratamento. Para que isso ocorra, considera-se o vínculo como alicerce 

importante na relação entre equipe, usuário e família (KANTOSKI et al., 2011). 
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Vale destacar, que os CAPS foram definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional, e organizam-se de acordo com a população 

dos municípios brasileiros. Dessa forma, diferenciam-se quanto à área de abrangência, 

número de profissionais e horários de atendimento. Os CAPS I – com relação à natureza da 

clientela, atendem a uma população de 20.000 a 70.000 hab. Os CAPS II – com relação à 

natureza da clientela, estão para municípios entre 70.000 a 200.000 hab. Os CAPS III – 

atendem a uma demanda populacional acima de 200.000 habitantes,  funcionando em regime 

de 24 horas/dia, inclusive domingos e feriados, com até cinco leitos utilizáveis por um 

período máximo de 10 noites/mês. Os CAPS AD – tipo de CAPS para o cuidado específico de 

usuários com abuso e dependência de substâncias psicoativas e o CAPSi – para o cuidado 

específico de usuários infanto-juvenis (BRASIL, 2008). 

As equipes dos serviços de Saúde Mental são compostas por profissionais de 

diferentes formações: psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, educadores/professores e outros, bem como por profissionais de nível médio, 

tais como técnicos e/ou auxiliares de enfermagem (BRASIL, 2012).  

Enquanto serviços que se propõem a prestar um cuidado em liberdade, precisam 

permitir a expressão das subjetividades e a manifestação do sofrimento. Devem também 

oferecer um local de cuidado adequado e com profissionais em número suficiente e em 

condições de oferecer continência ao sofrimento do outro (KANTOSKI et al., 2011). 

Nessa perspectiva, Fortes (2010) enfatiza que todos os profissionais que prestam 

cuidado a um paciente com transtorno mental deverão tratá-lo acima de tudo com humanidade 

e respeito. Na relação médico paciente, o respeito do primeiro à autonomia do segundo 

representa o respeito à dignidade humana em toda a sua essência. A autonomia do indivíduo 

pressupõe, portanto, a capacidade que têm as pessoas para a sua autodeterminação no que 

concerne às opções individuais de que dispõem, o respeito a sua vontade, autogoverno e 

participação no processo terapêutico. 

Dessa forma, as práticas de saúde devem estar arroladas pela integralidade das ações 

de cuidado que pressupõem a construção do trabalho em equipe multidisciplinar, que evocam 

a construção do trabalho coletivo em que há relação recíproca entre as intervenções técnicas e 

intervenções dos agentes (JORGE et al., 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Sendo assim, a equipe responsável pelo cuidado do sujeito em sofrimento psíquico, 

procura estabelecer uma relação horizontalizada com os usuários do serviço, tentando superar 

a centralidade no ato médico do saber e fazer, por uma forma de trabalho interdisciplinar 

(SCHNEIDER et al., 2009, p. 398). 
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No entanto, apenas a estruturação de CAPS para atender a saúde mental na perspectiva 

psicossocial não é suficiente, sendo necessário que os diversos níveis de atenção à saúde 

formem uma rede que responda as demandas da saúde mental em corresponsabilidade com a 

comunidade (LUCCHESE et al., 2009).  

Além disso, para a efetivação de práticas profissionais integrais, interdisciplinares e 

pautadas no modelo psicossocial, são necessárias condições adequadas de trabalho aos 

profissionais (SILVA, 2012). Essas condições estão relacionadas às condições de 

formação/qualificação ofertadas, à disponibilização de recursos físicos, materiais e 

equipamentos e a regimes de contratação e de trabalho adequados (RÉZIO; OLIVEIRA, 

2010). 

 

3.2 Avaliação em Saúde 

 

A saúde pública no contexto do SUS está organizada em um conjunto de ações e 

serviços para promover a cobertura total da saúde à comunidade. Nessa direção, o sistema tem 

demonstrado inúmeros avanços, a partir da qualidade de seus programas, de resultados frente 

às estruturas existentes, do processo de produção de serviços, dos resultados sanitários e da 

opinião da população (BRASIL, 2006). 

As ações preconizadas pelas políticas de saúde focalizam-se na construção do saber 

para minimizar os agravos à saúde e a desigualdade da acessibilidade aos serviços 

(STARFIELD, 2002). No entanto, na atualidade, o sistema de saúde vivencia uma crise 

contemporânea por apresentar uma organização da atenção, de forma fragmentada, com 

sequência hierárquica conforme sua densidade tecnológica, por níveis de atenção (primária, 

secundária e terciaria) e não demonstrou desempenho satisfatório para o enfrentamento da 

situação de saúde no país (MENDES, 2011). 

Para Mendes (2011) Sistemas de Saúde fragmentados favorecem as fragilidades da 

atenção à saúde, ao passo que fortalecem a hegemonia médica curativista, além de  

impossibilitarem a continuidade do cuidado e a acessibilidade aos serviços, devido à falta de 

articulação entre os diferentes níveis de atenção.  

Nesse contexto, a avaliação de políticas públicas, preocupada com processos de 

mudança, com resultados e impactos da implementação dos programas e políticas, adquire um 

papel imprescindível em um contexto democrático, de crescente responsabilização do gestor 

público e de controle social. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de um 

processo importante para o planejamento estratégico, na medida em que permite formulações 
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de juízo apoiadas em análises específicas, com o objetivo de chegar a conclusões bem 

fundamentadas que subsidiem ações futuras (AGUILAR; ANDER-EGG, 1995). 

Segundo Donabedian (1984), avaliar é monitorar continuamente os serviços de saúde 

oferecidos, para detectar e corrigir precocemente os desvios dos padrões encontrados, 

permitindo o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos serviços avaliados. Ainda para o autor, 

a avaliação no setor saúde não se restringe à verificação do cumprimento de objetivos 

propostos, porque até eles são matéria de avaliação. Necessita-se avaliar, constantemente, os 

objetivos propostos para verificar se estão socialmente definidos e se estão de acordo com 

aspirações e expectativas dos técnicos da área e dos usuários (DONABEDIAN, 1984).  

Um primeiro ponto na definição do que é qualidade da assistência é que ela não se 

constitui num atributo abstrato e, sim, que é construída pela avaliação da assistência através 

de três dimensões. 

A primeira dimensão é a Estrutura. Implica nas características relativamente estáveis 

das instituições, como: área física; recursos humanos, materiais, financeiros e modelos 

organizacionais. Para Donabedian (1984), os estudos baseados na Estrutura devem considerar 

os seguintes componentes: a organização administrativa, materiais e tecnologias empregadas 

na assistência, e a descrição das características das instalações e equipe.   

O Processo refere-se ao conjunto de atividades desenvolvidas na produção em geral, e 

no setor saúde, nas relações estabelecidas entre os profissionais e os usuários, desde a busca 

pela assistência até o diagnóstico e o tratamento. 

Para Donabedian (1982), a avaliação da qualidade do serviço informa sobre o grau de 

competência dos profissionais que atuam com a saúde e da capacidade de os mesmos se 

autogerirem, além de que o monitoramento da qualidade permite diagnosticar os erros em 

todo o processo do tratamento, fornecendo condições para que sejam conhecidos e corrigidos. 

A última dimensão da pesquisa, o Resultado, consiste em saber se os objetivos das 

intervenções em saúde estão sendo alcançados. A avaliação do Resultado descreve o estado 

de saúde do indivíduo ou da população como resultado da interação ou não com os serviços 

de saúde. O Resultado é o produto da interação entre os indivíduos e os serviços de saúde nas 

condições do contexto apresentado. É o produto final da assistência prestada, considerando a 

saúde, satisfação de padrões e de expectativa (DONABEDIAN, 1984).  

Cada um desses componentes possuem determinadas características que diferem de 

acordo com os lugares e épocas. Além disso, eles interagem com o comportamento individual 

e são determinados tanto por ele como pelo ambiente social, político, econômico e físico em 

que o sistema de serviços de saúde existe (STARFIELD, 2002). 
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Dessa forma, a organização de serviços de saúde, por nível de atenção de acordo com 

a complexidade dos serviços oferecidos, deve levar em consideração que cada vez que um 

novo atendimento é necessário para resolver um problema de saúde do usuário, constitui-se na 

‘porta de entrada’ que deve ser de fácil acesso em qualquer nível de atenção (STARFIELD, 

2002).  

Nesse sentido, Fekete (1995, p. 116) esclarece que a acessibilidade, como uma 

dimensão da qualidade, pode ser um eixo de análise interessante para se operacionalizarem 

processos avaliativos porque favorece a “apreensão da relação existente entre as necessidades 

e aspirações da população em termos de ‘ações de saúde’, e a oferta de recursos para 

satisfazê-las”.   

Diante dessa perspectiva, Donabedian (1990) aprofundou-se na reflexão sobre a 

questão da qualidade, utilizando-se o denominado “sete pilares da qualidade”: eficácia, 

efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade, equidade (Quadro I).  

 

Quadro I – Os “Sete Pilares da Qualidade” da assistência segundo Donabedian (1990). 

DIMENSÕES 
DESCRIÇÃO DA DIMENSÃO DA QUALIDADE 

EM SAÚDE 

Eficácia 

Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais 

favoráveis, dado o estado do paciente e mantidas 

constantes as demais circunstâncias. 

Efetividade 

É o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo 

avaliada, alça o nível de melhoria da saúde, cujos estudos 

de eficácia tenham estabelecidos como alcançáveis. 

Eficiência  

É a medida do custo com o qual uma dada melhoria na 

saúde é alcançada. Se duas estratégias de cuidado são 

igualmente eficazes e efetivas, a mais eficiente é a de 

menor custo.  

Otimização 

Emprego da relação custo-benefício na assistência à 

saúde. Numa curva ideal, o processo de adicionar 

benefícios pode ser tão desproporcional aos custos 

acrescidos, que tais “adições” úteis perdem a razão de ser. 

Aceitabilidade 

Sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, 

expectativas e valores dos pacientes e suas famílias. 

Depende da efetividade, eficiência e otimização, além da 

acessibilidade ao cuidado, das características da relação 

médico-paciente e das amenidades do cuidado, aos efeitos 

e ao custo do serviço prestado. 

Legitimidade 
Aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela 

sociedade em geral. 

Equidade 

Princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável 

na distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os 

membros da população.  Igualdade na distribuição do 

cuidado e de seus efeitos sobre a saúde. 
Fonte: Adaptado de Donabedian (1994). 
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Ademais, o termo “qualidade”, quando se remete a serviços de saúde, vem sendo 

utilizado em um sentido mais amplo, no intuito de refletir não apenas a qualidade da atenção, 

mas também a satisfação dos profissionais que atuam no serviço, os custos da atenção, a 

qualificação (capacitação) dos recursos humanos, a adequação dos equipamentos que 

contribuem para a prestação dos serviços, além da segurança e aparência agradável das 

unidades de saúde em que os serviços são fornecidos (STARFIELD, 2002; DONABEDIAN, 

1980).  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Estudo transversal analítico, com abordagem quantitativa, desenvolvido em cinco 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Campina Grande-PB. 

Na pesquisa quantitativa, o pesquisador, parte de parâmetros (características 

mensuráveis), traduz em números as opiniões e informações para serem classificadas e 

analisadas e busca estabelecer a relação entre causa e efeito entre as variáveis (Marconi e 

Lakatos (2011). 

Para esta pesquisa empregou-se também o tipo documental, utilizando-se os 

prontuários de atendimentos dos CAPS do município de Campina Grande, Paraíba, como 

fonte de coleta de dados. Marconi e Lakatos (2011) explicam que pesquisas documentais 

abarcam o uso de informações previamente reunidas, restritas a documentos, escritos ou não, 

para responder às demandas do estudo, visto que o pesquisador não colherá as informações 

originais, mas apreciará os dados existentes, ou seja, a coleta foi efetuada a partir dos dados 

disponíveis nos prontuários de atendimento, sendo que nenhum dado foi coletado diretamente 

com os usuários do CAPS. 

  

4.2 Cenário de pesquisa 

 

O cenário dessa pesquisa foi representado por cinco Centros de Atenção Psicossocial 

do município de Campina Grande-PB, dois destes classificados como tipo I; um do tipo II e 

um do III, além de um CAPS AD. Os dois serviços substitutivos da modalidade CAPS I estão 

localizados nos distritos sanitários de Galante e São José da Mata, sendo referência para três 

municípios paraibanos circunvizinhos: Fagundes, Puxinanã e Boa Vista.  

O município de Campina Grande localiza-se na mesorregião do Agreste Paraibano. 

Sua população é estimada em 385.276 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2014).  Possui uma divisão territorial que estabelece a 

organização de seis Distritos Sanitários (DS) (Figura 1) conformados, em meados de 1988, no 

processo de distritalização desenvolvido pela Secretaria de Estado em municípios com 

população superior a 50.000 habitantes (CAMPINA GRANDE, 2009).   

No campo da saúde, Campina Grande está inserida no 3º Núcleo Regional de Saúde, 

unidade integrante da divisão geopolítica administrativa do estado. Está habilitado na Gestão 



30 

Plena do Sistema Municipal, desde 1998, sendo um dentre os oito municípios do estado 

habilitados nesta modalidade de gestão (CAMPINA GRANDE, 2009).   

 

Figura I – Distribuição de distritos sanitários do município de Campina Grande-PB. 

 

Fonte: Secretaria do Município de Campina Grande-PB. 

 A Rede Municipal de Saúde conta com 125 estabelecimentos/serviços de saúde (públicos, 

privados, filantrópicos, de média e alta complexidade), prestando atendimentos regularmente ao 

SUS. A rede básica de saúde dispõe de 92 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

atende cerca de 83% da área territorial do município, contando também com cinco Centros de 

Saúde e nove Núcleos de Apoio ao Saúde da Família (NASF) (CODECON, 2010). 

 A rede extra hospitalar de serviços de saúde mental, conta com oito CAPS (um CAPS 

AD, dois CAPS I, um CAPS II, um CAPS III e três  CAPSi), um Centro de Convivência e 

seis Residências Terapêuticas (Quadro II). 

 

Quadro II – Distribuição de serviços extra-hospitalares, por distritos sanitários, em Campina 

Grande-PB. 
DISTRITOS 

SANITÁRIOS 
SERVIÇOS EXTRA-HOSPITALAR 

I 

CAPS ad 

Centro de Convivência e Cultura “Arte e Ofícios” 

Três Residências Terapêuticas Femininas 

Duas Residências Terapêuticas Masculinas 

II 

CAPS I – Distrito de São José da Mata 

CAPS III – Reviver 

CAPSi – Viva Gente 

CAPSi – Centro Campinense de Intervenção Precoce 

IV 
CAPS I – Distrito de Galante 

CAPS II – Novos Tempo 

V Residência Terapêutica Masculina 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campina Grande/2010. 
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4.3 Período de coleta de dados  

 

A coleta de dados realizou-se entre julho e outubro de 2014. 

 

4.4 População e amostra 

 

A população do estudo constituiu-se de cinco coordenadores dos CAPS de Campina 

Grande-PB, incluindo 42 profissionais de nível superior, 26 de nível médio (técnicos e 

auxiliares de enfermagem, e cuidadores), e os prontuários referentes a 2.297 usuários 

atendidos (Registro nas Unidades de CAPS, 2014) (Quadro III).  

 

Quadro III – População de profissionais de nível superior e médio (técnicos de enfermagem e 

cuidadores), e de prontuários referentes aos usuários de cinco CAPS de Campina Grande-PB, 

2014. 

CAPS 

(Cinco 

coordenadores) 

PROFISSIONAL 

NÍVEL 

SUPERIOR 

PROFISSIONAL 

NÍVEL MÉDIO 

PRONTUÁRIOS DOS USUÁRIOS 

ATENDIDOS 

Maiores de 18 

anos 

Menores de 18 

anos 

CAPS I 

GALANTE 
07 01 224 78 

CAPS I 

SÃO JOSÉ 

DA MATA 

06 01 267 50 

CAPS II 09 04 474 - 

CAPS III 13 18 948 - 

CAPS AD 07 02 384 - 

TOTAL 42 26 2297 128 

TOTAL DE PRONTUÁRIOS 2425 

TOTAL DE PRONTUÁRIOS (excluindo-se os menores de 

18 anos) 2297 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 

 

Para assegurar a representatividade das informações, calculou-se uma amostra 

aleatória estratificada com partilha proporcional, considerando-se os seguintes parâmetros: 

erro α de 5%, nível de confiança de 95%, poder do estudo de 80%, estimativa de proporção de 

10% e o índice de proporcionalidade específico para os profissionais de nível superior, médio 

e os prontuários. 
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O resultado do cálculo amostral foi de 33 profissionais do nível superior e 23 do nível 

médio, perfazendo um total de 56 profissionais a serem avaliados. Para os prontuários, a 

estimativa de proporção foi aumentada para 50% devido à versatilidade das variáveis de 

interesse, resultando numa amostra de 330 prontuários.  

O índice de proporcionalidade foi calculado considerando-se o valor de k, que resulta 

da divisão entre o tamanho da amostra e o tamanho da população. O produto é multiplicado 

pela amostra previamente calculada e o resultado equivale à amostra final proporcional de 

cada estrato. Dessa forma, tem-se: 

- Profissionais de nível superior: k = n/N, onde n = 33 e N = 42; k = 33/42 = 0,78. 

- Profissionais de nível médio: k = n/N, onde n = 23 e N = 26; k = 23/26 = 0,88. 

- Prontuários: k = n/N, onde n = 330 e N = 2297; k = 330/2297 = 0,14. 

Para os prontuários acrescentou-se um percentual de 20% para eventuais perdas 

(Quadro IV). Os prontuários foram selecionados a partir do número de registro no CAPS. 

Para o sorteio, utilizou-se a tabela de números randômicos do Epi Info 6.04. 

 

Quadro IV – Distribuição da amostra de acordo com as unidades de CAPS de Campina 

Grande-PB, 2014. 

CAPS 

(Cinco coordenadores) 

PROFISSIONAL 

SUPERIOR 

PROFISSIONAL 

NÍVEL MÉDIO 
PRONTUÁRIO† 

CAPS I 

GALANTE 
06 01 32 + 20% = 40 

CAPS I 

SÃO JOSÉ DA 

MATA 

04 01 39 + 20% = 49 

CAPS II 07 03 68 + 20% = 85 

CAPS III 10 16 136 + 20% = 170 

CAPS AD 06 02 55 + 20% = 69 

TOTAL† 33 23 413 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 

†Este total já inclui o percentual previsto para perdas. 
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4.5 Critérios para participação no estudo 

 

4.5.1 Critérios de inclusão 

 

- Profissionais e coordenadores 

 Ter concluído há, no mínimo, um ano, sua formação profissional;  

 Trabalhar no CAPS há pelo menos seis meses e estar em atividade por ocasião da 

coleta dos dados. 

 

- Prontuários – referentes a usuários com as seguintes características: 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

 Ter registro de admissão no CAPS há pelo menos seis meses e não estar sem 

atendimento por igual período. 

 

4.5.2 Critérios de exclusão 

 

- Profissionais e Coordenadores 

 

 Aqueles que além, dos CAPS, trabalham em outros serviços substitutivos, como 

residências terapêuticas, emergências psiquiátricas e outros.  

 Profissionais que desempenham outras atividades que não seja o cuidado direto com o 

usuário da instituição (profissionais da área administrativa, serviços gerais e vigilantes 

patrimoniais). 

 

4.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

4.6.1 O trabalho de campo 

 

O trabalho de campo foi desenvolvido em dois momentos: primeiramente, o acesso às 

informações dos Serviços de Saúde, a partir da Secretaria Municipal de Saúde e, 

posteriormente, a visitação e coleta de dados nos CAPS.  

Para Minayo (2010), o trabalho de campo deve ser pensado a partir de referenciais 

teóricos e também de aspectos operacionais que envolvem questões conceituais. O campo 
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caracteriza o recorte espacial que representa uma realidade empírica a ser estudada, a partir 

das concepções teóricas que fundamentam o objeto de investigação (MINAYO, 2010). 

 

4.6.2 Busca dos sujeitos de pesquisa 

 

No primeiro momento, realizou-se um levantamento das informações dos CAPS junto 

à Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de conhecer o número real dos serviços 

substitutivos que integram a rede de Saúde Mental do município em estudo, a localização dos 

CAPS; a disponibilidade das equipes em receber o pesquisador. As informações foram 

registradas em um diário de campo, utilizado como suporte da pesquisa.  

No segundo momento foram mantidos contatos prévios por telefone com os 

Coordenadores dos CAPS, explicando o objetivo do estudo e a autorização concedida pela 

gestão local. Foram obtidas informações sobre: número de usuários cadastrados e atendidos, 

modalidade de acompanhamento (não intensiva, semi-intensiva ou intensiva), demanda 

(referenciada ou espontânea).  

Solicitou-se aos Coordenadores dos CAPS permissão para apresentar o projeto da 

pesquisa à equipe técnica e submetê-lo à apreciação da mesma. Na oportunidade, solicitou-se 

ainda, a cooperação para o agendamento do dia e horário para aplicação do questionário 

conforme conveniência dos participantes. Foram, portanto, oportunizados dois espaços para 

aplicação do questionário: no próprio CAPS e/ou no espaço domiciliar. 

Todos os questionários foram aplicados nos CAPS, por opção dos participantes do 

estudo (coordenador/profissional de saúde) e explicados aos mesmos, os objetivos da 

pesquisa. Solicitou-se, também, a colaboração voluntária, com garantia do anonimato e do 

sigilo das informações. Os questionários só foram aplicados após aceitação dos profissionais, 

firmada através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A).  

Ressalta-se que apesar de todo o esforço do pesquisador com o estudo, confirma-se 

resistência por parte de alguns profissionais de saúde em participar da pesquisa. Em caso de 

recusa, agradecia-se e oportunizava-se um novo horário, no mesmo dia ou em outro. Este 

artifício possibilitou ao entrevistador motivar os sujeitos a participarem do estudo. 

Considerou-se como perda quando houve impossibilidade de aplicar o questionário após, pelo 

menos, três tentativas, em diferentes horários, por diferentes entrevistadores, ou seja, o 

doutorando responsável e alunas Curso de enfermagem. 
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Dos 56 profissionais de saúde quatro (dois médicos, um assistente social e um 

psicólogo) não aceitaram participar do estudo alegando falta de tempo, dois não 

contemplaram os critérios de inclusão (um médico e um cuidador) e um (assistente social) 

encontrava-se de férias.  Sendo assim, a amostra estudada constou de 49 profissionais, sendo, 

oito enfermeiros, um farmacêutico, um fonoaudiólogo, um educador físico, cinco psicólogos, 

oito pedagogos e  um fisioterapeuta. No tocante aos profissionais de nível médio: 21 Técnicos 

de Enfermagem e três cuidadores. Escolheu-se estas categorias profissionais por serem 

aqueles que, nos CAPS, lidam mais diretamente com o usuário e sua família.  

 Creditam-se como facilidades, a reunião com o gestor da saúde e sua consequente 

autorização para a realização do estudo; a receptividade dos profissionais que integram os 

CAPS do município; a cordialidade dos participantes para com o pesquisador. Foram notadas 

dificuldades no tocante à falta ou atrasos por parte dos profissionais, o que fazia necessário 

novo agendamento.  

 

4.6.3 Seleção e capacitação dos estudantes  

 

No mês de junho de 2014 iniciou-se a capacitação com as alunas da graduação de 

enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) para realização do 

trabalho de campo, contando com a participação dos 23 alunas. Exigiu-se das candidatas 

experiência prévia em pesquisa, estar participando de um grupo de pesquisa, participação em 

Programas de Iniciação Científica (Programa de Iniciação Científica – PIBIC; Programa 

Institucional de Voluntário em Iniciação Científica – PIVIC; Programa de Educação para o 

Trabalho em Saúde – PET-SAÚDE). Ressalta-se que a participação das alunas se deu na 

coleta de dados dos prontuários. Além disso, assumiram o compromisso com outras 

atividades, tais como: participar de reunião semanal para avaliação do andamento do trabalho 

de campo e entrega dos questionários aplicados com os seus respectivos Termos de 

Consentimento Esclarecido (TCLE). 

 

4.7 Técnica e instrumentos de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados mediante questionários validados, previamente elaborados 

para o estudo de Avaliação dos CAPS da Região Sul do Brasil (CAPSUL), coordenado pela 

Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas e desenvolvido 

em parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o 
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Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (CAPSUL, 2007). O 

material original trabalha com a escala de avaliação da satisfação dos profissionais em 

serviços de saúde mental (SATIS-BR), que se trata de escala auto-administrada com o 

objetivo de avaliar o grau de satisfação dos profissionais de saúde mental com o serviço 

(BANDEIRA; PITTA; MERCIER, 2000).  

Através dos questionários, foi possível avaliar as seguintes dimensões:  

- Estrutura: inclui-se área física; recursos humanos e materiais.  

- Processo: inclui-se processo de trabalho e a organização da atenção em saúde mental. Para a 

avaliação do processo de atendimento psicossocial, desenvolvido nos CAPS, considerou-se os 

registros dos seguintes itens: Projeto Terapêutico do Serviço, Plano Terapêutico Individual do 

usuário; normas e atividades padronizadas; sistema de referência e contrarreferência; registro 

de atendimentos em prontuários. O processo de trabalho será avaliado através de satisfação e 

sobrecarga dos trabalhadores de saúde, perfil dos trabalhadores e condições de trabalho.  

 O tempo para aplicação dos diferentes questionários, bem como para o preenchimento 

daqueles referentes aos prontuários, variou entre 30 e 50 minutos, dependendo da 

característica do respondente. 

 

4.8 Variáveis estudadas 

 

4.8.1 Prontuários 

 

Coletaram-se dados dos prontuários referente aos usuários que estavam ativos. Os 

usuários ativos dizem respeito aos usuários que estão frequentando regularmente os CAPS. A 

equipe responsável pela pesquisa teve livre acesso aos prontuários, sendo todas as 

informações coletadas diretamente dos prontuários no próprio CAPS. Utilizou-se, para tanto, 

o questionário que foi construído para esse fim (Anexo C), e preenchido com os dados 

considerados importantes para responder ao problema da pesquisa. Para cada prontuário 

analisado, utilizou-se um questionário para coleta dos dados. Os prontuários foram 

selecionados a partir do número de registro no CAPS. Para o sorteio, utilizou-se a tabela de 

números randômicos do Epi Info 6.04. 

a) Variáveis relativas aos usuários: sexo (masculino/feminino); faixa etária (adultos: 20 a 59 

anos/idosos: 60 anos ou mais); diagnóstico; data de ingresso no serviço; internações 

psiquiátricas em hospitais geral e psiquiátrico anteriores e posteriores ao ingresso no CAPS. 

b) Variáveis relativas ao cuidado oferecido: procedência do usuário; profissional responsável 
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pela primeira avaliação; modalidade de acompanhamento atual; registro de atendimento, 

intercorrências, visitas domiciliares, atendimento/orientação aos familiares; caracterização do 

Plano Terapêutico Individual – PTI (registro, espaço de definição, participação de 

profissionais, itens que o constituem); última história clínica (sinais e sintomas, história 

familiar de transtorno mental; uso de medicação, funções psíquicas, apoio familiar, adesão às 

atividades, perfil socioeconômico); psicofármacos em uso e/ou indicados na última 

prescrição. 

 

4.8.2 Coordenadores 

 

a) Perfil dos coordenadores: sexo (masculino/feminino); faixa etária; formação acadêmica; 

tempo de atuação em CAPS e na unidade onde estão atualmente locados; carga horária 

semanal; tipo de vínculo; forma de ingresso no CAPS;  salário/gratificação; trabalho em 

outros serviços. 

b) Estrutura/ambiência dos CAPS: área física total construída; número de leitos; banheiro; 

cozinha; refeitório; número total de salas para atendimento individual e coletivo; sala de 

enfermagem/procedimentos; recursos humanos. 

c) Caracterização do processo de trabalho nos CAPS: articulação com recursos do território 

no qual o CAPS está implantado; internação psiquiátrica; processo de referência e 

contrarreferência; tipo de atendimento (individualizado no domicílio e no serviço, de 

orientação à família); visitas domiciliares; acolhimento; dispensa de medicamentos; 

atendimento psicoterápico e de educação em saúde; realização de assembleias, atividades 

grupais; associação de usuários; manejo do usuário em situações de crise; atendimento e 

acolhimento de pessoas em risco de suicídio.  

 

4.8.3 Profissionais 

 

a) Variáveis sociodemográficas: sexo (masculino/feminino); faixa etária (20 a 29, 30 a 39, 40 

a 49, 50 a 59 anos); cor (branca/não branca); vive com companheiro (sim/não); escolaridade 

(até 10 anos, 11 a 15 anos, 16 a 20 anos, mais de 20 anos). 

b) Condições de trabalho: tipo de vínculo; carga horária semanal; salário (Até R$ 1.000, R$ 

1.000 a R$ 2000, Mais de R$ 2.000), tempo de trabalho em CAPS e na unidade onde estão 

atualmente locados; trabalho em outros serviços; sobrecarga de trabalho. 
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c) Nível de satisfação: 

- Com as condições de trabalho: implementação de programas e/ou atividades novas no 

serviço; grau de responsabilidade; grau de autonomia; expectativa de ser promovido; atenção 

dada às opiniões; salário; clima no ambiente de trabalho; frequência de discussões de 

trabalho; grau de envolvimento dos familiares no CAPS; nível de participação nas decisões. 

- Com a qualidade dos serviços oferecidos no CAPS: satisfação geral; medidas de segurança; 

conforto e aparência do CAPS; frequência de contato entre a equipe e os usuários; maneira 

como as famílias são tratadas pela equipe. 

 

4.9 Técnica de tratamento e análise dos dados 

 

Os questionários foram duplamente digitados e submetidos à validação no sub-

programa Validate do Epi Info 3.5.4, utilizado juntamente com o SPSS, 17.0, para o 

processamento das análises estatísticas. 

Inicialmente realizou-se uma análise descritiva das variáveis, por meio de números 

absolutos e relativos. Para testar a associação entre as variáveis categóricas (implantação do 

CAPS x internações hospitalares; condições de trabalho e qualidade do serviço x sobrecarga 

de trabalho vivenciada pelos profissionais) trabalhou-se com o qui-quadrado de Pearson ou de 

Yates, quando necessário ajuste, considerando-se a probabilidade menor ou igual a 5% para a 

rejeição da hipótese nula ou de não associação (intervalo de confiança de 95%). Quando se 

verificou alguma casela (estratificação) com frequência inferior a cinco, adotou-se o teste 

exato de Fisher. A comparação do tipo de diagnóstico por sexo foi realizada pelo teste de 

Bonferroni ajustado. 

 As variáveis cujas opções de respostas estavam dispostas em escala do tipo Likert, de 

1 a 5, em que o valor 1 indica muito insatisfeito e 5 representa o grau máximo de satisfação 

(BANDEIRA; PITTA; MERCIER, 2000), para fins de análise foram recategorizadas em dois 

grupos: “sim” – muito satisfeito; satisfeito (equivalentes aos pontos 5 e 4) e “não” – 

indiferente; insatisfeito; e muito insatisfeito (equivalentes aos pontos de 3 a 1).  

 

4.10 Posicionamento ético da pesquisa 

 

Com vistas a atender aos aspectos éticos em pesquisa com seres humanos, este estudo 

seguiu os requisitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde. Foi solicitada a anuência das Instituições envolvidas no estudo, a assinatura do Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) (protocolo nº 719.435, de 

30/05/2014; CAAE: 30409814.30000.5537 (Anexo D).  

Obedecendo à referida resolução, acredita-se que o estudo, da forma como está 

estruturado, não acarreta riscos aos participantes, mas na vigência de riscos mínimos ao 

entrevistado, como ressalta a resolução, o mesmo poderia solicitar a interrupção ou cancelar a 

participação no momento em que julgasse necessário. Foi garantido o anonimato dos sujeitos.  

As avaliações foram realizadas de maneira a assegurar a confidencialidade e a 

privacidade das informações e dos procedimentos. Da mesma forma, não encerra conflito de 

interesses entre os pesquisadores e participantes do estudo. Todo o material referente à 

pesquisa será arquivado, por um período de cinco anos, em local seguro, na sede da 

coordenação do projeto, situado no Departamento de Enfermagem, Campus Universitário-

UFRN, sala 20, Natal-RN, e será disponibilizado às equipes do CEP, em qualquer etapa do 

estudo, caso solicitado. 
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados dessa pesquisa estão apresentados no formato de artigos científicos, que 

serão encaminhados para revistas científicas a fim de contribuir para o crescimento do 

conhecimento na área da enfermagem (Quadro V).  Além disso, serão utilizados para 

subsidiar futuras estratégias e políticas de atuação a nível nacional, no sentido de garantir o 

alcance de ações integrais com qualidade na rede dos serviços substitutivos em saúde mental e 

psiquiátricos, na Estratégia Saúde da Família, no processo ensino-aprendizagem da graduação 

e pós-graduação em Saúde e outras áreas de interesse. 

 

Quadro V - Artigos produzidos a partir dos resultados da tese. 

 

Título do Artigo Periódico  Autores  Situação 

Avaliação de Estrutura 

Organizacional dos 

Centros de Atenção 

Psicossocial do município 

de Campina Grande, 

Paraíba. 

Revista Texto e 

Contexto de 

Enfermagem. 

Francisco de Sales 

Clementino 

Francisco Arnoldo 

Nunes de Miranda 

Aguarda ser 

encaminhado 

Avaliação do processo de 

trabalho dos Centros de 

Atenção Psicossocial. 

Revista da 

Universidade 

Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) 

Francisco de Sales 

Clementino 

Francisco Arnoldo 

Nunes de Miranda 

Encaminhado 

Avaliação da satisfação e 

sobrecarga de trabalho dos 

trabalhadores dos Centros 

de Atenção Psicossocial 

Revista da 

Universidade 

Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) 

Francisco de Sales 

Clementino 

Francisco Arnoldo 

Nunes de Miranda 

Aguarda ser 

encaminhado 
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RESUMO 

Estudo analítico de abordagem quantitativa, cujo objetivo foi avaliar a estrutura 

organizacional dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) quanto às dimensões físicas, 

recursos humanos e materiais. O questionário, respondido por cinco coordenadores dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Campina Grande, PB, em agosto de 2007, foi 

analisado pelo programa Epiinfo 3.3.2. Resultados: Observou-se falta de recursos humanos, 

materiais e necessidade de formação e capacitação de profissionais para atuarem na saúde 

mental. Além disso, a falta de organização do fluxo de referência e contrarreferência afetam 

as ações de saúde. Conclui-se como prioridade da gestão, destaca-se a premência de se 

investir em dois aspectos fundamentais: o primeiro trata-se de rever a forma de contratação e 

qualificação dos profissionais; o segundo otimizar os aspectos referentes aos processos de 

referência e contrarreferência. 

Palavras-chave: Saúde mental; serviços substitutivos; centros de atenção psicossocial; 

Enfermagem. 

 

ABSTRACT 
Analytical study with a quantitative approach, whose objective was to evaluate the 

organizational structure of Psychosocial Care Centers (CAPS) for the physical dimensions, 

human resources and material. The questionnaire was answered by five coordinators of 
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Psychosocial Care Centers (CAPS) of Campina Grande, PB, in August 2007, was examined 

by “Epiinfo 3.3.2”. Results: There was a lack of human resources, materials and the need for 

professionals’ formation and training to work in mental health. In addition, the lack of the 

reference and counter reference flow organization affect health actions. It was concluded as a 

management priority; stand out the urgency of investing in two fundamental aspects: The first 

to review the form of hiring and qualification; the second optimize aspects related to the 

reference and counter reference processes. 

Keywords: Mental health; replacement services; psychosocial care centers; Nursing. 

 

RESUMEN 

Estudio analítico de abordaje cuantitativo, cuyo objetivo fue evaluar la estructura 

organizacional de los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) cuanto a las dimensiones 

físicas, recursos humanos y materiales. La encuesta, respondida por cinco coordinadores de 

los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) de Campina Grande, PB, en agosto de 2007, fue 

analizada por el programa Epiinfo 3.3.2. Resultados: Se observó falta de recursos humanos, 

materiales y necesidad de formación y capacitación de profesionales para actuaren en la salud 

mental. Además de eso, la falta de organización del flujo de referencia y contra referencia 

afectan las acciones de salud. Se concluye como prioridad de la gestión, se destaca la urgencia 

en invertir en dos aspectos fundamentales: el primero se trata de rever a forma de contratación 

y cualificación de los profesionales; el segundo optimizar los aspectos referentes a los 

procesos de referencia y contra referencia. 

Palabras clave: Salud mental; Servicios sustitutivos; Centros de atención psicosocial; 

Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica (RP), considerada como uma crítica ao chamado 

saber psiquiátrico e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com transtornos 

mentais e comportamentais, trata da reorganização do modelo de assistência psiquiátrica 

através da construção de uma rede extra-hospitalar capaz de permitir ao paciente psiquiátrico 

ser cuidado de maneira digna e cidadã.  

Os novos dispositivos substitutivos ao manicômio consistem em serviços de atenção 

diária, abertos, com livre acesso aos usuários, família e comunidade: Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS I e II, CAPS III, CAPS AD, CAPSi); Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRT), subsidiados pelo Programa De volta para casa; Centros de Convivência e Cultura
1
. 

Dentre os diferentes serviços substitutivos, enfocamos os CAPS, considerados pelo 

Ministério da Saúde como articuladores da rede de saúde mental
2
. Surgem como uma 

possibilidade de assistência em uma proposta mais ampla de uma rede de cuidados em saúde 

mental, ou seja: a proposta de criação de um sistema de saúde que contemple a abordagem 

integral dos indivíduos e de suas famílias
3
. 
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Em face dessas questões e tendo em vista, ainda, o processo de reorganização do SUS 

e da rede de atenção à saúde mental, diversos autores  já se debruçaram sobre o processo de 

avaliação dos CAPS com o objetivo de avaliar o funcionamento desses serviços substitutivos 

quanto à sua estrutura física, recursos humanos, condições de trabalho, dentre outras
3,4

.  

Analisando a relação entre avaliação e gestão em saúde, autores reforçam que o papel 

da avaliação no processo de gestão é o de fornecer elementos de conhecimento que subsidiem 

a tomada de decisão, propiciando o aumento da eficiência, eficácia e efetividades das 

atividades desenvolvidas pelo serviço ou pela gestão
5
.  

Avaliar é monitorar continuamente os serviços de saúde oferecidos, para detectar e 

corrigir precocemente os desvios dos padrões encontrados, permitindo o aperfeiçoamento e 

desenvolvimento dos serviços avaliados
6
. Ainda para o autor, a tríade estrutura, processo e 

resultado reflete exatamente a essência da qualidade da atenção à saúde e contribui para 

corrigir o curso do programa ou projeto ainda em andamento.  

Estudo nos informa que, apesar dos avanços legais, a operacionalização das ações nos 

Centros de Atenção Psicossocial têm encontrado sérios obstáculos, no tocante à estrutura 

física inadequada, recursos materiais insuficientes, perfil inadequado dos recursos humanos, 

dentre outras
7
. Dessa forma, necessita-se avaliar constantemente os objetivos propostos para 

verificar se estão socialmente definidos e se estão de acordo com aspirações e expectativas 

dos técnicos da área e dos usuários
8
.  

Com base nesses pressupostos, o presente artigo teve como objetivo: avaliar a 

estrutura organizacional dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) quanto às dimensões 

físicas, recursos humanos e materiais, considerando suas repercussões na atenção à saúde 

mental prestada aos usuários e familiares, a partir da visão dos Coordenadores. 

 

MÉTODOS 

 

Estudo analítico descritivo, de abordagem quantitativa, realizado em Campina Grande, 

município localizado no estado da Paraíba.  

A rede extra-hospitalar de serviços de saúde mental do município, conta com oito 

CAPS (um CAPS AD, dois CAPS I, um CAPS II, um CAPS III e três CAPSi), um Centro de 

Convivência e seis Residências Terapêuticas. Tomando-se por base a divisão administrativa 

do município, selecionaram-se cinco CAPS. Dois desses serviços substitutivos são 

classificados como tipo I; um do tipo II e um do III, além de um CAPS AD. Os dois serviços 

substitutivos da modalidade CAPS I estão localizados nos distritos sanitários de Galante e São 
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José da Mata, sendo referência para três municípios paraibanos circunvizinhos: Fagundes, 

Puxinanã e Boa Vista.  

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2014. A população 

do estudo constituiu-se de todos os coordenadores dos cinco CAPS, sendo três enfermeiros, 

um psicólogo e um administrador de empresas, não havendo recusas ou perdas.  

Utilizou-se, como instrumento de coleta de dados, um questionário autoaplicado com 

perguntas direcionadas ao objetivo da pesquisa, baseado em questionário validado, para o 

estudo Avaliação dos CAPS da Região Sul do Brasil
9
. O contato com os coordenadores foi 

feito no serviço e o questionário aplicado em salas privativas nos CAPS, conforme 

preferência dos participantes.  

Os dados foram duplamente digitados e submetidos à validação no subprograma 

Validate do Epi Info 3.5.4, utilizado, juntamente com o Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, versão 17.0) para o processamento das análises estatísticas. Realizou-se a 

análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e relativas.  

Como referencial teórico, utilizou-se o modelo de avaliação proposto por Donabedian 

que diz respeito à estrutura, ao processo e ao resultado
10

. Neste estudo, particularmente, 

avaliou-se apenas uma dimensão: a estrutura. Essa avaliação foi feita a partir dos seguintes 

componentes: ambientes físicos, recursos humanos e materiais, conforme orientação da 

Portaria GM no 336/2002 do Ministério da Saúde.  

Com vistas a atender aos aspectos éticos em pesquisa com seres humanos, esse estudo seguiu 

os requisitos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP/UFRN), protocolo nº 719.435, em 30/05/2014; CAAE: 

30409814.30000.5537.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil dos coordenadores dos cinco CAPS estudados 

 

 Do total de coordenadores dos cinco CAPS avaliados, verificou-se que três são do 

sexo feminino e têm idade entre 30 e 50 anos (60,0%). Quanto à formação acadêmica, três são 

enfermeiros (60,0%), um é psicólogo (20,0%) e outro administrador (20,0%); quatro (80,0%) 

possuem pós-graduação, sendo dois em nível strictu sensu e três latu sensu; com apenas um 

especialista na área de saúde mental.   
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No perfil dos coordenadores, destacou-se a pouca qualificação específica na área de 

saúde mental.  Nesse sentido, pesquisa realizada por Milhomem e Oliveira em cinco CAPS de 

Goiânia (GO) também detectou o déficit de profissionais especialistas em saúde mental nos 

CAPS, levando-os a questionar qual a potência desses trabalhadores para a atuação no modelo 

de atenção psicossocial, visto que esta requer capacitação técnico-profissional para a 

superação do modelo manicomial
11

.  

No tocante à atuação no CAPS, três coordenadores desempenham suas atividades há 

pelo menos dois anos, sendo que dois deles já possuem 10 anos ou mais de trabalho nesse 

tipo/modalidade de serviço de atenção psicossocial. Quatro trabalham com carga horária 

integral (40 horas semanais) e um com 30 horas/semanal, estando, este último, vinculado ao 

CAPS AD e possuindo vínculo do tipo estatutário, com ingresso no serviço através de 

concurso público; os demais possuem contrato de trabalho caracterizado como 

“emergencial/temporário”, sendo que um deles se prolonga há dez anos. Verifica-se que 

nenhum dos coordenadores recebe gratificação por exercício no cargo. 

Quanto à fragilidade do vínculo funcional, observa-se que os coordenadores 

contratados sob a rubrica “emergencial e temporária” apresentam tempo de trabalho no 

serviço de aproximadamente dois anos. Constata-se baixa rotatividade de profissionais no 

serviço o que favorece o vínculo com o usuário, familiar e a comunidade.   

 A sobrecarga de trabalho pode ser claramente identificada ao se verificar que, apesar 

de quatro profissionais cumprirem 40 horas semanais nos CAPS, também quatro atuam em 

outras atividades profissionais: dois como professores, um como profissional liberal e um 

como coordenador de enfermagem hospitalar. Estes exercem entre 20 e 30 horas de atividades 

extra CAPS, perfazendo, ao final de uma semana, uma jornada de trabalho que pode variar 

entre 50 e 70 horas. 

Em estudo
12

 desenvolvido nos CAPS do Estado de Goiás, em 2010, observou-se a 

precariedade dos contratos de trabalho dos profissionais. Dessa forma, é imprescindível rever 

as condições dos vínculos empregatícios dos trabalhadores, pois a estabilidade é fundamental 

para incentivar os profissionais à qualificação, favorecer o trabalho em equipe e o vínculo 

com os usuários. 

 

Caracterização da estrutura/ambiência dos CAPS 

 

Dos cinco CAPS estudados, três funcionam entre 8h e 18h, um entre 7h:30 e 16h:30 e 

apenas um oferece atendimento 24 horas (CAPS III).  
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Acrescenta-se ainda que a frequência dos usuários nos CAPS dependerá de seu projeto 

terapêutico, dessa forma torna-se imprescindível que o horário de funcionamento seja flexível 

além de respeitado, uma vez que o projeto terapêutico se caracteriza como um conjunto de 

atendimentos que considera a particularidade de cada usuário de acordo com suas 

necessidades.  

Todos oferecem pelo menos três refeições diárias: café, lanche da manhã, e almoço. 

As refeições noturnas (jantar e lanche da noite) são ofertadas apenas nos CAPS com 

funcionamento em horário integral. Apenas uma unidade de CAPS I preocupa-se com o 

preparo de um cardápio adaptado para portadores de hipertensão e diabetes, os demais não 

atendem essa especificidade de seus usuários. Essa condição está em concordância com os 

resultados encontrados em pesquisa realizada na Região Sul do Brasil, onde apenas 10% dos 

CAPS têm cardápio especial para hipertensos e 23,3% para diabéticos
13

.  

Estudo desenvolvido em Porto Alegre, com o objetivo de avaliar o estado nutricional 

de pacientes com esquizofrenia atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial, observou 

que além dos efeitos colaterais da medicação antipsicótica, o estilo de vida sedentário e as 

escolhas dietéticas inadequadas contribuem para maior risco de obesidade nesses pacientes, 

quando comparados a outros indivíduos
14

. É importante destacar que esses indicadores são 

fatores de risco tanto para as doenças cardiovasculares quanto para o desenvolvimento de 

síndromes metabólicas
15

.  

No que diz respeito à estrutura física (ou espaço físico), de acordo com o Ministério de 

Saúde, os CAPS devem ter um espaço próprio e adequado para atender a demanda específica, 

oferecendo um ambiente estruturado, com os recursos físicos necessários, sendo estes: 

consultórios para atividades individuais, salas para atividades grupais, espaço de convivência, 

oficinas, refeitório, sanitários e área externa para oficinas, recreação e esportes
16

. 

Em relação às características estudadas, verificou-se que a infraestrutura dos CAPS 

assemelha-se nas diferentes modalidades, diferindo apenas no que diz respeito ao número de 

salas para atendimento individual, que é maior em um dos CAPS I e, para atendimento 

coletivo, é superior no CAPS III (Tabela I). Nenhuma unidade funciona em prédio próprio, 

portanto todas são alugadas pelo serviço municipal de saúde. Destaca-se que apresentam 

necessidade de restauração física, elétrica e hidráulica. 

Problemas análogos foram relatados nos serviços da rede de atenção psicossocial em 

Natal (RN) onde a maioria das instalações apresentava-se sucateada; com problemas de 

infiltrações; instalações elétricas e hidráulicas antigas; espaço inadequado para o atendimento 
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da demanda, que não é pequena, faltando salas para atendimentos individuais e grupais, 

dentre outros 
7
. 

Mesmo sendo observada a precariedade na estrutura dos CAPS, verifica-se que todos 

os coordenadores consideram adequado o número de salas para a demanda dos atendimentos; 

assim como a adequação para deficientes e disponibilidade de rampas de acesso. Por outro 

lado, no que se refere à estruturação e equipamento das oficinas, apenas um CAPS I relatou 

adequação.  

As oficinas terapêuticas representam um instrumento importante de ressocialização e 

inserção individual em grupos, na medida em que propõem o trabalho, o agir e o pensar 

coletivos, conferidos por uma lógica inerente ao paradigma psicossocial que é respeitar a 

diversidade, a subjetividade e a capacidade de cada sujeito
17

. 

  

Tabela I – Características estruturais dos cinco CAPS avaliados. Campina Grande-PB. 2014. 

CARACTERÍSTICA AVALIADA 

C
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S
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A
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S

 I
I 

C
A

P
S

 I
II

 

C
A

P
S

 

A
D

 

Área física total construída (Em metros²) 228 * * * 350 

Número de leitos 00 00 03 07 00 

Banheiro 03 02 04 04 04 

Cozinha 01 01 01 01 01 

Refeitório 01 01 01 01 01 

Nº de total de salas para atendimento individual 

e coletivo 
06 03 05 04 06 

Sala para atendimento individual 05 01 02 00 02 

Sala para atividades coletivas 01 02 02 04 02 

Sala de enfermagem/procedimentos 01 01 01 01 01 

*Não sabe/Não respondeu 

Fonte: Dados da pesquisa/2014 

  

A distribuição de recursos humanos nos CAPS reflete, ainda, uma situação de 

carência. Três unidades possuem um médico generalista e, nas outras duas, um psiquiatra. O 

psicólogo é o profissional mais presente em todas as unidades, seguido por técnicos e 

auxiliares de enfermagem, bem como técnicos administrativos e responsáveis pela segurança. 
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Apenas dois CAPS contam com enfermeiros com formação em saúde mental. Os serviços não 

dispõem de terapeutas ocupacionais e são raros profissionais com outro tipo de formação, que 

não aquelas essenciais ao funcionamento básico da unidade, ao exemplo de fonoaudiólogo, 

educador físico e farmacêutico. Observou-se a presença de outros trabalhadores como: 

auxiliar de farmácia, recepcionista, digitador, auxiliar administrativo, recepcionista (Tabela 

II).  

 

Tabela II – Distribuição dos recursos humanos nos cinco Centros de Atenção Psicossocial 

estudados. Campina Grande-PB. 2014.  

PROFISSIONAL 

C
A

P
S

 I
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a
la

n
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S

 I
 

S
ã
o
 J

o
sé
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a
 

M
a
ta

 

C
A

P
S

 I
I 

C
A

P
S

 I
II

 

C
A

P
S

 A
D

 

Médico Generalista 01 01 00 00 00 

Psiquiatra 00 00 01 01 01 

Psicólogo 03 03 03 04 01 

Enfermeiro Generalista 01 00 01 01 01 

Enfermeiro com formação em Saúde Mental 00 00 00 02 01 

Assistente Social 01 01 01 01 00 

Pedagogo 00 00 02 02 02 

Terapeuta Ocupacional 00 00 00 00 00 

Técnico/Auxiliar de Enfermagem 01 01 04 03 02 

Técnico Administrativo 01 01 04 02 03 

Técnico Educacional 00 01 01 00 00 

Artesão 00 00 01 00 00 

Artista Plástico/Arte Educador 00 00 00 00 01 

Faxineiro 02 02 02 03 01 

Cozinheiro/Copeiro 01 01 01 02 01 

Jardineiro 00 00 00 00 00 

Segurança/Guarda-Vigilante 02 04 04 04 04 

Outro 03 03 00 02 00 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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Faz-se necessário relembrar que está previsto na legislação, o quantitativo para cada 

tipo de CAPS garantindo equipes mínimas diferenciadas, de acordo com a especificidade da 

demanda. Nesse sentido, recomendações ministeriais estabeleceram as equipes mínimas 

compostas por 9 profissionais em CAPS I, 12 profissionais no CAPS II, 11 profissionais no 

CAPSi e 12 profissionais no CAPSad
2
.  

É necessário possuir uma equipe mínima para que o trabalho dentro de um CAPS se 

efetive, pois os trabalhadores são os principais meios de ligação com a atenção básica e além 

de realizarem o trabalho de referência e contrarreferência, ainda devem realizar o apoio 

matricial que é fundamental para a efetividade do serviço dentro do CAPS
18

.  

Três CAPS (dois do tipo I e um do tipo II) realizam a alta de usuários, como 

demonstrado na tabela II. Todos utilizam como critérios para a alta o abandono do serviço ou 

a solicitação por parte do usuário/familiar (denominada “alta a pedido”), melhoria, e 

transferência para outro serviço.  

Na prática, os CAPS deixam revelar a desorganização das várias portas de entrada e a 

falta de portas de saída, de forma que a rede pretendida pelo Ministério da Saúde não é efetiva 

e a articulação entre os diversos serviços é frágil e burocrática. Essa situação implica no risco 

de institucionalização crônica e cronificada em outras instâncias da rede de saúde mental, 

reproduzindo o modelo manicomial do qual se quer escapar
19

. 

 Todos os coordenadores informaram realizar articulação com recursos do território no 

qual o CAPS está adscrito. Identificou-se uma heterogeneidade no processo de articulação dos 

serviços com as diferentes instâncias do setor saúde. Assim, apesar de estratégico, o CAPS 

necessita estar integrado por uma rede de cuidados capaz de atender a complexidade das 

demandas de inclusão, que se fazem necessárias para que seus objetivos sejam atingidos
20

.  

Na proposta da Reforma Psiquiátrica, a implantação da Rede Integral de Atenção em 

Saúde Mental é imprescindível para alcançar a reabilitação dos usuários. Dessa forma, 

ressalta-se a necessidade de ações da política de saúde e de intersetorialidade que ofereçam 

recursos para o trabalho junto ao território. 

 No presente estudo, as instâncias mencionadas foram: para o CAPS I - Estratégia 

Saúde da Família, doações da comunidade, igreja, conselho tutelar e ministério público; para 

o CAPS II - Instituição de Ensino Superior (IES) de natureza pública e privada, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e hospital geral; para o CAPS III - centro de 

convivência, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e Setor Jurídico da Família; e, ainda para os CAPS II e III - 

Instituição de Ensino Superior (IES) de natureza pública. Constata-se, portanto, que a 
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universidade é a organização com a qual se faz mais articulação, o que pode ser devido ao 

fato de que as mesmas oferecem clínicas escola e funcionam como campos de estágio para os 

alunos dos cursos de graduação: Medicina e Enfermagem. 

Entendemos que as parcerias intersetoriais são necessárias para a consolidação da 

reforma psiquiátrica brasileira, pois as necessidades dos sujeitos com transtorno mental 

transcendem o aspecto meramente biomédico e incluem outras dimensões como o acesso à 

educação, ao emprego, ao trabalho, à habitação, à segurança, ao lazer, à cultura, à 

alimentação, à vida em liberdade na sociedade, entre outros. Portanto, o cuidado em saúde 

mental, no território, exige dos profissionais de saúde, em geral, ações pautadas especialmente 

na diretriz da integralidade, pois requer que essas ações sejam eminentemente centradas no 

usuário (mais do que suas demandas, atender suas necessidades e buscar concretizar seus 

projetos de vida)
21

. 

Nesse sentido, não só os CAPS, mas as redes vivas que se criam em cada realidade 

entrariam no foco da análise, ultrapassando as lógicas normativas instituídas para se 

debruçarem sobre as relações reais que se desencadeiam entre serviços e usuários e entre estes 

e suas demais conexões com seu mundo
22

. 

Com relação à internação psiquiátrica, verifica-se que três CAPS (I e II) realizam o 

processo de referência, sendo que o do tipo I referencia tanto para o Hospital Geral quanto 

para o Psiquiátrico, enquanto que o tipo II, apenas para este último. Os coordenadores relatam 

que tanto o fluxo de referência quanto de contrarreferência não estão ainda satisfatoriamente 

organizados.  

Em estudo desenvolvido na Região Metropolitana de Porto Alegre, no período de 

fevereiro a julho de 2012, observou-se que em relação à avaliação do processo de referência, 

29% avaliaram como ruim esse processo, 24% avaliaram como regular, enquanto 48% dos 

CAPS consideraram como muito bom e ótimo. Quanto à contrarreferência, há uma aceitação 

favorável dos CAPS a respeito das informações que retornam ao mesmo, uma vez que 71% 

dos serviços avaliaram o processo como bom e 19%, como muito bom.  Apenas 10% o 

avaliaram como ruim
23

. 

Todos os coordenadores afirmaram que existe atendimento individualizado no 

domicílio e no serviço, assim como o atendimento de orientação à família, além do uso de 

mecanismos para evitar internações em situações de crise. Da mesma forma, em todas as 

unidades estudadas, são realizadas visitas domiciliares, semanalmente, com o objetivo de 

acompanhar as situações crônicas e agudas.  
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No tocante à disponibilidade do transporte para a realização da visita domiciliar, a 

gestão municipal disponibiliza, em regime de escala semanal, conforme planejamento das 

demandas apresentadas pelo CAPS, contemplando os referidos serviços da seguinte maneira: 

CAPS III disponibilizado três vezes por semana; nos demais, no máximo de dois dias. Estudo 

realizado com profissionais de saúde mental na Região Sul do Brasil, também aponta a 

questão do transporte como uma justificativa para a ineficácia das visitas domiciliares e a 

pouca inserção do serviço no território
24

.  

A mesma situação foi observada em outro estudo realizado no Município de Natal/RN, 

reportando-se à exigência das visitas e atendimentos domiciliares. Informaram, ali, que elas se 

encontravam bastante prejudicadas por razões operacionais e de logística, entre as quais, 

destacava-se a falta de um carro para realizar o transporte da equipe, existindo um único 

veículo disponível para todas as modalidades de CAPS no município em estudo
7
. 

Sobre a atividade de acolhimento, verifica-se que a modalidade diurna é ofertada em 

todos os CAPS, enquanto que a noturna, apenas no CAPS III, o que se justifica por ele ser o 

único com atendimento 24 horas. Entretanto, constatou-se que para três unidades (I, II e AD) 

o acolhimento se realiza com agendamento prévio (hora marcada).  

Esse fato torna-se preocupante, uma vez que passa a caracterizar o acolhimento como 

uma barreira para a entrada do usuário em um serviço substitutivo que atende demandas de 

emergências psiquiátricas e que, portanto, não podem ser previstas. Quando este não se 

efetiva ocorrem problemas em relação ao acesso ao atendimento desejado, impondo aos 

usuários o retorno frequente aos serviços de saúde.  

A compreensão de acesso, aqui, parte do entendimento de que a simples 

disponibilidade de um serviço ou programa em um determinado local não garante sua efetiva 

utilização, como também o entende Fekete
25

. Acrescenta-se que as experiências dos usuários, 

em relação à recusa de atendimento em dia não agendado e à baixa resolutividade dos 

serviços, têm levado a uma inversão do sistema, determinando um aumento da procura dos 

serviços de urgência e emergência psiquiátricos com problemas de saúde que poderiam ser 

resolvidos no âmbito da atenção básica
26

. 

Nessa perspectiva, o verifica-se a presença de barreiras na estruturação dos serviços 

substitutivos avaliados, repercutindo na acessibilidade organizacional, geográfica e 

econômica
25

. 

Pesquisadores destacam que nos próprios serviços tipicamente substitutivos, muitas 

vezes as portas não estão abertas para acolher o seu próprio usuário em qualquer momento. O 

acolhimento, via de regra mediante os achados do estudo, fica relegado em muitas situações, a 
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ter que entrar em outras portas de cuidados não competentes para o que precisa
27

. Concorda-

se sobre a potencialidade desse serviço idealizado quando demandar para todos os pacientes 

que o procuram, tornando-se um indicador de alta qualidade, ao mesmo tempo em que visa 

oferecer reabilitação e benefícios a todos que as utiliza. 

Nesses casos, não menos incomum o processo de transintitucionalização dos usuários, 

cujo destino final resulta em um nomadismo sem produção de vínculo, em qualquer local de 

cuidado
27

. Constata-se que a efetivação do acolhimento depara-se com entraves cotidianos, no 

que se refere à dinâmica de trabalho, centrada no modelo tradicional e à ausência de estrutura 

física adequada dos CAPS avaliados no Município de Campina Grande/PB.  

A dispensa de medicamentos é realizada rotineiramente em todas as unidades de 

CAPS, sendo que apenas o CAPS I possui medicação de urgência/emergência. Essa 

assimetria administrativa chama à atenção, sobretudo por ser o CAPS III o único que realiza 

atendimento em tempo integral, o que por si não se justifica. Todos ofertam atendimento 

psicoterápico e de educação em saúde; realizam assembleias com os usuários e familiares com 

o objetivo de discutir o planejamento das atividades desenvolvidas pelos CAPS; atividades 

grupais; contam com associação de usuários; realizam manejo do usuário em situações de 

crise, como surto, agitação psicomotora, risco de agressão a outros ou a si mesmo; atendem e 

acolhem pessoas em risco de suicídio.  

Os atendimentos tanto individuais quanto grupais são preconizados na legislação em 

saúde mental, em atenção aos objetivos do CAPS que trata da reinserção social do usuário 

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

familiares e comunitários, através de ações intersetoriais, criando estratégias conjuntas para o 

enfrentamento dos problemas
2
. 

À exceção do CAPS III, todos realizam triagem; e de uma unidade do CAPS I, todos 

desenvolvem atividades grupais (operativo, psicoterapia, psicoeducação e prevenção de 

recaída). Embora todos os coordenadores tenham afirmado que atendem indivíduos em risco 

de suicídio, em três CAPS (I, III e AD) considera-se que não existe estrutura adequada para 

esse tipo de atendimento.  

Esse dado contraria as recomendações da Portaria 1.876/2006/MS que institui as 

Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio
28

, uma vez que, em seu art. 2° recomenda a 

organização de linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e recuperação) 

em todos os níveis de atenção, garantindo o acesso às diferentes modalidades terapêuticas. 

Calcula-se que 50% das pessoas que se suicidaram procuraram ajuda profissional no prazo de 

um mês antes do ato, oferecendo uma oportunidade clara de prevenção. Ainda para os autores, 
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os profissionais não estão capacitados para lidar com as situações de suicídio e não 

conseguem dimensionar a gravidade do problema, assim como não percebem a possibilidade 

de agir em parceria com outros setores
29

.  

 

CONCLUSÃO  

 

Confrontando-se o que preconiza a Portaria 336/2002 com a realidade dos CAPS I, II, 

III e AD no município cenário deste estudo, ressalta-se que sobre o horário de funcionamento 

destes, atende-se o que estabelece a supracitada portaria. Em contrapartida, observam-se 

deficiências no que se refere aos recursos humanos; os déficits focam-se na ausência de 

profissional médico e enfermeiro com formação em saúde mental nos serviços em que há a 

exigência destes profissionais, a exemplo do CAPS I na primeira situação e do CAPS II na 

segunda. Além disso, observou-se a concentração de profissionais psicólogos em todos os 

tipos de CAPS em comparação as demais profissões de nível superior contrariando a as 

recomendações da Política Nacional de Saúde Mental. 

Quanto às formas de contração dos profissionais de saúde, os resultados evidenciam a 

existência de contrato temporário, terceirização, contrariando os princípios doutrinários 

consagrados Constitucionalmente, nos quais a inserção nos serviços públicos deverá acontecer 

através do Concurso Público. Na síntese das dimensões, a indisponibilidade de transporte 

durante todos os dias da semana interfere na realização das visitas domiciliares, atividades 

assistenciais, dentre outras. Além disso, a falta de organização do fluxo de referência e 

contrarreferência afetam as ações de saúde, desintegrando as partes favorecendo a 

permanência do olhar reducionista da biomedicina. 

Além disso, sugere-se que se façam avaliação dos hábitos alimentares e o 

acompanhamento nutricional desses pacientes visando a prevenção de doenças associadas à 

obesidade.  

Como prioridade da gestão, destaca-se a premência de se investir em quatro aspectos 

fundamentais: o primeiro trata-se de rever a forma de contratação dos profissionais de atenção 

à saúde Mental; o segundo pretende otimizar os aspectos referentes aos processos de 

intersetorialidade, referência e contrarreferência, superando uma abordagem meramente 

biológica para uma abordagem integral e por último institucionalização de práticas mais 

articuladas quanto aos encaminhamentos e altas dos usuários.  
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RESUMO: Estudo quantitativo, retrospectivo e documental. Objetivo: Avaliar os processos 

de organização e gestão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no município de 

Campina Grande, Paraíba. A coleta dos dados ocorreu entre julho e agosto de 2014, 

considerando uma amostra de 396 prontuários. Coletaram-se os dados a partir de formulário, 

baseado em questionário validado, para o estudo Avaliação dos CAPS da Região Sul do 

Brasil. Para o processamento das análises estatísticas, utilizou-se o SPSS, versão 17.0. 

Destacou-se como psicopatologia mais frequente, a esquizofrenia. Ressalta-se redução das 

internações em Hospitais Psiquiátricos após o ingresso nos CAPS de 117 (29,1%) para apenas 

11 (2,7%); redução estatisticamente significante (p=0,002). Baixa cobertura de itens inerentes 

ao Projeto Terapêutico Individual, tais como: Programa de geração de renda, inserção no 

trabalho, visita domiciliar. Evidenciou-se a necessidade de reorganização do processo de 

trabalho desses profissionais, por meio da adoção da Política de Educação Permanente.  

Palavras-chave: Saúde mental; centros de atenção psicossocial; projeto terapêutico singular; 

Enfermagem.  

 

ABSTRACT: Quantitative, retrospective and documentary study. Objective: To evaluate the 

organization and management processes of Psychosocial Care Centers (CAPS) in Campina 

Grande city, Paraiba. Data collection happened between July and August 2014, using a 396 

files sample. Collected the data from the form, based on validated questionnaire for the CAPS 

Evaluation study in southern Brazil. For the statistical analysis processing, we used the SPSS, 

version 17.0. Stood out as more frequent psychopathology, schizophrenia. It is noteworthy 
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admissions reduction to psychiatric hospitals after joining CAPS in 117 (29.1%) to only 11 

(2.7%); statistically significant reduction (p = 0.002). Low coverage of inherent to 

Therapeutic Individual Project items, such as: Income generation program, work insertion, 

home visit. Highlighted the need to reorganize these professionals work process, through the 

Permanent Education Policy adoption. 

Keywords: Mental health; psychosocial care centers; unique therapeutic project; Nursing.  

 

 

RESUMEN: Estudio cuantitativo, retrospectivo y documental. Objetivo: Evaluar los 

procesos de organización y gestión de los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) en el 

municipio de Campina Grande, Paraíba. La colecta de los datos ocurrió entre julio y agosto de 

2014, considerando una amuestra de 396 prontuarios. Se colectaron los datos desde 

formulario basado en encuesta validado, para el estudio Evaluación CAPS de la Región Sur 

de Brasil. Para el procesamiento de los análisis estadísticos, se utilizó el SPSS, versión 17.0. 

Se destacó como psicopatología más frecuente, la esquizofrenia. Se resalta reducción de 

internaciones en Hospitales Psiquiátricos tras el ingreso en los CAPS de 117 (29,1%) para 

solo 11 (2,7%); reducción estadísticamente significante (p= 0,002). Baja cobertura de ítems 

inherentes al Proyecto Terapéutico Individual, tales como: Programa de generación de renda, 

inserción en el trabajo, visita domiciliar. Se evidenció la necesidad de reorganización del 

proceso de trabajo de esos profesionales, por medio de adopción de la Política de Educación 

Permanente. 

Palavras-chave: Saúde mental; centros de atenção psicossocial; projeto terapêutico singular; 

Enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica teve início em fins da década de setenta, surgindo num 

contexto de transformação das políticas de saúde em geral. Sendo assim, constitui-se em um 

movimento recente, o qual é marcado por muitas lutas e reivindicações por parte dos 

trabalhadores dos serviços de saúde mental, usuários e seus familiares
1
.  

Como marco legal, destaca-se a Lei Federal 10.216/2001 que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona a assistência em saúde mental, 

privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária
2

.    

Nessa perspectiva, possibilitou o desenvolvimento de uma rede extremamente importante para 

a desinstitucionalização da loucura, na qual se destacam os serviços de atendimentos extra-

hospitalares, tais como: Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS); Centro de Atendimento 

Psicossocial (CAPs I, CAPs II, CAPs III, CAPsi, CAPsad); Centro de Atenção Diária 

(CADs); Hospitais Dias (HDs); Centros de Convivência e Cultura, Serviços de Emergência 

em Psiquiatria, ambulatórios em saúde mental e leitos psiquiátricos em hospitais gerais
3

.   

Nessa rede, outorgam-se aos CAPS um papel estratégico para a reforma psiquiátrica, com o 

objetivo de oferecer atenção em saúde mental à população do território ao qual se vinculam, 
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realizando o acompanhamento clínico e a promoção de ações de reinserção social dos 

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

familiares e comunitários
4
.  

Nessa perspectiva, pesquisadores afirmam que mesmo tendo ocorrido um grande avanço na 

atenção à saúde mental, a assistência integral e mais humanizada ainda é uma prática a ser 

atingida, pois no cotidiano dos serviços, ainda podem ser percebidas ações fragmentadas e 

desarticuladas, devido principalmente à existência de duas lógicas que se contrapõem, sendo 

que uma é mais voltada ao modelo médico, com práticas centradas na pessoa e a outra visa a 

um cuidado integral em rede
5
.  

Não obstante é perceptível que, para a consolidação da desinstitucionalização e do trabalho 

em rede, não basta apenas substituir hospitais por serviços comunitários, faz-se necessário 

também que os profissionais trabalhem pautados pela formulação da desinstitucionalização, 

para que não sejam apenas transferidos os locais de trabalho em psiquiatria, em que a 

assistência, apesar de não ser prestada em unidades asilares, acaba seguindo a mesma lógica
6
.  

Dessa forma, a consolidação desse novo modelo não é tão simples assim, pois passa pela 

produção de mudanças na racionalidade sobre os fenômenos de saúde por parte das equipes 

técnicas, na constituição de uma nova clínica, chamada de ampliada, pela consolidação de 

uma articulada rede de atenção à saúde e pelas iniciativas efetivas de promoção à saúde, entre 

outros aspectos
7
.  

Em face dessas questões e tendo em vista, ainda, o processo de reorganização do SUS e da 

rede de atenção à saúde mental, diversos autores já se debruçaram sobre o processo de 

avaliação dos CAPS com o objetivo de avaliar o funcionamento desses serviços substitutivos 

quanto à sua estrutura física, recursos humanos, condições de trabalho, dentre outras
8
   

O presente estudo tem, portanto, como pergunta principal: Como acontece o processo de 

trabalho das equipes dos Centros de Atenção Psicossocial? Esse processo de trabalho é capaz 

de promover a reinserção social do portador de transtorno mental? Diante disso, tem-se como 

objetivo: Avaliar os processos de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), no 

município de Campina Grande, Paraíba, Brasil.    

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os CAPS devem ser substitutivos, e não complementares ao Hospital Psiquiátrico. 

Caracterizam-se como um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, psicoses, neuroses graves, transtornos decorrentes do uso e dependência 
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de álcool e outras drogas e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua 

permanência em um dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor 

de vida
4

. 

Tem como principal objetivo, a busca pela integração do indivíduo a um local social e cultural 

concreto, o seu ambiente, denominado de seu “território”
3
.   

Com tal objetivo de reinserção e reabilitação social, os CAPS utilizam diversas atividades de 

suporte terapêutico, contando com uma equipe multidisciplinar. As atividades Terapêuticas 

variam desde atendimento médico e psicológico – individual ou em grupos – exercícios de 

lazer, festas e oficinas terapêuticas. Além disso, oferecem também atendimento para a família: 

atendimento nuclear e a grupo de familiares, atendimento individualizado, visitas 

domiciliares, atividades de ensino, atividades de lazer, atividades comunitárias, dentre outras
4
. 

Dessa forma, observa-se que a Política de Saúde Mental apresentada preocupa-se cada vez 

mais, com a assistência ao sujeito em sofrimento psíquico e com a família, incentivando a 

equipe de saúde mental a considerar essa dimensão do seu trabalho nos diferentes tipos de 

serviços de atenção em saúde mental. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo quantitativo, analítico, retrospectivo e documental, realizado em Campina Grande, 

município localizado no estado da Paraíba. 

Foram avaliados cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no período de julho a 

outubro de 2014. Dois desses serviços substitutivos são classificados como tipo I; um do tipo 

II e um do III, além de um CAPS AD. Os dois serviços substitutivos da modalidade CAPS I 

estão localizados nos distritos sanitários de Galante e São José da Mata, sendo referência para 

três municípios paraibanos circunvizinhos: Fagundes, Puxinanã e Boa Vista.  

A população do estudo constitui-se de 2.297 prontuários de usuários atendidos nas unidades 

de CAPS, em 2014. Para assegurar a representatividade das informações, calculou-se uma 

amostra aleatória estratificada com partilha proporcional, considerando-se os seguintes 

parâmetros: erro α de 5%, nível de confiança de 95%, poder do estudo de 80%, estimativa de 

proporção de 50% e o índice de proporcionalidade específico, constituindo-se de 330 

prontuários. Acrescentou-se um valor de 20% para eventuais perdas, perfazendo uma amostra 

final de 396 prontuários a serem estudados, distribuídos nos cinco CAPS: CAPS I – São José 

da Mata (n=64; 15,9%); CAPS I – Galante (n=57; 14,2%); CAPS II – Novos Tempos (n=61; 

15,2%); CAPS III – Reviver (n=162; 40,3%); CAPS AD – Álcool e Drogas (n=162; 403).  
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Como critérios de inclusão para a escolha dos prontuários, definiu-se usuários maiores de 18 

anos, de ambos os sexos, com registro de admissão no CAPS há pelo menos seis meses e que 

não estivessem sem atendimento por igual período. Excluíram-se, portanto, os prontuários dos 

usuários que receberam alta e/ou foram transferidos para outros serviços de saúde, além 

daqueles com mais de seis meses ausentes do serviço.  

Realizou-se a seleção adotando o sorteio aleatório, através da tabela de números randômicos 

do Epi Info 6.04, considerando o número de cadastro do usuário na unidade. A coleta dos 

dados ocorreu durante os meses de julho e agosto de 2014 mediante formulários previamente 

elaborados para esse fim, os quais basearam-se em questionários validados e desenvolvidos 

para o estudo CAPSUL
9
. 

Foram avaliados dois grupos de variáveis: a) Variáveis relativas aos usuários – sexo 

(masculino/feminino); faixa etária (adultos: 20 a 59 anos/idosos: 60 anos ou mais); 

diagnóstico; data de ingresso no serviço; internações psiquiátricas em Hospitais Gerais e 

Psiquiátricos anteriores e posteriores ao ingresso no CAPS. b) Variáveis relativas ao cuidado 

oferecido: procedência do usuário; profissional responsável pela primeira avaliação; 

modalidade de acompanhamento atual; registro de atendimento, intercorrências, visitas 

domiciliares, atendimento/orientação aos familiares; caracterização do Plano Terapêutico 

Individual – PTI (registro, espaço de definição, participação de profissionais, itens que o 

constituem); última história clínica (sinais e sintomas, história familiar de transtorno mental; 

uso de medicação, funções psíquicas, apoio familiar, adesão às atividades, perfil 

socioeconômico); psicofármacos em uso e/ou indicados na última prescrição. 

Os dados foram duplamente digitados e submetidos à validação no subprograma Validate do 

Epi Info 3.5.4, utilizado, juntamente com o SPSS, versão 17.0, para o processamento das 

análises estatísticas. Realizou-se a análise descritiva dos dados através de frequências 

absolutas e relativas. Para avaliar o impacto da implantação do CAPS sobre as internações 

hospitalares realizou-se o teste do qui-quadrado de Fisher. A comparação do tipo de 

diagnóstico por sexo foi realizada pelo teste de Bonferroni ajustado. Em toda a análise 

adotou-se o nível de significância de 5%. 

Com vistas a atender aos aspectos éticos em pesquisa com seres humanos, este estudo seguiu 

os requisitos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, 

tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), protocolo nº 719.435, em 30/05/2014; CAAE: 

30409814.30000.5537.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O perfil e a densidade populacional das cidades constituem um dos principais critérios para o 

planejamento da rede de atenção à saúde mental dos municípios e para a implementação de 

Centros de Atenção Psicossocial, devendo a população ser compreendida como um orientador 

para as ações de saúde. Dessa forma, o gestor da localidade, juntamente com as outras 

instâncias de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), definem os projetos para atender a 

demanda da atenção psicossocial de seu município
3
. 

 

Caracterização dos usuários e perfil diagnóstico  

 

Foram avaliados 402 prontuários referentes a usuários cadastrados e atendidos. A maioria era 

do sexo feminino (n=207; 51,5%) e encontrava-se na faixa etária adulta (n=329; 81,8%). 

Observou-se, ainda, que apenas 48 eram idosos (11,9%) e, em 25 prontuários (6,3%), não 

havia registro da idade.  

Corroborando os resultados dessa pesquisa, estudos de perfil epidemiológico em CAPS 

apresentaram predominância de usuários do sexo feminino
10-11

. Em outro estudo realizado no 

CAPS II em Floriano-Piauí, os resultados encontrados informam que 55% da clientela 

atendida no CAPS II são do gênero feminino
12

.  

Embora o percentual de idosos acometidos tenha sido inferior ao de adultos, ele por si, torna-

se um dado preocupante, sobretudo porque distúrbios psíquicos em idosos costumam ocorrer 

devido a diferentes fatores psicossociais, como a vivência de perdas significativas, diminuição 

da função cognitiva, perda da autonomia e de papéis sociais, viuvez, isolamento, restrições 

financeiras, entre outros
13

. Além disso, a longevidade aproxima a mais temida das perdas: a 

da própria vida
14

. 

Quase 60,0% dos diagnósticos concentraram-se em um grupo da CID-10 (esquizofrenia, 

transtornos esquizotípicos e delirantes). O menor percentual (n=1; 0,3%) foi registrado para 

“Síndromes comportamentais associadas a distúrbios fisiológicos e fatores físicos” (F50-F59), 

com igual quantidade para “Transtorno mental não especificado” (F-99). Um total de 77 

(23,7%) diagnósticos não estava registrado nos prontuários. Verificou-se diferença 

estatisticamente significante na distribuição dos diagnósticos considerando-se o sexo. Dois 

dos diagnósticos acometem, prioritariamente, as mulheres e um os homens (Tabela I). O 

mesmo não foi verificado para a faixa etária (dados não apresentados). 
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Em estudo
15

 realizado em um serviço de saúde mental, no município de São João Del-Rei, 

estado de Minas Gerais, observou-se resultado semelhante a esse achado. Dentre os 

transtornos mentais apresentados pelos pacientes que participaram da pesquisa, um total de 15 

apresentou diagnóstico de esquizofrenia, perfazendo a prevalência de 40,5% dos quadros 

psiquiátricos atendidos na instituição. Os demais transtornos observados foram: transtorno 

afetivo bipolar no total de sete (18,9%); outros transtornos psicóticos não orgânicos, quatro 

(10,8%); transtorno esquizotípico, três (8,1%) e outros transtornos mentais no total de oito 

(21,6%).  

(Inserir Tabela I) 

Pesquisa
16

 realizada com pacientes de um ambulatório em saúde mental constatou que a 

maioria de seus usuários era mulheres, com idade média de 35 anos, escolaridade baixa e os 

transtornos mentais mais prevalentes foram: episódio depressivo (33%); transtorno misto de 

ansiedade e depressão (10%) e transtorno bipolar (6%).  

No Relatório Mundial de Saúde,
17 

os transtornos depressivos, a esquizofrenia, o atraso mental, 

a dependência das drogas e do álcool e a epilepsia são citados como os mais comuns e mais 

frequentes, também os que mais causam incapacidade nos indivíduos com transtornos 

mentais. Esses dados se mantiveram no Plano de Ação para a Saúde Mental 2013-2020
18

. 

 

Caracterização do atendimento e fluxo da rede de atenção à saúde mental nos CAPS 

  

Dentre os prontuários avaliados, registra-se o primeiro ingresso de usuário em uma unidade 

de CAPS, na região, no ano de 2002. Mesmo a Lei da Reforma Psiquiátrica tendo sido 

instituída em 2001, até 2009 verificou-se o cadastramento de apenas 119 usuários (29,6%) nos 

CAPS. A partir de 2010, ano marcado pela IV Conferência Nacional de Saúde Mental, 

realizada após a Marcha pela Reforma Psiquiátrica de 2009, o número de usuários cadastrados 

aumentou, chegando, até setembro de 2014, a 275 (68,4%), mais do que o dobro em um 

período inferior a quatro anos. Devido a falhas de preenchimento dos prontuários, não foi 

possível verificar a data de ingresso de oito usuários (2,0%). As principais características 

relativas ao ingresso/atendimento dos usuários nos serviços estão apresentadas na Tabela II. 

Os achados na literatura mostram que, para ser atendido num Centro de Atenção Psicossocial, 

pode-se procurar diretamente esse serviço ou ser encaminhado pelo Programa de Saúde da 

Família ou por qualquer outro serviço de saúde. A pessoa pode ir sozinha ou acompanhada, 

devendo procurar, preferencialmente, o CAPS que atende à região onde mora
3
. É com 

referência nesse modelo de atenção atribuído aos CAPSs que se reflete sobre o funcionamento 



65 

dessa rede no manejo das situações de crise e da construção de novas perspectivas a partir da 

atenção psicossocial.  

Em relação aos dados demonstrativos do fluxo da rede de atenção à saúde mental do 

município em estudo, no que tange à procedência do usuário, constata-se que nos 49,5% 

(n=199) dos usuários atendidos nos CAPS a forma de encaminhamentos se deu a partir dos 

vizinhos e familiares, seguida pelo encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde com 

18,9% (n=76) e uma pequena parcela de 3,3% (n=13) e 3,5% (n=14) foi encaminhada 

respectivamente pela Emergência Psiquiátrica e pelo Hospital Psiquiátrico. Afirma-se que a 

família independente da sua vontade, arca com o compromisso na resolução das situações que 

envolvem o tratamento, como por exemplo a medicação, a marcação de consultas, a 

alimentação, a higiene o asseio pessoal dentre outras atribuições e/ou atividades da vida 

diária. Daí, reforça-se a importante ação proativa da família na atenção psicossocial. 

Em consonância com os resultados do estudo, em pesquisa realizada no Estado do Ceará, 

observou-se quanto ao encaminhamento dos usuários aos CAPS, que a maioria foi trazida 

pelos familiares, confirmando a importância dessa rede social na identificação precoce dos 

transtornos mentais. A Estratégia Saúde da Família (ESF) e os hospitais gerais também 

contribuíram significativamente para o encaminhamento de usuários à rede de saúde mental
19

. 

Nesse sentido, conhecendo a importância do funcionamento dessa rede, no manejo, as 

situações de crise revelam inúmeras experiências vividas pelos usuários que mostram como a 

acessibilidade se configura, tanto para garantir o benefício do cuidado necessário, quanto para 

apontar possibilidades de barreiras efetivas ao acesso que deseja
20

. 

 Entre os profissionais de saúde de nível superior que compõem as equipes dos CAPS, o 

psicólogo foi apontado como o profissional que mais participou do primeiro atendimento 20% 

(n=80), seguido dos assistentes sociais 14,2% (n=57).  

No tocante às visitas domiciliares registradas para o mês anterior à coleta, o assistente social 

foi o profissional que mais vezes as realizou, ainda que numa quantidade pequena (n=06; 

1,5%), seguido pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que fizeram três (0,7%) visitas 

cada; e psicólogos, com apenas uma (0,2%). Não houve registro de visitas domiciliares para a 

categoria médica.  

Constata-se, no presente estudo, que a realização da visita domiciliar pelos profissionais de 

saúde mostra-se ineficaz, dada a sua insuficiência e irregularidade, o não envolvimento de 

todos profissionais nesta atividade social e terapêutica, em destaque o profissional médico. 

Nesse sentido, alega-se aumento da demanda de atendimento, equipe reduzida e falta de 

transporte, dentre outros. Estudo realizado em Natal-RN
21

 mostrou que os profissionais, 
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reportando-se à exigência das visitas e atendimentos domiciliares, informaram que estas se 

encontravam bastante prejudicadas por razões operacionais e de logística, dentre elas, a falta 

de transporte para a equipe, uma vez que existia apenas um veículo disponível para todas as 

modalidades de CAPS no município. Em outro estudo,
22

 identificou-se como dificuldade para 

realização da visita domiciliar a grande demanda do atendimento do serviço que dificulta a 

realização de visitas domiciliares.  

A realização de visitas domiciliares, quando bem utilizadas, reduzem custos hospitalares, 

melhora o prognóstico dos usuários, estimula o autocuidado e a qualidade de vida, não 

somente do usuário, mas da família, que também é cuidadora
22

.  

 

O impacto do CAPS nas internações hospitalares 

 

Para avaliar o impacto do CAPS nas internações hospitalares (Tabela II), comparou-se a 

quantidade de internações antes e após o ingresso na unidade. Para o hospital geral, 

registraram-se 14 internações (3,5%) antes e sete (1,7%) depois, diferença não significante 

(p=0,612). Ressalta-se que, em hospitais psiquiátricos, o número de internações, antes do 

ingresso no CAPS, variou de uma a mais de dez vezes. Após o ingresso, houve redução para o 

máximo de três internações. O número total reduziu de 117 (29,1%) para apenas 11 (2,7%); 

redução estatisticamente significante (p=0,002).  

(Inserir Tabela II) 

De acordo com a Lei 10.216/01
2
, em seu artigo 4º, “A internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes”. A Política Nacional de Atenção à Saúde Mental preconiza que, quando a 

internação for inevitável, caracterize-se pela integralidade com a oferta de todos os serviços 

indispensáveis para a reabilitação da pessoa que dela necessita.  

A Política Nacional de Saúde Mental preconize, de um lado, que as internações psiquiátricas 

hospitalares, quando necessárias, sejam realizadas em hospitais gerais, dados ministeriais 

apontam que até 2011, foram criados somente 3.910 leitos nesses hospitais em todo o país
24

. 

Do outro ampliou-se a implantação dos CAPS, de 1.742 Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), em 2011, para 1.937 em 2012
23

.  

Na contramão a implementação dos CAPS, numa perspectiva crítica, pesquisadores apontam 

um pequeno crescimento dos serviços comunitários que possuem funcionamento 24 horas, 

bem como o daqueles voltados aos cuidados de populações especificas, como os CAPSi e os 
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CAPSad destinados ao atendimento de pacientes portadores de transtornos secundários ao uso 

ou abuso de álcool ou outras drogas
24

. 

 

Caracterização do Plano Terapêutico Individual – PTI 

 

Avaliaram-se aspectos relativos ao Plano Terapêutico Individual (PTI), desde sua implantação 

até as características de funcionamento. A maioria dos usuários ainda não tem atendimento 

com registro de PTI (n=214; 53,4%); mais de 80,0% dos CAPS não dispõem de um espaço de 

atuação do PTI; médicos e psicólogos são os profissionais que mais atuam na definição do 

PTI, com 24,1% cada.  

As atividades inerentes ao PTI apresentaram grande diversidade. No período estudado, 

chamam atenção os elevados registros de realização de oficinas (n=133), atendimento 

individual (n=109) e prescrição de fármacos (n=122); em contrapartida ao reduzido número 

de incentivos ao Programa de Geração de Renda (n=03) (Tabela III). A proposta da Reforma 

Psiquiátrica é de resgatar a cidadania na perspectiva de uma subjetividade socializadora e 

produtora de uma nova cultura, entretanto ainda não se concretizou na esfera das relações 

entre profissionais e usuários nos Serviços Substitutivos pesquisados.  

(Inserir Tabela III).  

Esses achados corroboram outro estudo
25

 no qual se pode inferir que a construção do PTI de 

usuários do campo da saúde mental na Atenção Básica (AB) e psicossocial ainda não é uma 

realidade no cotidiano dos serviços de saúde.  

Em estudo realizado em Porto Alegre- RS, em um CAPS II, com familiares de usuários 

atendidos em um CAPS, o PTI não foi ressaltado como instrumento de trabalho da equipe
26

.   

Tomar o PTI como dispositivo, significa entender que não se trata de um protocolo ou ficha a 

ser preenchida, mas de um projeto, uma perspectiva de mudança que aponta para o futuro e 

que vai compor, de forma flexível, as transformações que as demandas dos pacientes e os 

imprevistos inerentes à vida impõem
27

. 

Sabe-se que as chamadas oficinas terapêuticas representam um instrumento importante de 

ressocialização e inserção individual em grupos, na medida em que propõem o trabalho, o agir 

e o pensar coletivos, conferidos por uma lógica inerente ao paradigma psicossocial que é 

respeitar a diversidade, a subjetividade e a capacidade de cada sujeito
28

.  

As oficinas de geração de renda, a inclusão pelo trabalho, as cooperativas norteadas pela 

economia solidária são componentes fundamentais no processo de construção da Reforma 

Psiquiátrica
29

. 
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Estudos apontam que as diferentes modalidades de atividades podem ser resultado de 

diferenças regionais e estarem relacionados aos aspectos socioeconômicos do território em 

que o CAPS está inserido, bem como à disponibilidade de recursos de saúde, lazer, esportes e 

cultura existentes na região. Outro fator importante para a diversidade de atividades 

desenvolvidas pelos CAPS consiste no fato de elas serem concebidas e implementadas em 

função das habilidades e preferências dos profissionais, conforme informado pelo gerente ou 

pelos técnicos responsáveis sobre os objetivos e métodos adotados
8
. 

 

Caracterização clínica dos usuários 

 

Foram avaliadas características clínicas e o uso de medicamentos por parte dos usuários. No 

tocante à última avaliação clínica, há registro de sinais e sintomas para 338 indivíduos 

(84,0%); história familiar de transtorno mental para 282 (70,1%); uso de medicação por 346 

(86,0%); avaliação de funções psíquicas em 222 (55,2%); apoio familiar para 204 (50,7%); 

adesão às atividades propostas por 204 (50,7%) e avaliação do perfil socioeconômico de 326 

(81,1%) usuários.  

Os principais grupos de psicofármacos em uso e/ou indicados na última prescrição incluem: 

antipsicóticos e neurolépticos (40,5%); seguidos por anticonvulsivantes (18,9%); ansiolíticos 

e hipnóticos (14,7%); inibidores seletivos da receptação de serotonina (9,7%); outros 

antidepressivos (1,2%); e outros grupos, como antiparkisonianos, analgésicos não opióides e 

para doença de Alzheimer (16,2%).  

Em estudo desenvolvido na farmácia do CAPS II de Araguaína, TO, observou-se, dentre os 

medicamentos mais dispensados, o grupo dos antipsicóticos (33,8%), seguido dos 

antidepressivos (16,9%), estabilizadores de humor (16,9%) e ansiolíticos (13,0%)
30

. 

O que se vê, portanto, nos CAPS da região estudada é uma tendência de enfrentamento de 

doença ainda predominante, mesmo na lógica da Atenção Primária à Saúde. Isso pode ser 

corroborado através dos dados da avaliação externa do Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Observou-se, em todo o Brasil, que as ações de 

promoção de saúde voltadas para a “Prevenção e tratamento ao uso, abuso e dependência de 

ansiolíticos e benzodiazepínicos”, mostram-se como atividades menos produzidas, o que 

revela déficit de ações de promoção da saúde na área de saúde mental
31

. Acredita-se que todo 

esse processo deve-se, ainda, à reprodução do modelo biomédico, que compreende a doença 

mental apenas do ponto de vista orgânico.  
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Apesar de necessária, a utilização dos psicofármacos deve ser mantida em vigilância pelo 

risco de substituir outras práticas que contribuem para a reabilitação psicossocial somente 

pelo uso do medicamento, o que ocorre frequentemente
32

. 

 

CONCLUSÃO 

 

Buscou-se neste trabalho, avaliar, na perspectiva dos Centros de Atenção Psicossocial, os 

processos de organização e gestão ofertados ao portador de transtorno mental e 

comportamental no município de Campina Grande, Paraíba. A partir da análise dos 

prontuários dos usuários atendidos nos CAPS, observou-se um predomínio de mulheres na 

faixa etária adulta. Destacou-se como psicopatologia mais frequente, a esquizofrenia. 

Ressalta-se redução estatisticamente significante das internações em Hospitais Psiquiátricos 

após o ingresso no CAPS. 

Constatou-se, a partir dos registros dos prontuários, ausência de uma importante quantidade 

de diagnósticos clínicos. Além disso, baixa cobertura de alguns itens inerentes ao PTI, tais 

como: programa de geração de renda, inserção no trabalho, visita domiciliar, dentre outros.  

Dessa forma, eleger a reabilitação psicossocial como mote/paradigma deflagrador dessa nova 

forma de cuidados em saúde mental é defender atividades e ações que privilegiem as 

aspirações, anseios e preferências de usuários e familiares, além da valorização da 

coparticipação e da corresponsabilidade. 

Como dificuldade encontrada durante o desenvolvimento da pesquisa destaca-se a forma de 

preenchimento dos prontuários, no que diz respeito a: letra ilegível (medicação e evolução 

clínica); espaços em branco nas folhas de registo do PTI; assinatura apenas rubricada sem o 

carimbo do profissional de saúde.  

Para potencializar os elementos facilitadores e limitantes, sugere-se a inserção da Educação 

Permanente como estratégia de qualificação da prática profissional dos profissionais que 

integram os CAPS, tendo em vista, que a incorporação de novos conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e políticas poderão contribuir para a reorganização 

do processo de trabalho. 
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Tabela I – Distribuição absoluta e relativa dos diagnósticos recebidos pela clientela atendida 

nos cinco CAPS de Campina Grande, Paraíba, entre 2002-2014, segundo o sexo. 

DIAGNÓSTICO DESCRIÇÃO 
Masculino Feminino Total 

n % n % n % 

F10-F19 

Transtornos mentais e 

comportamentais relativos ao 

uso de álcool, múltiplas 

drogas e outras substâncias 

psicoativas  

45a 88,2 06b 11,8 51 100,0 

F20-F29 
Esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes 
91a 46,9 103a 53,1 194 100,0 

F30-F39 
Transtornos de humor 

(afetivos) 
11a 31,4 24b 68,6 35 100,0 

F40-F48 

Transtornos neuróticos, 

relacionados com o estresse 

e somatoformes 

05a 19,2 21b 80,8 26 100,0 

F50-F59 

Síndromes comportamentais 

associadas com distúrbios 

fisiológicos e fatores físicos 

00a - 01a 100,0 01 100,0 

F70-F79 Retardo mental 08a 61,5 05a 38,5 13 100,0 

F80-F89 
Transtornos do 

desenvolvimento psicológico 
01a 25,0 03a 75,0 04 100,0 

F99 
Transtorno mental não 

especificado 
01a 50,0 00a 50,0 01 100,0 

As colunas identificadas por “a, b” são aquelas em que foram identificadas diferenças significativas dos 

diagnósticos, entre os sexos. Teste de Bonferroni (p ajustado < 0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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Tabela II – Internações hospitalares antes e após o ingresso no CAPS. Campina Grande e 

região, Paraíba. 2002-2014. 

NÚMERO DE INTERNAÇÕES 
ANTES APÓS 

p* 
n % n % 

Hospital Geral  

1 09 64,3 06 85,7 
0,612 

2 ou + 05 35,7 01 14,3 

TOTAL 14 100,0 07 100,0  

Hospital Psiquiátrico 

1 39 33,3 09 81,8 
0,002 

2 ou + 78 66,7 02 18,2 

TOTAL 117 100,0 11 100,0  

*Teste exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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Tabela III – Caracterização do plano terapêutico individual de 402 usuários cadastrados nas 

cinco unidades de CAPS estudadas. Campina Grande, Paraíba. 2002-2014. 

CARACTERÍSTICA AVALIADA n % 

REGISTRO DE PTI 
Sim 188 46,6 

Não 214 53,4 

Espaço de definição do PTI  

Em acolhimento 
Sim 51 12,7 

Não 347 86,3 

Sem registro 04 1,0 

Em consulta individual 
Sim 75 18,7 

Não 323 80,3 

Sem registro 04 1,0 

Em reunião de equipe 
Sim 68 16,9 

Não 329 81,8 

Sem registro 05 1,2 

Em outro espaço 
Sim 15 3,7 

Não 380 94,5 

Sem registro 07 1,7 

Participação de profissionais na definição do PTI 
Assistente social 43 10,7 

Enfermeiro 54 13,4 

Médico 97 24,1 

Psicólogo 97 24,1 

Outro profissional 64 15,9 

Sem registro 47 11,8 

Presença de itens que compõem PTI* 
Inserção no trabalho 14 - 

Programa de geração de renda 03 - 

Inserção comunitária 47 - 

Cuidados pessoais com o corpo 15 - 

Grupo de conversação 86 - 

Oficinas 133 - 

Acompanhamento aos familiares 75 - 

Atendimento individual 109 - 

Prescrição de fármacos 122 - 

Visita domiciliar 19 - 
*Os percentuais não totalizam 100,0% porque os itens não são excludentes. 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a qualidade dos serviços e o nível de satisfação dos 

profissionais de saúde em relação à sobrecarga de trabalho nos Centros de Atenção 

Psicossocial do município de Campina Grande, Paraíba. Estudo quantitativo, analítico. 

Participaram do estudo 49 profissionais de saúde de nível superior e médio. Coletaram-se os 

dados entre agosto e setembro de 2014. Os dados foram duplamente digitados e a consistência 

avaliada com auxílio do Validate do Epi Info 3.5.4 e do SPSS 17.0. Observou-se, no estudo, 

elementos do trabalho temporário, constituindo-se como instabilidade e vulnerabilidade. 

Quanto ao grau de satisfação relativo às medidas de segurança, condições de trabalho, 

conforto e aparência dos CAPS, contato entre as equipes e usuários e família, a maioria dos 

profissionais mostrou-se insatisfeito, e, por conseguinte, sobrecarregados no trabalho. 

Concluiu-se pela necessidade de avaliação permanente e melhorias das condições de trabalho, 

de modo a minimizar a sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde. 

Palavras-chave: Saúde mental; centros de atenção psicossocial; satisfação do trabalho.  

 

 

ABSTRACT: The objective was evaluating the services quality and the satisfaction level of 

health professionals in relation to the work overload in Psychosocial Care Centers in Campina 

Grande city, Paraiba. A quantitative and analytical study. The study included 49 top and mid-

level health professionals. Were collected the data between August and September 2014. Data 
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were double entered and consistency assessed with “Validate the Epi Info 3.5.4” and “SPSS 

17.0”. It was observed, in the study, temporary work elements, establishing itself as instability 

and vulnerability. Regarding the satisfaction degree relating the security measures, working 

conditions, comfort and CAPS appearance, contact between the teams, users and family, most 

workers showed not satisfied and therefore overloaded at work. Concluded the need for 

continuous evaluation and working conditions improvement in order to minimize the health 

professionals work overload. 

Keywords: Mental health; psychosocial care centers; work satisfaction. 

 

 

RESUMEN: Se objetivó evaluar la cualidad de los servicios y el nivel de satisfacción de los 

profesionales de salud en relación a la sobrecarga de trabajo en los Centros de Atención 

Psicosocial del municipio de Campina Grande, Paraíba. Estudio cuantitativo, analítico. 

Participaron del estudio 49 profesionales de salud de nivel superior y secundario. Se 

colectaron los datos entre agosto y septiembre de 2014. Los datos fueron duplamente 

digitados y la consistencia evaluada con auxilio del Validate del Epi Info 3.5.4 y del SPSS 

17.0. Se observó en el estudio, elementos del trabajo temporario, se constituyendo como 

instabilidad y vulnerabilidad. Cuanto al grado de satisfacción relativa a las medidas de 

seguridad, condiciones de trabajo, conforto y apariencia de los CAPS, contacto entre los 

equipos y usuarios y familia, la mayoría de los profesionales se mostró insatisfecho, y, por 

consiguiente, sobrecargados en el trabajo. Se concluyó por la necesidad de evaluación 

permanente y mejorías de las condiciones de trabajo de modo a minimizar la sobrecarga de 

trabajo de los profesionales de salud. 

Palabras clave: Salud mental; Centros de atención psicosocial; Satisfacción del trabajo.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Psiquiátrica brasileira inicia-se no final dos anos 1970, do século XX, com o 

Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, reconhecido como o Movimento de Luta 

Antimanicomial. Influenciado pelo modelo de transformação italiano, o Movimento de Luta 

Antimanicomial brasileiro apontou a desinstitucionalização como premissa fundamental na 

reorganização dos serviços e nas práticas de saúde mental
1
. 

A Política Nacional de Saúde Mental, vigente no Brasil, objetiva reduzir progressivamente os 

leitos em hospitais psiquiátricos, expandindo, qualificando e fortalecendo a rede extra-

hospitalar através da implementação de serviços substitutivos como: Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em 

Hospitais Gerais (UPHG) - incluindo as ações da saúde mental na atenção básica, 

implementação de política de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, Programa 

De Volta Para Casa, entre outros
2
. 

A mudança do atendimento aos pacientes psiquiátricos do contexto hospitalar para serviços 

situados na comunidade visou à reinserção social, à diminuição das internações, à adesão ao 

tratamento e à realização das necessidades clínicas e não clínicas dos pacientes, de forma que 
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promova sua qualidade de vida
3
. O modelo psicossocial envolve práticas coletivas, 

horizontalidade de relações, participação da família e do usuário no tratamento, enfatizando a 

reinserção social e concebendo a reabilitação psicossocial.  

Essa transformação, em muitos momentos, é vivenciada pelo trabalhador do CAPS como um 

fator de prazer e/ou sofrimento no trabalho
4
. 

Ao observar o contexto apresentado, constata-se que o trabalho em saúde mental representa 

grandes desafios, em virtude de sua complexidade; esses desafios comportam diversas 

interfaces, as quais vão da reestruturação dos serviços, à qualidade da assistência prestada, 

passando pelas relações de trabalho e pela adoção de novos saberes, tecnologias e 

metodologias de trabalho
5
.  

A sobrecarga e insatisfação podem afetar a saúde geral do trabalhador, incluindo sua saúde 

mental, e acarretar danos não apenas em sua vida profissional, mas também nos aspectos 

sociais e comportamentais
6
, sobretudo porque se lida no cotidiano com o sofrimento e a 

loucura, o que torna o ambiente permeado por intensa produção subjetiva e intersubjetiva
5
.  

Além disso, autores apontam que as práticas de saúde mental nos serviços de saúde coexistem 

com uma pressão por produtividade crescente, num ambiente extremamente competitivo, no 

qual o indivíduo deve estar sempre pronto para mudar e se adaptar às demandas do mercado
7
. 

Dessa forma, surgem tensionamentos e avanços nos serviços, os quais estão em constantes 

transformações, na medida em que novas experiências e práticas são reformuladas e 

reinventadas
8
.  

Em face dessas questões e tendo em vista, ainda, o processo de reorganização do SUS e da 

rede de atenção à saúde mental, diversos autores já se debruçaram sobre o processo de 

avaliação dos CAPS com o propósito de avaliar o funcionamento desses serviços quanto à sua 

estrutura física, recursos humanos, condições de trabalho, satisfação e sobrecarga do 

profissional de saúde, dentre outras
9
. Nessa perspectiva, estudos de satisfação podem 

contribuir para a institucionalização da avaliação e reorganização dos serviços além de ser 

uma ferramenta para a participação dos profissionais de saúde
10

. Entender a influência da 

organização do trabalho na qualidade de vida, na saúde mental, no desgaste e no adoecimento 

dos trabalhadores torna-se fundamental para a compreensão e para a intervenção em situações 

de trabalho que podem levar a diversas formas de sofrimento, adoecimento e exclusão. 

Tem-se como hipótese alternativa que a estrutura e o processo de trabalho dos CAPS 

interferem na satisfação, nas condições e na sobrecarga de trabalho dos profissionais. A partir 

dessa proposição, tem-se como objetivo principal deste artigo: avaliar a qualidade dos 
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serviços e o nível de satisfação e sobrecarga dos profissionais de saúde em relação ao trabalho 

desenvolvido nos Centros de Atenção Psicossocial.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O trabalho em saúde mental apresenta-se permeado de especificidades, as quais requerem dos 

trabalhadores habilidades para lidar com o ser humano, tendo em vista compreendê-lo numa 

perspectiva da integralidade do cuidado em saúde
5
, sobretudo porque se lida territorialmente 

no cotidiano com o sofrimento e a loucura, o que torna o ambiente permeado por intensa 

produção subjetiva e intersubjetiva, além de tensões e situações conflitivas. 

O cotidiano no CAPS pressupõe comprometimento com o modo psicossocial de cuidado e 

criatividade na busca de reinserção do usuário, mas estes pressupostos além de conquista 

podem se constituir em obrigação, até mesmo em um fardo ao trabalhador do serviço
11

. 

As repercussões do trabalho são derivadas tanto das condições de trabalho (pressões físicas, 

mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho) como da organização do trabalho que 

compreende o modo operatório prescrito, a distribuição das responsabilidades, a hierarquia, as 

modalidades de comando e as relações socioprofissionais entre outros
12

.  

De um lado resultados aponta que os trabalhadores estão expostos a diversas situações, as 

quais podem ocasionar maior ou menor (in)satisfação
5
. Do outro

13
 define-se satisfação no 

trabalho, como o resultado da avaliação que o trabalhador tem sobre o seu trabalho ou a 

realização de seus valores por meio dessa atividade, sendo uma emoção positiva de bem-estar.  

Dessa polaridade, baixos níveis de satisfação com o serviço e a sobrecarga sentida pelos 

profissionais, em decorrência do trabalho diário com portadores de transtornos mentais podem 

afetar seu bem-estar e saúde mental e podem ter consequências na qualidade dos cuidados 

prestados aos pacientes e, portanto, na qualidade dos serviços
14

.  

 

METODOLOGIA   

 

Estudo quantitativo, analítico, realizado em Campina Grande, município localizado no estado 

da Paraíba. A rede extra-hospitalar de serviços de saúde mental do município conta com oito 

CAPS (um CAPS AD, dois CAPS I, um CAPS II, um CAPS III e três CAPSi), um Centro de 

Convivência e seis Residências Terapêuticas. Tomando-se por base a divisão administrativa 

do município, selecionaram-se cinco CAPS. Dois desses serviços substitutivos são 

classificados como tipo I; um do tipo II e um do III, além de um CAPS AD. Os dois serviços 
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substitutivos da modalidade CAPS I estão localizados nos distritos sanitários de Galante e São 

José da Mata, sendo referência para três municípios paraibanos circunvizinhos: Fagundes, 

Puxinanã e Boa Vista.  

Coletaram-se os dados entre agosto e setembro de 2014, com uma amostra de 49 profissionais 

de saúde (nível superior, técnicos e cuidadores), determinados por amostragem probabilística 

com partilha proporcional. Para serem incluídos no estudo, eles deveriam atender aos 

seguintes critérios: ter concluído há, no mínimo, um ano, sua formação; trabalhar no CAPS há 

pelo menos seis meses e estar em atividade por ocasião da coleta dos dados. Excluíram-se os 

profissionais de saúde que além, dos CAPS, trabalhassem em outros serviços substitutivos, 

como residências terapêuticas, emergências psiquiátricas e outros; profissionais que 

desempenhassem outras atividades que não seja o cuidado direto com o usuário da instituição 

(área administrativa, serviços gerais e vigilantes patrimoniais) e também aqueles que se 

recusaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O contato com os 

profissionais de saúde foi feito no serviço e o questionário aplicado em salas privativas nos 

CAPS, conforme preferência dos participantes. 

Utilizou-se, como instrumento de coleta de dados, um questionário auto-aplicado com 

perguntas direcionadas aos objetivos da pesquisa, baseado em questionário validado e 

ajustado para este fim
15

. O material original trabalha com a escala de avaliação da satisfação 

dos profissionais em serviços de saúde mental (SATIS-BR), que se trata de escala auto-

administrada com o objetivo de avaliar a satisfação dos profissionais de saúde mental com o 

serviço. As opções de respostas estão dispostas em uma escala do tipo Likert, de 1 a 5, em que 

o valor 1 indica muito insatisfeito e 5 representa o grau máximo de satisfação
14

.  

Foram estudadas as variáveis sociodemográficas, de satisfação e de sobrecarga. Para fins dos 

testes de associação, essa última considerou-se como variável dependente. Para fins de 

análise, as variáveis que investigaram o nível de satisfação por parte dos profissionais foram 

recategorizadas em dois grupos: “sim” – muito satisfeito; satisfeito (equivalentes aos pontos 5 

e 4) e “não” – indiferente; insatisfeito; e muito insatisfeito (equivalentes aos pontos de 3 a 1). 

Essa classificação visou à construção de tabelas de contingência para avaliação da associação 

com a sobrecarga no trabalho (SIM/NÃO), além de possibilitar o melhor manuseio das 

variáveis, tendo em vista que o tamanho amostral é pequeno (n=49) e, portanto, quanto menor 

o número de categorias trabalhadas, mais confiável o resultado do teste. 

Os dados foram duplamente digitados e a consistência avaliada com auxílio do Validate do 

Epi Info 3.5.4. As análises estatísticas ocorreram realizadas com o auxílio do SPSS 17.0. 
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Primeiramente, realizou-se uma análise descritiva, por meio de frequências absolutas e 

relativas, sobre os dados sociodemográficos, nível de satisfação com as condições de trabalho 

desenvolvidas no CAPS e qualidade do serviço ofertado nos mesmos sob a ótica dos 

profissionais de saúde. Para esses domínios (condições de trabalho e qualidade do serviço), 

ainda realizou-se uma análise bivariada, a fim de testar a associação do nível de satisfação 

com as condições de trabalho com a sobrecarga de trabalho vivenciada pelos profissionais.  

Para essa finalidade, utilizou-se o teste de qui-quadrado de Pearson. Quando se verificou 

alguma casela (estratificação) com frequência inferior a cinco, foi adotado o teste exato de 

Fisher. Em toda a análise foi considerado o nível de confiança de 95% (erro α de 5%).  

Com vistas a atender aos aspectos éticos em pesquisa com seres humanos, este estudo seguiu 

os requisitos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, 

submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP/UFRN), protocolo nº 719.435, em 30/05/2014; CAAE: 

30409814.30000.5537.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra foi constituída por 27 profissionais de nível superior (seis enfermeiros, sete 

psicólogos, três assistentes sociais, um farmacêutico, um fonoaudiólogo, dois profissionais da 

educação física, seis pedagogos e um fisioterapeuta) e 22 de nível médio (19 técnicos de 

enfermagem e três cuidadores).  

Neste estudo observou-se maior percentual de indivíduos do sexo feminino (91,8%); de cor 

não branca (53,1%) e sem companheiro (51,0%). A distribuição por faixa etária apontou 

predomínio de profissionais entre 30 e 39 anos (57,1%), seguido por 40 a 49 (18,4%), 20 a 29 

(16,3%) e 50 a 59 anos (8,2%). A maioria apresentou entre 11 e 20 anos de estudo (79,4%); 

sendo que 42,9% apresentavam pós-graduação completa.  Para essa variável, não se obteve 

informação de 15 indivíduos. 

Com relação às condições de trabalho, o vínculo mais prevalente foi o de Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT) ou de contrato de caráter temporário/emergencial (77,6%). A maioria 

trabalhava 40 horas semanais (75,5%) e ganhava um salário igual ou inferior a mil reais 

(50,0%). Com relação ao tempo de trabalho, 38,8% atuam em CAPS entre seis e 10 anos, 

sendo que 46,9% está há mais de cinco anos no CAPS onde estão atualmente locados. Do 

total, 55,1% trabalha em outro local além do CAPS (Tabela I).  

(Inserir Tabela I). 
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O perfil dos participantes do estudo caracterizou-se por maioria do sexo feminino (91,8%). Os 

resultados apontam para um perfil de profissionais semelhante ao estudo que integra a 

pesquisa de Avaliação dos CAPS da Região Sul do Brasil (CAPSUL), no qual observou-se 

um predomínio de trabalhadores do sexo feminino com idade média de 37 anos, confirmando 

a feminilização da força de trabalho em saúde no Brasil
16

.   

Observou-se a partir dos resultados do estudo, elementos do trabalho precário, constituindo-se 

como um elemento de instabilidade e vulnerabilidade. Além disso, ocasiona sentimento de 

insegurança, descontentamento e interferência no vínculo com o usuário e a família.  

Nesse sentido, tomando a política de Recursos Humanos proposta como um dos eixos 

estruturante do SUS, a gestão do trabalho deve buscar a valorização do trabalho e do 

trabalhador; o tratamento dos conflitos de interesse; a humanização das relações de trabalho, 

devendo se converter numa agenda de gestão no sentido de reverter as condições de trabalho 

que comprometem tanto a qualidade dos serviços produzidos quanto a qualidade de vida do 

trabalhador
17

. 

A maioria dos trabalhadores 55,1% trabalha em outro local. A remuneração insuficiente pode 

ser responsável pela necessidade de manter outro vínculo de trabalho, o que leva o trabalhador 

a sacrificar seus horários de descanso e lazer para manter mais de um emprego
18

.  

Quanto à carga horária de trabalho dos profissionais de saúde, esta variou entre 20 e 40 horas 

semanais, sendo que dos 49 participantes do estudo, 37 (75,5%) trabalham com uma carga 

horária de 40h que, se somadas a outros vínculos, podem chegar a 60 horas e até 70 horas 

semanais, refletindo numa sobrecarga de trabalho. Em relação ao salário (com horas extras), 

constatou-se que a metade dos trabalhadores entrevistados (50%), recebe até R$ 1.000,00. 

No tocante ao tempo de atuação no CAPS, observou-se que 23 (46,9%) estão vinculados ao 

CAPS a mais de cinco anos, o que se destaca como um ponto positivo para o serviço de 

saúde, tendo em vista que a alta rotatividade nas equipes de saúde impede a formação de 

vínculo e o desenvolvimento de novas práticas
16

. Fragilidades dos serviços são identificadas 

em todo o país e podem estar presentes, também, na estrutura, na gestão, no processo e na 

organização do trabalho, entre outros e devem ser enfrentados no cotidiano da prática, pelos 

próprios trabalhadores do SUS, pelas universidades e centros de pesquisa, parceiros do 

Ministério da Saúde
19

.  

Avaliou-se a relação entre a sobrecarga e as condições de trabalho (Tabela II). À exceção da 

“expectativa de ser promovido”, a maior proporção de insatisfação com todos os parâmetros 

avaliados deu-se naqueles profissionais que se consideram sobrecarregados no trabalho. 

Entretanto, a única diferença estatisticamente significante estava relacionada com o “grau de 
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responsabilidade” (90,9%; p=0,04); com relação à associação da sobrecarga com a “satisfação 

com a forma como as reuniões de equipe são realizadas” possivelmente teria sido encontrado 

um resultado significante se estivesse sendo avaliado um maior número de profissionais 

(p=0,06).  

(Inserir Tabela II). 

Pesquisadores
14

 entendem a sobrecarga dos profissionais que trabalham com saúde mental 

como uma reação que envolve os aspectos psicológicos, emocionais, físicos e hormonais, 

ocasionado por sentimentos de pressão relacionados com a demanda excessiva no trabalho. 

Estudo realizado em um Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM), de um 

município do interior de Minas Gerais
 
apontou como fonte de sobrecarga vivenciada pelos 

profissionais de saúde, o impacto motivado pelo envolvimento afetivo com os pacientes, à 

imprevisibilidade, à falta de instrumentos básicos para realização do trabalho, ao número 

reduzido de profissionais e às precárias condições de trabalho
20

.  

Acrescenta-se a esses fatores o contato diário com pessoas em sofrimento psíquico, formando 

um conjunto que reflete na satisfação e, consequentemente, no bem-estar e na saúde mental 

do trabalhador, com influência percebida na qualidade do cuidado prestado aos usuários e, 

portanto dos serviços
14

. Tal afirmação corrobora dados observados em outro estudo
21

 

realizado com docentes de universidades públicas, no qual foram observados distúrbios de 

saúde psicossomáticos e/ou físicos, predominantemente, associados à organização do 

trabalho, geradores de sofrimento. 

No presente estudo, de forma controversa, a maioria dos profissionais, cujos relatos eram de 

insatisfação com os serviços prestados no CAPS são também aqueles que se sentem 

sobrecarregados com o trabalho (60,9%). Quando questionados sobre a satisfação relativa às 

medidas de segurança, conforto e aparência dos CAPS, contato entre as equipes e usuários, e 

tratamento das famílias por parte das equipes, a maioria dos profissionais mostrou-se 

insatisfeito, e, por conseguinte, sobrecarregados no trabalho (Tabela III). Chama atenção que 

esses aspectos geradores de insatisfação, no tocante à qualidade dos serviços ofertados, são 

aqueles que não dependem diretamente da atuação dos profissionais entrevistados. 

Embora não tenham sido notadas diferenças estatisticamente significantes para essas 

associações, elas devem ser consideradas, por refletir um importante panorama da qualidade 

da assistência no conjunto dos serviços de atenção a saúde mental/psicossocial.  

(Inserir Tabela III).  

A satisfação no trabalho, por ser uma parcela da satisfação de vida, também pode influenciar 

outras áreas da vida dos indivíduos, como por exemplo, a autoconfiança, atitudes em relação à 
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família, dentre outras. Nota-se também uma relação da satisfação do trabalho com a saúde, 

tanto física quanto psíquica
22

.  

Pesquisadores analisando a percepção dos trabalhadores da equipe básica da ESF no Distrito 

Federal acerca do processo de trabalho e suas repercussões no processo saúde-doença, 

observaram  como muito graves a insuficiência de instrumentos (média 3,75 e mediana 4), a 

precariedade dos equipamentos existentes (média 3,65 e mediana 4), a inadequação do espaço 

físico (média 3,62 e mediana 4) e a insuficiência de material de consumo (média 3,79 e 

mediana 4)
 23

.  

Os resultados do presente estudo sintonizam-se com os procedidos do estudo realizado com 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família, que apontaram como fatores de desgaste 

relacionados à organização e ao processo de trabalho, as seguintes situações: escassez de 

pessoal, falta de recursos materiais, sobrecarga laboral, falta de autonomia, relacionamento 

interpessoal, desvalorização, baixos salários, grande responsabilidade e sobrecarga 

emocional
24

. 

Some-se a essa conjuntura, as relações interpessoais conflituosas também podem ser aspectos 

determinantes de insatisfação profissional. A falta de um bom relacionamento, a comunicação 

deficiente, a utilização de mecanismos de defesas inadequados como a impaciência, a não 

realização do trabalho em equipe e a falta de cooperação espontânea, interferem diretamente 

no seguimento natural das atividades, gerando insatisfação e desconforto para quem atende e 

quem é atendido
25

. 

Nessa perspectiva, autores
26

 Lima e Kurgant chamam a atenção quanto a necessidade dos 

gestores de conhecerem os fatores que causam satisfação e insatisfação, a fim de poderem 

decidir sobre as condições que devem ser proporcionadas aos trabalhadores, que interferem, 

diretamente, no desempenho desses profissionais.  

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho possibilitou a realização de uma avaliação de cinco CAPS a partir da 

perspectiva dos profissionais de saúde. O perfil dos participantes do estudo caracterizou-se 

por maioria do sexo feminino. Observou-se a partir dos resultados, um trabalho precário 

mediado pela instabilidade e vulnerabilidade decorrente do trabalho temporário. Tal situação, 

além de gerar desgastes, pode aumentar a insegurança por parte dos trabalhadores e da 

população em relação aos serviços prestados. 
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Confirma-se a hipótese alternativa, uma vez que, analisando-se a associação entre o grau de 

satisfação dos profissionais de saúde e as condições de trabalho, os resultados mostram 

associação da insatisfação dos profissionais de saúde com fatores relacionados ao conteúdo e 

às condições de trabalho no CAPS, referentes às medidas de segurança, conforto e aparência 

dos CAPS, contato entre as equipes e usuários, e tratamento das famílias por parte das 

equipes.  
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Tabela I. Distribuição dos profissionais do CAPES de acordo com as características do 

serviço. Campina Grande-PB, Brasil. 2014. 

Condições de trabalho n % 

Tipo de Vínculo 
CLT ou contrato (temporário/ 

emergencial) 

38 77,6 

Estatuário 10 20,4 

Outro 1 2,0 

Carga horária (semanal) 
20 horas 4 8,2 

30 horas 8 16,3 

40 horas 37 75,5 

Salário (com horas extras)
#
 

Até R$ 1.000 24 50,0 

R$ 1.000 a R$ 2000 22 45,8 

Mais de R$ 2.000 2 4,2 

Tempo em que trabalha no serviço do CAPS 
Até 1 ano 12 24,5 

2 a 5 anos 14 28,6 

6 a 10 anos 19 38,7 

Mais de 10 anos 4 8,2 

Tempo em que trabalha no CAPS onde está locado atualmente 
Até 1 ano 13 26,5 

2 a 5 anos 13 26,5 

Mais de 5 anos 23 47,0 

Trabalha em outro local 
Sim 27 55,1 

Não 22 44,9 
#
1 indivíduo não respondeu o valor do salário. 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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Tabela II. Relação entre as condições de trabalho e a sobrecarga dos profissionais que atuam 

nos CAPS. Campina Grande-PB, Brasil, 2014. 

 Sobrecarga no Trabalho 

Satisfação 
Sim Não  

n % n % p 

Você participa da implementação de 

programas e/ou atividades novas no 

serviço? 

    

0,68 

Sim 20 60,6 13 39,4 

Não 7 53,8 6 46,2 

Você se sente satisfeito com o grau de 

responsabilidade que você tem no seu 

serviço? 

    

0,04* 

Sim 18 50,0 18 50,0 

Não 10 90,9 1 9,1 

Você se sente satisfeito com o grau de 

autonomia que você tem em seu serviço? 
    

0,21 
Sim 15 51,7 14 48,3 

Não 12 70,6 5 29,4 

Você sente satisfação com a expectativa 

de ser promovido? 
    

1,00 
Sim 8 50,0 8 50,0 

Não 6 50,0 6 50,0 

Você se sente satisfeito com a atenção 

dada às suas opiniões? 
    

0,77 
Sim 18 58,1 13 41,9 

Não 10 62,5 6 37,5 

Você se sente satisfeito com seu salário?     

0,83 Sim 4 50,0 4 50,0 

Não 24 61,5 15 38,5 

Você se sente satisfeito com o clima no 

ambiente de trabalho? 
    

0,38 
Sim 15 53,6 13 46,4 

Não 12 66,7 6 33,3 

Você se sente satisfeito com a frequência 

de discussões de trabalho? 
    0,37 

Sim 12 52,2 11 47,8  

Não 15 65,2 8 34,8  

Você está satisfeito com o grau de 

envolvimento dos familiares no CAPS? 
    0,96 

Sim 12 60,0 8 40,0  

Não 16 59,3 11 40,7  

Você se sente satisfeito com o seu nível 

de participação nas decisões? 
    

0,21 
Sim 15 51,7 14 48,3 

Não 12 70,6 5 29,4 
* Teste exato de Fisher. 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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Tabela III. Associação entre a satisfação com a qualidade dos serviços oferecidos no CAPS e 

a sobrecarga no trabalho. Campina Grande-PB, Brasil, 2014. 

Satisfação 

Sobrecarga no trabalho  

Sim Não 
p 

n % n % 

Você está satisfeito com este serviço?     0,90 

Sim 14 60,9 9 39,1  

Não 13 59,1 9 40,9  

Você se sente satisfeito em relação às 

medidas de segurança do CAPS? 
    - 

Sim 0 0,0 0 0,0  

Não 28 59,6 19 40,4  

Você está satisfeito com o conforto e 

aparência do CAPS? 
    - 

Sim 0 0,0 3 100,0  

Não 28 63,6 16 36,4  

Você se sente satisfeito com a frequência de 

contato entre a equipe e os usuários? 
    1,00* 

Sim 21 58,3 15 41,7  

Não 7 63,6 4 36,4  

Você se sente satisfeito com a maneira 

como as famílias são tratadas pela equipe? 
    0,74* 

Sim 22 56,4 17 43,6  

Não 5 71,4 2 28,6  

*Teste exato de Fisher 

“-“ = sem resultado do teste de associação (variáveis com frequência 0). 

Fonte: Dados da pesquisa/2014. 
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6 CONCLUSÕES  

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar a estrutura e o processo de trabalho 

desenvolvido nos Centros de Atenção Psicossocial, englobando a satisfação, o perfil, as 

condições e a sobrecarga de trabalho dos profissionais. Nessa perspectiva, utilizou-se a teoria 

proposta por Avedis Donabedian como referencial teórico deste trabalho de investigação, que 

propõe uma avaliação da qualidade em saúde por meio de três dimensões: estrutura, processo 

e resultado.  

Uma vez realizada a análise dos resultados, considera-se que o estudo atingiu o 

objetivo proposto ao conseguir descrever informações sobre a estrutura (física; recursos 

humanos e materiais) e o processo de trabalho, avaliado através da satisfação e sobrecarga dos 

trabalhadores de saúde e condições de trabalho.  

Nesta perspectiva, expressam-se as seguintes conclusões: 

 Dos usuários atendidos nos CAPS, observou-se um predomínio de mulheres na faixa 

etária adulta. Destacou-se como psicopatologia mais frequente, a esquizofrenia. 

Ressalta-se redução das internações em Hospitais Psiquiátricos após o ingresso no 

CAPS de 117 (29,1%) para apenas 11 (2,7%); redução estatisticamente significante 

(p=0,002).  

 Confrontando-se o que preconiza a Portaria 336/2002 com a realidade dos CAPS I, II, 

III e AD no município cenário deste estudo, observou-se deficiências no que se refere 

aos recursos humanos; os déficits focam-se na ausência de profissional médico e do 

enfermeiro com formação em saúde mental nos serviços em que há a exigência destes 

profissionais. Além disso, observou-se a concentração de profissionais psicólogos em 

todos os tipos de CAPS em comparação as demais profissões de nível superior, 

contrariando as recomendações da Política Nacional de Saúde Mental.  

 Outro aspecto a ser considerado trata-se da formação dos trabalhadores que proporcione 

articulação entre marcos conceitual e campos da prática nos Centros de Atenção 

Psicossocial e, seja estimulada e promovida pela gestão municipal.  

 Constatou-se, no presente estudo, que a realização da visita domiciliar pelos 

profissionais de saúde mostra-se ineficaz e ineficiente, dada a sua insuficiência e 

irregularidade, o que pode ser justificado pela demanda de atendimento, equipe 

reduzida e falta de transporte.  

 Embora as atividades inerentes ao Projeto Terapêutico Individual (PTI) apresentassem 

grande diversidade, no que diz respeito aos elevados registros de realização de 



94 

oficinas, atendimento individual e prescrição de fármacos, constatou-se reduzido 

número de incentivos ao Programa de Geração de Renda e economia solidária. Dados 

preocupantes, considerando que as atividades negligenciadas pelas equipes que atuam 

nos CAPS sejam justamente aquelas que lhes dariam um maior conhecimento da 

realidade local, com possibilidade de intervenção e emancipação do portador de 

transtorno mental. Eleger a reabilitação psicossocial como paradigma deflagrador 

dessa nova forma de cuidados em saúde mental é defender atividades e ações que 

privilegiem as aspirações, anseios e preferências de usuários e familiares, além da 

valorização da coparticipação e da corresponsabilidade.  

 Conforme afirmação dos coordenadores dos CAPS observou-se, no estudo, que o 

fluxo de referência e contrarreferência não estão ainda satisfatoriamente organizados. 

Observa-se que o fortalecimento dos CAPS requer e exige um compromisso 

intersetorial, a partir do nível governamental, em garantir os recursos para a 

operacionalização de suas ações e assegurar aos usuários e à sua família a oferta e o 

acesso aos serviços de saúde.  

 Confirma-se como verdadeira a hipótese alternativa (H1) apresentada neste estudo, 

uma vez que, analisando-se a associação entre o grau de satisfação dos profissionais 

de saúde e as condições de trabalho, os resultados mostram forte associação da 

insatisfação dos profissionais de saúde, com fatores relacionados ao conteúdo e às 

condições de trabalho no CAPS, referente às medidas de segurança, conforto e 

aparência dos CAPS, contato entre as equipes e usuários, e tratamento das famílias por 

parte das equipes, vínculo de trabalho temporário. Chama atenção que esses aspectos 

são aqueles que não dependem diretamente da atuação dos profissionais entrevistados.  

Desse modo, espera-se que os resultados apresentados orientem a política local na 

elaboração de novas ações que ampliem a atenção aos usuários dos serviços substitutivos, 

bem como a sua permanência em tratamento, no sentido de promover a sua reinserção social.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A partir da análise dos resultados do estudo observou-se que os Centros de Atenção 

Psicossocial no município de Campina Grande, Paraíba, vivem um período de mudanças que 

vem resultando em melhorias, ainda que incipientes, porém, alguns ajustes são necessários. 

É certo que a implantação dos CAPS no município em estudo contribuiu com o 

processo de desinstitucionalização proposto pela Reforma Psiquiátrica e para a organização de 

um modelo de atenção à saúde que adotou os serviços substitutivos mencionados como porta 

de entrada para atender os usuários com transtorno mental e seu familiar. Entretanto, a 

implantação dos CAPS não se fez acompanhar de uma correspondente melhoria no nível de 

organização e práticas desses serviços, conforme observou-se no decorrer do estudo.  

Como dificuldade encontrada durante o desenvolvimento da pesquisa, destaca-se a 

forma de preenchimento dos prontuários, no que diz respeito a: letra ilegível (medicação e 

evolução clínica); espaços em branco nas folhas de registo do PTI; assinatura apenas 

rubricada sem o carimbo do profissional de saúde; a negativa de uma pequena parcela de 

profissionais de saúde em participar da pesquisa, mesmo após muitas e repetitivas solicitações.  

No entanto, constatou-se que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelas equipes, 

relacionadas a problemas técnicos e de gestão, estes profissionais assumiam o compromisso com a 

reforma psiquiátrica brasileira. As ações desenvolvidas, embora insuficientes, demonstraram o 

esforço contínuo da equipe para atingir o propósito de função avançada do CAPS.  

Evidenciou-se por fim, a necessidade de aprofundamento das questões levantadas, 

ampliando a discussão para o contexto da atenção à Saúde Mental, numa responsabilização 

compartilhada de gestores, trabalhadores, usuários, instituições de ensino, pela construção de um 

sistema de saúde humanizado e eficiente. 

Dessa forma, junto com o atendimento das necessidades biológicas, espera-se que a 

equipe gestora e os profissionais de saúde empenhem-se em compreender o usuário e seus 

familiares considerando os aspectos psicológicos, sociais, culturais e espirituais, que 

compõem o ser humano.  

Destarte, a Educação Permanente configura-se como um importante instrumento de 

avaliação, regulação e acompanhamento no setor saúde, uma vez que se firma enquanto 

estratégia possível na reestruturação dos serviços, a partir da análise dos determinantes sociais 

e econômicos, mas, sobretudo, de valores e conceitos dos profissionais.  

A partir das reflexões realizadas neste estudo, sugere-se como prioridade da gestão:  

 Rever a forma de contratação dos profissionais de atenção à saúde Mental; 
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 Aperfeiçoar os aspectos referentes aos processos de intersetorialidade, referência e 

contrarreferência, superando uma abordagem meramente biológica para uma 

abordagem integral; 

 Investir na realização de Programas de Educação Permanente em Saúde e na oferta de 

incentivos para os profissionais que atuam na rede de Atenção à Saúde Mental; 

 Institucionalizar práticas mais articuladas quanto aos encaminhamentos e altas dos 

usuários.  

 Proporcionar espaços para reflexão sobre a prática cotidiana, evitando que os serviços 

desenvolvam atividades conforme o que cada profissional acredite que seja correto;  

 Incorporar propostas voltadas para a superação da fragmentação das ações e aumento 

da eficiência das políticas de saúde, mediante o fortalecimento da promoção da saúde 

como eixo integrador/articulador das agendas de saúde;   

 Garantir a estrutura básica necessária para  deslocamento do profissional para o 

território, o que envolve transporte e profissionais;  

Espera-se que o estudo possa contribuir como um instrumento auxiliar na construção 

crítica e reflexiva de uma nova visão integrativa da saúde com a participação dos diferentes 

agentes que integram as diversas pactuações consignadas nos três níveis, na medida em que se 

reconhecem os serviços e as práticas em saúde, os usuários e os processos de formação dos 

profissionais da saúde como partícipes desse novo modelo. 

Ressalta-se, também, sua contribuição para a ciência da enfermagem no sentido de 

proporcionar a elaboração de aspectos conceituais e metodológicos inovadores, relevantes 

para o aprofundamento da temática e autocrítica sobre a assistência da enfermagem na 

atenção ao portador de transtorno mental e o seu grupo familiar.  

Por fim, com a consolidação dos dados deste estudo, pretende-se divulgar os resultados 

através da publicação dos artigos científicos em periódicos indexados nacionais e internacionais, 

apresentados na discussão, bem como garantir o compromisso na apresentação do relatório final 

junto aos Centros de Atenção Psicossocial e a Gestão municipal. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Prezado (a) Sr. (a) 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Avaliação da estrutura 

e processo de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial” desenvolvida pelo 

doutorando Francisco de Sales Clementino, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo 

Nunes de Miranda, coordenador da Linha de Pesquisa “Ações promocionais e de atenção a 

grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva”, Professor Adjunto do Departamento de 

Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. 

Esta pesquisa tem por objetivo geral: Avaliar a estrutura e o processo da atenção em 

saúde mental desenvolvida pelos CAPS do município de Campina Grande, Paraíba. Como 

objetivos específicos: Descrever a estrutura organizacional, considerando as diferenças entre 

as modalidades de CAPS instituídas pela Política Nacional de Saúde Mental; Avaliar o 

processo de trabalho, perfil dos trabalhadores, condições e sobrecarga de trabalho, além da 

organização da ação em saúde mental; Caracterizar os usuários segundo variáveis 

sociodemográficas e clínicas; Avaliar resultados da atenção em saúde mental desenvolvido 

pelos CAPS a partir do familiar: satisfação e sobrecarga; Verificar a existência de espaços que 

possibilitem a diminuição do uso indiscriminado de medicamentos e a fragmentação do 

sujeito; Comparar o padrão de qualidade do serviço ofertado nas diferentes unidades 

avaliadas, apontando eventuais problemas que poderão ser solucionados. 

A justificativa do estudo parte do pensamento de que a Reforma Psiquiátrica, alicerce 

de uma proposta de transformação das ações em saúde mental se caracteriza por pensar 

caminhos e estratégias que ampliem a possibilidade de inclusão da loucura no convívio social, 

e viabilize o resgate da cidadania daqueles que vivenciam algum tipo de sofrimento psíquico 

grave. Dessa forma, espera-se contribuir no melhor atendimento dos usuários destes serviços 

de saúde através da identificação dos fatores que interferem na organização e 

operacionalização dos Centros de Atenção Psicosssocial. 

Caso decida participar, você deverá responder uma entrevista que será realizada com 

questionários validados, elaborados para o estudo CAPSUL (Avaliação dos CAPS da Região 

Sul do Brasil), que serão aplicadas em local seguro, em condições de conforto, proteção e 

segurança pelo Coordenador e pesquisador responsável, e por uma equipe de entrevistadores 

previamente treinada, composta por estudantes de graduação em enfermagem da Universidade 
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Federal de Campina Grande - PB. No total serão distribuídos 1.272 questionários. Em média 

o tempo gasto com a aplicação do questionário completo será de 90 minutos por 

participantes. Ressalta-se que durante a realização das entrevistas não haverá gravação de voz 

e/ou imagem. 

Os questionários avaliam as seguintes dimensões: 

-Estrutura: inclui-se área física; recursos humanos e materiais. 

-Processo: inclui-se processo de trabalho e organização da atenção em saúde mental. Para a 

avaliação do processo de atendimento psicossocial, desenvolvido nos CAPS, será realizada 

uma auditoria dos registros dos usuários, com verificação do conteúdo relativo a projeto 

terapêutico do serviço, plano terapêutico individual do usuário; normas e atividades 

padronizadas; sistema de referência e contrarreferência; registro de atendimentos em 

prontuários. O processo de trabalho será avaliado através de satisfação e sobrecarga dos 

trabalhadores de saúde, perfil dos trabalhadores, condições de trabalho. 

Durante a realização (questionários validados, elaborados para o estudo CAPSUL) a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num 

exame físico ou psicológico de rotina. Destaca-se que ao responder o instrumento poderá 

apresentar estados emotivos e sentimentos de tristeza, silêncios, choros, entre outros, os quais 

serão atenuados com o apoio psicológico, acolhimento e escuta ativa. Persistindo, o estado, 

reagendar caso consinta e encaminhar a rede de serviços de saúde mental, ou suspender a 

aplicação, podendo ser substituído por um outro sujeito de pesquisa em acordo com os 

critérios de inclusão definidos. 

A presente pesquisa oferece risco ou desconforto mínimo ao participante, pois não 

envolve experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. 

Não haverá ressarcimento por sua participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser 

espontânea e voluntária, mediante os esclarecimentos sobre objetivos, procedimentos 

metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. No entanto, na ocorrência, em qualquer 

momento, de algum dano causado pela pesquisa ao sujeito, seja ele de origem física ou moral, 

o participante terá direito à indenização, desde que se comprove legalmente esta necessidade, 

segundo as leis brasileiras. Além disso, assegura-se ao participante o direito de se recusar a 

responder perguntas que lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Os benefícios ao participante serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da 

política de saúde mental do município de Campina Grande – Paraíba. Além disso, será 

realizado um fórum municipal com gestores e profissionais dos CAPS para discutir a 

avaliação dos resultados da atenção em saúde mental desenvolvido pelos CAPS considerando 

as dimensões propostas pelo estudo: estrutura, processo e resultados com base na Política 

Nacional de Saúde Mental; e elaboração de três papers para publicação. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo acompanhamento de um dos pesquisadores 

e encaminhamento ao serviço de saúde condizente o disponibilizado na rede de serviços do 

referido Município, do qual existe a inserção e anuência da pesquisa. Nesse sentido, a rede de 

saúde Campina Grande, assume, a co-participação e responsabilização na ocorrência de 

eventualidades. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para o Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. End.: Av. Ayrton Senna, 16, 

Residencial Santa Clara, Apto. 22. Capim Macio, Natal (RN), Brasil. CEP: 59.080-100. Fone: 

(84) 8710-1851. E-mail:farnoldo@gmail.com. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o direito de se recusar a 

participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo 

para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
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identificar. Esses dados serão guardados por cinco anos consecutivos, em arquivo próprio 

localizado no Departamento de Enfermagem, na Sala 20, campus universitário da UFRN, sob 

os cuidados do Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

Caso tenha algum gasto financeiro pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado a você, no valor correspondente ao valor investido. 

Os pesquisadores não se responsabilizam por despesas outras que não estejam diretamente 

vinculado a situação de pesquisa, tampouco, prometerá benefícios para participar na mesma. 

Qualquer dúvida sobre a condição ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone: (84) 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável o Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

 

 

 

 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “Serviços substitutivos em saúde mental: uma nova institucionalidade?”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

Natal, 22 de maio de 2014. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

Impressão datiloscópica do participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Serviços substitutivos em saúde mental: 

uma nova institucionalidade?”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, 22 de maio de 2014. 

 

 

 
 

Doutorando Francisco de Sales Clementino 

Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de 

Miranda 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário relativo ao coordenador 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM 

ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial do município de Campina Grande – 

Paraíba 

Questionário do coordenador do CAPS 

Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para 

conhecermos o universo da atenção em Saúde Mental do município de Campina Grande - 

Paraíba. Pedimos que responda as questões do instrumento conforme as instruções presentes. 

Por favor, não preencha ou faça anotações na coluna de codificação. Em caso de dúvida 

procure um dos entrevistadores da equipe de pesquisa. 

BLOCO A – IDENTIFICAÇÃO 

Número de identificação: _ _ _ _ _ _ _ _  nq _ _ _ _ _ _ 

_ _  

1. Cidade: __________________ 

2. Estado: __________________- 

cd _ _ 

est _ 

3. Entrevistador: _________________________ 

Data da entrevista: _ _ / _ _ / _ _ _ _   horário de início: _ _ : _ _ 

 

4. Este questionário é uma substituição?               ( 0 ) não          ( 1 ) sim 

 

5. Em que local foi realizada a coleta dos dados? 

( 1 ) No CAPS         ( 2 ) Parte no CAPS, parte no domicílio  

( 3 ) No domicílio          ( 4 ) outro _______________ 

subs _ 

 

let _ 

6. Tipo:                      (1) CAPS 1             (2) CAPS tpc _ 

7. Entrevistado:_______________________________________ 

Telefone /contato:___________________________________ 

 

8. Sexo:          ( 1 ) feminino          ( 2 ) masculino sx __ 

9. Qual sua data de nascimento?          _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Qual sua idade?   __ __ __ anos 

dn _ _ /_ _/ _ 

_ _ _ 

id __ __ __ 
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10. O serviço possui coordenação?          ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Se Sim: passe para a questão número 11 

Se Não: possui responsável técnico?      ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim      ( 8 ) NSA 

Se Não: qual profissional responderá o questionário? ___________________ 

coor _  

 

restec _  

11. Tempo de coordenação (meses): _ _ anos _ _ meses tcor _ _ _ 

10. Qual o seu maior grau de escolaridade? 

( 1 ) sem escolaridade                                

( 2 ) ensino fundamental completo            ( 7 ) curso técnico incompleto 

( 3 ) ensino fundamental incompleto         ( 8 ) ensino superior completo 

( 4 ) ensino médio completo                      ( 9 ) ensino superior incompleto 

( 5 ) ensino médio incompleto                   ( 10 ) pós-graduação completa 

( 6 ) curso técnico completo                      ( 11 ) pós-graduação incompleta 

escol _ _ 

12. Quantos anos de estudo você concluiu (aprovado)?        _ _ anos 

 

estd _ _  

13. Possui pós-graduação?           ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

 

Especialização: Na área de Saúde Mental      ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                           Fora da área   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

                           Se sim, qual? __________________________________ 

Residência:        Na área de Saúde Mental     ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                           Fora da área   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim       ( 8 ) NSA 

                           Se sim, qual? ___________________________________ 

Mestrado:          Na área de Saúde Mental      ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                          Fora da área   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim          ( 8 ) NSA 

                          Se sim, qual? ____________________________________ 

Doutorado         Na área de Saúde Mental       ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                          Fora da área    ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim          ( 8 ) NSA 

                          Se sim, qual? ____________________________________ 

ppos __ 

 

earea __ 

efarea __ 

 

rarea __ 

rfarea __ 

 

 

marea __ 

mfara __ 

 

 

darea __ 

dfarea __ 

14. Há quanto tempo você trabalha no CAPS? ____________ ttrab __ __ __  

15. Você recebe uma gratificação por exercer o cargo de coordenador do 

serviço?          ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim, qual valor? _ _ . _ _ _ , _ _ 

rgat __ 

gv _ _._ _ _,_ 

_ 

16. Quais são as suas tarefas no serviço como coordenador? 

Taref 1_______________________________________________________ 

Taref 2_______________________________________________________ 

Taref 3________________________________________________________ 

Taref4________________________________________________________ 

 

Trc1 _ _ 

Trc2 _ _ 

Trc3 _ _ 

Trc4 _ _ 

17. Qual a sua carga horária neste CAPS?____________horas/semanais 
ch __ __ 
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18. Você trabalha em outro local?          ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

Se Não passe para a questão 19 

Se Sim, qual a carga horária (h/semana)?_________________    ( 8 ) NSA 

Qual o tipo de serviço?___________________________________________ 

___________________________________________________ ( 8 ) NSA 

outw ___ 

 

 

hor ___ __ 

 

tpsv __ 

19. Em relação ao CAPS, qual o tipo de vínculo que você tem? 

( 1 ) CLT                        ( 2 ) Contrato emergencial/temporário 

( 3 ) Estatutário             ( 4 ) Outro. Qual?___________________________ 

______________________________________________________________ 

vincu  __ 

20. Como você ingressou no serviço? 

( 01 ) Concurso        ( 02 ) Contrato        ( 03 ) Indicação        ( 04 ) Outro 

Qual? ________________________________________________________ 

cingr __ __ 

Coordenação do CAPS: 

21. Como é escolhido o coordenador? 

( 01 ) Indicação do Secretário Municipal de Saúde 

( 02 ) Eleição 

( 03 ) Outro. Qual?____________________________________________ 

 

escor __ __ 

22. Nome do Serviço:___________________________________________  

23. Natureza Jurídica: 

( 1 ) Pública       ( 2 ) Filantrópica       ( 3 ) Privada 

njur ___ 

24. Data de início de funcionamento do serviço: _ _/_ _/_ _ _ _ dinic _ _/_ 

_/_ _ _ _ 

25. Horário de funcionamento: 

( 01 ) Das 8h às 12h e das 14h às 18h         ( 03 ) Das 12h às 18h 

( 02 ) Das 8h às 12h                                     ( 04 ) Das 8h às 21h                                         

( 05 ) Das 8h às 18h          ( 06 ) Outro Qual?_____________________ 

hrfunc __ __ 

26. Tipo de CAPS:          ( 1 ) CAPS I          ( 2 ) CAPS II 

Se CAPS II está territorializado?      ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim       ( 8 ) NSA 

caps __ 

capster __ 

Em relação ao serviço que você coordena, responda as questões referentes à estrutura. 

27. Área física total (m
2
) construída: __ __ __.__ __ afis __ __ 

__.__ __ 

28. N
o
 de leitos: __ __ nleitos ___ 

___ 

29. N
o
 de salas:  
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      a) Banheiro: _ _ 

      b) Cozinha: _ _ 

      c) Refeitório: _ _  

      d) N
o
. total de salas para atendimentos individual e coletivo: _ _  

      e) Sala para atendimento individual: _ _ 

      f) Salas para atividades coletivas: _ _ 

      g) Sala de enfermagem/ procedimentos: _ _ 

      h) O número de salas está adequado para a demanda de atendimentos? 

                                                     ( 0 ) Não                       ( 1 ) Sim 

      i) As oficinas são estruturadas e equipadas            ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

ban _ _ 

coz _ _ 

reft _ _ 

atcolin _ _ 

indiv _ _ 

cole _ _ 

proc _ _  

 

nslad _ 

ofiest _ 

30. Possui adequação para deficiente?   ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim adpef ___ 

31. Existe acesso por rampas?                ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim acrmp ___ 

32. O serviço possui:  

Pátio     ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim 

Horta    ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Jardim   ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Outros  espaços ao externos            ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim  

Se outros, qual(is)? _____________________________________________ 

 

ppatio ___ 

phota ___ 

pjar ___ 

out ___ 

33. O CAPS utiliza outros espaços na comunidade? ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

Se sim, utiliza: 

Ginásio/quadra poliesportiva       ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

Academia                                     ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

Salão de festas                            ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

CTG                                             ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

Atelier de arte                              ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

Outros. Quais?__________________________________ 

oesp ___ 

 

ogin ___ 

oacad ___ 

oslfest ___ 

octg ___ 

oatel ___ 

oquais ___ 

34. Existe atendimento Ambulatorial?          ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim  

Se sim, quantos foram realizados no último mês? __ __ __     ( 8 ) NSA 

servamb 

___ 

qtoreal __ 

__ __ 

35. Os recursos humanos do serviço incluem:  

Médico generalista:     ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Psiquiatra:     ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Psicólogo:     ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

 

medgen __ 

psiqu __ 

psic __ 
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Enfermeiro generalista:     ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (_______) 

Enfermeiro com formação Saúde Mental:  ( 0 ) Não   (  ) Sim, Quantos (____) 

Assistente Social:     ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Pedagogo:                ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________)Terapeuta 

Ocupacional:   ( 0 ) Não    (  ) Sim, Quantos (__________) 

Técnico/ Auxiliar de Enfermagem:     ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (_______) 

Técnico Administrativo:  ( 0 ) Não      (  ) Sim, Quantos (__________) 

Técnico Educacional:     ( 0 ) Não      (  ) Sim, Quantos (__________) 

Artesão:                         ( 0 ) Não        (  ) Sim, Quantos (__________) 

Artista Plástico/Arte Educador:   ( 0 ) Não    (  ) Sim, Quantos (__________) 

Func. Limpeza:                   ( 0 )Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Cozinheira/copeira:            ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Jardineiro:                          ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Segurança/Guarda/Vigilante:    ( 0 ) Não     (  ) Sim, Quantos (__________) 

Outro Profissional:                     ( 0 ) Não      

Se sim, quais?__________________________________________________   

Quantos:______  

enfgen __ 

enfsm __ 

assoc __ 

ped __ 

tocp __ 

tenf__ 

tadm__ 

ted __ 

art __ 

artpl __ 

limp __ 

coz __ 

jard __  

seg __ 

out1 __ 

out2 __ 

out3 __ 

out4 __ 

36. O CAPS dispensa medicamentos?        ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim disp __ 

37. O CAPS possui medicação para urgência/ emergência?  

      ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

murem __ 

Em relação aos itens abaixo, utilize a escala de zero a dez para expressar sua opinião, 

fazendo um círculo no número que melhor representa sua opinião. 

38. Supervisão realizada pela secretaria municipal de saúde 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                                10 = existência 

ssms __ __ 

 

 

 

39. Supervisão realizada pela coordenação municipal de saúde mental 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                                10 = existência  

scmsm __ 

__ 

40. Você se sente apoiado pela secretaria municipal de saúde 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                                10 = existência 

asms __ __ 
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41. Você se sente apoiado pela coordenação municipal de saúde mental 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                                10 = existência  

asm __ __ 

 

42. Você se sente apoiado pela equipe 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                                10 = existência  

aequi __ __ 

 

43. Pela comunidade em que atua 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                                10 = existência  

acom __ __ 

Em relação ao serviço que você coordena, responda as questões referentes ao processo. 

44. Existe articulação com recursos do território?   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

Se sim, quais?__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

artrecter __ 

qrter1 __ __ 

qrter2 __ __ 

qrter3 __ __ 

45. Existe articulação com rede básica?         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      artrb ___ 

46. Existe outras instâncias de articulação     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim  

Se sim, quais?__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

oart ___ 

qoart1 __ __ 

qoart2 __ __ 

47. Possui avaliação do usuário?          

Clínica    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim                        

Social      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Psicológica     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim                

Outra 1______________________ 

Outro 2______________________ 

Outro 3______________________ 

avcl _ 

avsc _ 

avps_ 

out1_ 

out2_ 

out3_ 

48. Oferecem atendimento individualizado no serviço?   ( 0 ) Não     ( 1 ) 

Sim      

aindsr ___ 

49. Oferecem atendimento individualizado no domicílio?  ( 0 ) Não     ( 1 ) 

Sim      

atinddom ___ 

50. Possui atendimento de orientação à família?    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

Se Não, passe para a questão 51 

Se sim, orientação sobre: 

atorfam __ 
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( 1 ) Transtorno      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 88 ) NSA 

( 2 ) Medicação      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 88 ) NSA 

( 3 ) Sintomas        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 88 ) NSA 

( 4 ) Outros, quais?______________________________________ ( 88 ) 

NSA 

orstras __ __ 

orsmed __ __ 

orssint __ __ 

outorie __ __ 

51. Existe grupo de familiares no serviço?    ( 0 ) Não    ( 1 ) Sim 

Se “Não”, passe para a questão 53 

gpfam __ 

52. Se sim, qual a abordagem desses grupos de família? 

( 1 ) Manejo        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 2 ) Apoio psicológico estimulando interação da família e usuário  

       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

( 3 ) Espaço aberto para sugestões sobre o serviço     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 4 ) Patologia        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 5 ) Tratamento     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 6 ) Outro  ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       Quais? 

Outro 1____________________ 

Outro 2____________________ 

Outro 3____________________ 

Outro 4____________________ 

 

abgfman __ 

abgfapsic __ 

 

abgfsug __ 

abgfpat __ 

abgftto __ 

abgfout ___ 

abot1_ 

abot2_ 

abot3_ 

abot4_ 

53. A secretaria de Saúde / CAPS fornece as medicações prescritas?  

( 0 ) Não ( 1 ) Sim 

Se Não, passe para a questão 54 

Se sim, quais? 

Estimulantes:        Dextro-anfetamina               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim    

     

Antipsicóticos:      Clorpromazina (amplictil)     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                             Flufenzaina (prolixin)           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                             Haloperidol (haldol)             ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                             Clozapina (clozaril)              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                             Risperidona (risperdal)         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim   

     

Antiparkinsonianos ou medicamentos extrapiramidais: 

                                   Biperideno (akineton)          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                   Propranolol                          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

fmed ___ 

 

 

dex _ 

 

clor _ 

fluf _ 

hal _ 

cloz _ 

risp _ 

 

 

bip _ 

prop _ 

prom _ 
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                                     Prometazina (fenergan)       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim   

Antidepressivos          Amitriptilina (tryptanol)        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                    Imipramina (tofranil)              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                    Nortriptilina (pamelor)            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim  

                                     Fluoxetina (prozac)               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                    Paroxetina (aropax)              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                    Sertralina (zoloft)                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

 

Reguladores de humor: 

                            Carbonato de lítio (carbolitium)     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

        

Anticonvulsivantes:   Carbamazepina (tegretol)        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                 Ácido valpróico (depakene)      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                 Fenobarbital (gardenal)            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

                                 Fenitoína (hidantal)                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

 

Ansiolíticos:          Diazepam (valium)        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

 

Hipnóticos           Barbitúricos        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim                                                       

                            Dissulfiram         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outros1: ______________________________________________________ 

Outros2_______________________________________________________ 

Outros3_______________________________________________________ 

Outros4_______________________________________________________ 

amit _ 

imip _ 

nort _ 

fluox _ 

parox _ 

sert _ 

 

 

cali _ 

 

carb _ 

acval _ 

fenob _ 

fenit _ 

 

diaz _ 

 

barb _ 

dissu _ 

out _ 

Mout1_ 

Mout2_ 

Mout3_ 

Mout4_ 

54. Possui atendimento psicoterápico?       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      apsict ___ 

55. Possui atendimento de educação em saúde?          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      aori ___ 

56. Alguma pessoa está trabalhando com Atividade Física para os pacientes 

neste CAPS?        ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 
waf __ 

57. Se sim, qual o vínculo desta pessoa com o serviço? 

( 1 ) Contratado           ( 2 ) Estagiário           ( 3 ) Bolsista 

( 4 ) Prestação de serviço       ( 5 ) Contrato Informal         ( 6 ) Outro     

Qual?______________________________________       ( 8 ) NSA 

rgw __ 

58. Esta pessoa é formada em Educação Física? 

( 0 ) Não       ( 1 ) Sim     ( 8 ) NSA 
profef __ 



113 

Se Sim, passe para a questão 60 

59. Se Não: Qual a formação desta pessoa?  

______________________________________________________________ 

 

form _ _ 

60. Quais atividades relacionadas à Atividade Física são oferecidas? (cite 

todas as que forem oferecidas) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Atvo1 _ _ 

atvo2_ _ 

atvo3_ _ 

 

61. Em média, quantas vezes por semana as atividades físicas são 

oferecidas? 

( 1 ) Uma vez por semana                   ( 2 ) Duas vezes por semana 

( 3 ) Três vezes por semana               ( 4 ) Quatro vezes por semana 

( 5 ) Cinco vezes por semana             ( 8 ) NSA 

xsemaf __ 

62. Na última semana, quantos pacientes foram atendidos por este CAPS? 

      __ __ pacientes       ( 8 ) NSA 

Dos pacientes que foram atendidos na última semana, quantos participaram 

das atividades físicas oferecidas?   __ __ pacientes      ( 8 ) NSA 

nusem __ __ 

__ 

 

fazaf __ __ __ 

63. Realiza assembleias?            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim  

Se Não, passe para a questão 66 

assem ___ 

64. Se sim, com que periodicidade?     ( 1 ) Semanal          ( 2 ) Quinzenal 

      ( 3 ) Mensal       ( 4 ) Bimestral        ( 5 ) Outra. Qual?_______________ 

aper ___ 

65. Quem participa das assembleias? 

( 1 ) Usuário                     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 2 ) Familiares                 ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 3 ) Equipe                      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 4 ) Comunidade             ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 5 ) Outros                       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim     Quais?___________ 

 

pusu ___ 

pfam ___ 

pequ ___ 

pcom ___ 

pout ___ 

66. Possui abordagem interdisciplinar?    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim          abint ___ 

67. O serviço possui algum mecanismo para evitar internações em situações 

de crise?                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim     

 

     Se NÃO, para onde encaminha? 

( 1 ) Pronto Socorro     ( 2 ) Emergência Psiquiátrica 

( 3 ) Internação em Hospital Geral  ( 4 ) Internação em Hospital Psiquiátrico 

( 5 ) Outro________________ 

acint ___ 

 

 

 

aenc_ _ 

 

acout_ _ 

 

 

68. Quem participa das reuniões de grupo?  
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Médico:                ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Psiquiatra:            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Psicólogo:            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Enfermeiro:          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Assistente Social:            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Terapeuta ocupacional:   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Técnico ou Auxiliar de Enfermagem:    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Técnico Administrativo:      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Artista Plástico:                  ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Se existir outro profissional, liste-os____________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

rmed ___ 

rpsiqu ___ 

rpsic ___ 

renf ___ 

rassoc ___ 

rtocp ___ 

rtenf ___ 

rtadm ___ 

rartpl ___ 

routr 1 ___ 

routr 2 ___ 

routr 3 ___ 

Sobre as reuniões de equipe: 

69. Qual a periodicidade das reuniões de equipe? 

( 1 ) Semanal        ( 2 ) Quinzenal         ( 3 ) Mensal         ( 4 ) Bimestral 

( 5 ) Conforme a necessidade               ( 6 ) Não realiza 

pereu ___ 

70. Qual a duração dessas reuniões?__________ (tempo médio em minutos) dureu _ _ _ 

71. Abordam questões administrativas?       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim    

Se Não, passe para a questão 73 

qad ___ 

72. Se sim com que frequência?     

( 1 ) Semanal      ( 2 ) Quinzenal              ( 3 ) Mensal 

( 4 ) Bimestral     ( 5 ) Outro (especificar):_______________________ 

qadfr ___ 

73. Abordam questões técnicas (discussões de PTIs, discussões de casos, 

discussões sobre medicações)?     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim     ( 8 ) NSA 

Se Não, passe para a questão 75 

qtec ___ 

 

74. Com qual frequência?      

( 1 ) Semanal      ( 2 ) Quinzenal               ( 3 ) Mensal 

( 4 ) Bimestral     ( 5 ) Outro _______________________________  ( 8 ) NSA 

qtecfr ___ 

75. Possui sistema de referência para outros serviços?  

Atendimento especializado      ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim     

                              Se sim:       ( 2 ) Formal       ( 3 ) Informal 

Emergência Psiquiátrica          ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim       

                              Se sim:       ( 2 ) Formal    ( 3 ) Informal      

Hospital Geral (internação psiquiátrica)  ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim       

                                             Se sim:       ( 2 ) Formal     ( 3 ) Informal     

 

ateesp ___ 

 

emerps ___ 

 

hosger ___ 
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Hospital Psiquiátrico                ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim    

                              Se sim:      ( 2 ) Formal     ( 3 ) Informal 

Unidade Básica de Saúde       ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim       

                             Se sim:        ( 2 ) Formal    ( 3 ) Informal 

 

hospsi ___ 

 

ubs ___ 

76. Possui sistema de contra referência?  

Atendimento especializado      ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim      

                              Se sim:       ( 2 ) Formal      ( 3 ) Informal 

Emergência Psiquiátrica          ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim       

                              Se sim:       ( 2 ) Formal      ( 3 ) Informal 

Hospital Geral                          ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim       

                              Se sim:       ( 2 ) Formal       ( 3 ) Informal 

Hospital Psiquiátrico                ( 0 ) Não            ( 1 ) Sim    

                              Se sim:       ( 2 ) Formal       ( 3 ) Informal 

Unidade Básica de Saúde       ( 0 ) Não            ( 1 ) Sim       

                             Se sim:       ( 2 ) Formal        ( 3 ) Informal 

 

ateesp ___ 

ateesp2___ 

emerps ___ 

emerps2___ 

hosger ___ 

hosger2___ 

hospsi ___ 

hospsi2___ 

ubs ___ 

ubs2___ 

77. Na sua opinião, o fluxo de referência e contra referência é organizado?                 

     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim   

fuorg ___ 

78. O serviço referencia internação psiquiátrica?       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim     Se 

Não, passe para a questão 80 

refip __ 

79. Se sim, onde os pacientes são internados? 

Hospital geral     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim          

         Se Sim:     qual o local/ cidade? _______________________________ 

Hospital psiquiátrico      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim          

                   Se Sim:     qual o local/ cidade? ___________________________ 

 

hger ___ 

 

hpsi ___ 

80. Conta com associação de usuários?       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       assu ___ 

81. Possui projeto terapêutico do serviço?    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       prjter ___ 

82. Os usuários possuem plano terapêutico individual?  ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim  plind ___ 

83. O serviço conta com Conselho Gestor Local?    ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

Se Não, passe para a questão 85 

conges __ 

84. Se Sim, qual a periodicidade das reuniões?  

( 1 ) Quinzenal     ( 2 ) Mensal     ( 3 ) Anual     ( 4 ) Outros ______________ 

congper ___ 

85. O usuário possui algum técnico de referência?   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim  

Se Não, passe para a questão 86 

Se sim, 

Médico:                      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Psicólogo:                  ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

 

 

 

 

med ___ 

psic ___ 
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Enfermeiro:                ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Assistente Social:      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Terapeuta ocupacional:                ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Técnico ou Auxiliar de Enfermagem:               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Outro Profissional:           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

       Se sim, qual? __________________________________________ 

enf ___ 

assoc ___ 

tocp ___ 

tenf ___ 

artpl ___ 

otprof __ 

 

 

86. Existem programas de estágios / extensão? ( 0 ) Não  ( 1 ) Sim 

Se Não, passe para questão 87 

Se sim, qual o caráter dos estágios?     

( 1 ) Voluntário          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 2 ) Curricular           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 3 ) Curso técnico    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

( 4 ) Outro  Qual?_________________________________________ 

 

Quais áreas realizou estágios? 

Medicina                          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Enfermagem                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Psicologia                       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Serviço Social                 ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Terapia Ocupacional      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Artes                               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim      

Outra. Qual?_______________________________________ 

estext ___ 

 

 

caestv __ 

caestc __ 

caestct __ 

caesto  __ 

pexmed __ 

pexen __ 

pexpsi __ 

pexserso __ 

pexteroc __ 

pexartes __ 

pexout __ 

O CAPS contempla: 

87. Acolhimento diurno?           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

88. Acolhimento noturno?         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

89. Acesso livre dos usuários?        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

90. Acesso com hora marcada dos usuários?   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

 

acold ___ 

acoln ___ 

aceli ___ 

achm ___ 

91. Que profissional realiza o acolhimento? 

Técnico de Enfermagem     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Enfermeiro        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Técnico Administrativo        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Psicólogo         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

acoln ___ 

tecen ___ 

enf ___ 

teadm ___ 

psic ___ 
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Médico Psiquiatra      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Assistente Social       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Artista Plástico           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outro Profissional      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim, qual? ______________________ 

mpsi ___ 

asso ___ 

arpla ___ 

out ___ 

92. É realizada triagem no serviço?       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        tria ____ 

93. O serviço realiza manejo do usuário em situação de crise como surto, 

agitação psicomotora, risco de agressão a outros ou a si mesmo?    

( 0 ) Não     ( 1 ) Sim  

casgrav ___ 

94. O serviço atende pessoas com risco de suicídio? (0 ) Não  ( 1 ) Sim        atesui __ 

95. O serviço tem estrutura para atender pessoas em risco de suicídio? 

( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

estsui __ 

96. O serviço realiza acolhimento por tentativa de suicídio?  

( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

acosui __ 

97. O serviço solicita exames laboratoriais?          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        exlab __ 

98. Possui oficinas terapêuticas?         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Se Não pule para a questão 99 

Se sim, quais oficinas terapêuticas o serviço oferece? 

Artes           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Música        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Dança         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Geração de renda         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Higiene e cuidados pessoais     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outra     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim, especificar_____________________________        

ofcter ___ 

 

ofart_ 

ofmus_ 

ofdan_ 

ofgr_ 

ofhcp_ 

ofout_ 

 

99. Possui atividades grupais?       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Se Não pule para a questão 100 

Se sim as atividades grupais tem caráter: 

Operativo         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Psicoterapia    ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Psico-educação        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Prevenção de recaída       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outro        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim, especificar _______________  

atvgrp ___ 

 

grop_ 

grps_ 

grped_ 

grpr_ 

grot_ 

100. Realiza visitas domiciliares?      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

Se Não pule para questão 104 

Se sim, qual o objetivo da visita? 

( 1 ) Busca              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 2 ) Acompanhamento da situação         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 3 ) Acompanhamento de situações agudas        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

vsdom ___ 

 

vdb __ 

vdas __ 

vdsag __ 
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( 4 ) Outro, qual (is)_____________________________________________ vdout ___ 

101. Qual profissional realiza visitas domiciliares? 

Médico           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Psicólogo                               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Enfermeiro          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Assistente Social                      ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Terapeuta Ocupacional            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Técnico ou Auxiliar de Enfermagem             ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outro profissional, qual(is)?________________________________________ 

 

vdmed __ 

vdps __ 

vdenf __ 

vdas __ 

vdto __ 

vdtef __ 

vdot __ 

102. Com que freqüência são realizadas?  

( 1 ) Semanal        ( 2 ) Quinzenal         ( 3 ) Mensal         ( 4 ) Bimestral 

( 5 ) Conforme a necessidade         ( 6 ) Outro. Qual?___________________ 

frevs ___ 

 

 

103. O serviço possui transporte para a realização das visitas domiciliares?                      

( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Se Não pule para a questão 104 

Se sim: com que frequência o transporte está disponível para uso do serviço? 

( 1 ) Todos os dias 

( 2 ) Duas vezes por semana 

( 3 ) Três vezes por semana 

( 4 ) Outro     Qual?___________________________________________ 

transvs ___ 

 

 

 

distransp __ 

104. Quais os dispositivos que o serviço dispõe para garantia dos direitos de cidadania 

do usuário? 

Promotoria Pública         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Ouvidoria                        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Suporte Jurídico             ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Orientação e encaminhamento de benefícios       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outros (CMS, controle social, Conselho gestor)       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Quais? _______________________________________________________  

 

 

dgdirp ___ 

dgdiro ___ 

dgdirs ___ 

dgdiro ___ 

dgdiro ___ 

105. A equipe recebe: 

Supervisão Técnica      ( 0 ) Não      ( 1 ) Mensalmente      ( 2 ) Raramente 

( 3 ) Outro  Qual?__________________________________________ 

Supervisão Administrativa      ( 0 ) Não      ( 1 ) Mensalmente      

 

suptec ___ 

 

 

supad ___ 
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( 2 ) Raramente      ( 3 ) Outro  Qual?_______________________________ 

Consultoria      ( 0 ) Não      ( 1 ) Mensalmente      ( 2 ) Raramente 

( 3 ) Outro  Qual?____________________________________________ 

Orientação Técnica      ( 0 ) Não      ( 1 ) Mensalmente      ( 2 ) Raramente 

( 3 ) Outro  Qual?_____________________________________________ 

Orientação Administrativa      ( 0 ) Não      ( 1 ) Mensalmente       

( 2 ) Raramente      ( 3 ) Outro  Qual?_______________________ 

 

 

supcs ___ 

 

 

ortec ___ 

 

 

orad ___ 

106. O serviço conta com algum mecanismo de avaliação sistemática?   

( 0 ) Não   ( 1 ) Sim    Se sim, quais mecanismos são utilizados?  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

mecav ___ 

 

qmec1 __ 

qmec2 __ 

qmec3 __ 

107. Existe projeto de geração de renda?    

Cooperativas             ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Oficinas                     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outros                       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outro1____________________ 

Outro2____________________ 

Outro3____________________ 

coop __ 

ofc __ 

gots__ 

gots1 __ 

gots2 __ 

gots3 __ 

108. Há vínculo com Serviços Residenciais Terapêuticos?      

                       ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim              

vseretra __ 

109. Há critérios de acesso ao CAPS como encaminhamento, faixa etária, diagnóstico, 

território, gravidade?       ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

Se não pule para a questão 110 

Se sim, quais são os critérios de acesso ao CAPS? 

Critério1:_______________________________________________________ 

Critério2:_______________________________________________________ 

Critério3:_______________________________________________________ 

cracser ___ 

 

 

qcra1 ___ 

qcra2 ___ 

qcra3 ___ 

110. Os usuários recebem alta do serviço?        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim   

Se Não, passe para a questão 111 

Se sim, quais os critérios para alta?  

( 1 ) Abandono ou Alta solicitada                ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 2 ) Melhora                                               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 3 ) Transferência para outro serviço         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim             

ralser ___ 

 

craso ___ 

crame ___ 

cratrs ___ 

nautt___ 
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( 4 ) Não aderência do usuário/família ao tratamento  

Proposto                              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim 

( 5 ) Outros, quais?              

Outro1:______________________________________________________ 

Outro2:______________________________________________________ 

Outro3:______________________________________________________ 

otca___ 

otca1 ___ 

otca2___  

otca3 ___ 

111. O serviço disponibiliza refeições?         ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim   

Se Não, passe para questão 112     

( 1 ) Café da Manhã                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 2 ) Lanche da Manhã               ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 3 ) Almoço                                ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 4 ) Lanche da Tarde                 ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 5 ) Jantar                                  ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

( 6 ) Lanche Noturno                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Tem cardápio especial para: 

Diabético                     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Hipertenso                   ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        

Outro                           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim         Qual?_____________ 

refe ___ 

rcf ___ 

rlm ___ 

ral ___ 

rltr ___ 

rjt ___ 

rint ___ 

 

 

cardia ___ 

cdiab __ 

chip ___ 

Registros sistemáticos e sequências de procedimentos: 

112. Registra-se no prontuário único?          ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim        prun ___ 

113. Os prontuários possuem registros de todos os profissionais da equipe?               ( 

0 ) Não     ( 1 ) Sim        

prgt ___ 

114. Registra-se: 

Atas das Assembleias                     ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Ata das reuniões de equipe            ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Intercorrências                                ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Prescrição de Medicamento           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Grupo                                              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Oficinas                                           ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Visita Domiciliar                              ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN 

Orientação à família                        ( 0 ) Não     ( 1 ) Sim       ( 9 ) IGN   

 

rass ___ 

rreq ___ 

rint ___ 

rmed ___ 

rgrp ___ 

rof ___ 

rvd ___ 

rfam ___ 

115. Qual o número atual de: 

Pacientes inscritos: _____________ 

Pacientes atendidos nos últimos três meses: _____________ 

 

npac _ _ _ 

ntres _ _ _ 
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Atendimento em cuidados intensivos: _____________ 

Atendimento em cuidados semi-intensivos: _____________ 

Atendimento em cuidados não intensivos: _____________ 

ncint _ _ _ 

nsmit _ _ _  

nnao _ _ _ 

116. Quantos usuários foram atendidos no último mês: 

Entre 15 e 18 anos:  _____________ 

Acima de 18 anos: _____________ 

Acima de 60 anos: _____________ 

 

adol __ __ 

adul __ __ 

idos __ __ 

117. O financiamento dos CAPS está regulamentado pela portaria ministerial 

189/2002 como atendimento à pacientes de alta complexidade, como uma 

estratégia do Ministério da Saúde na consolidação da implantação do CAPS 

nos municípios através de um maior aporte de recursos para esses serviços. 

 

Em relação aos recursos aos recursos financeiros captados pelo serviço que 

você coordena: 

O recursos são utilizados mediante um planejamento que leva em consideração 

as demandas e necessidades do CAPS  (0) Não (1) Sim 

 

Os recursos são utilizado para o CAPS?          ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

 

O Senhor(a) desconhece o destino desses recursos?      ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rdene__ 

 

rutca__ 

 

rdest__ 
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ANEXO B – Questionário referente aos trabalhadores 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM 

ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial do município de Campina Grande – 

Paraíba 

Questionário para o Trabalhador do CAPS 

       Este questionário será mantido em segredo. Sua participação é muito importante para 

conhecermos o universo da atenção em Saúde Mental do município de Campina Grande - 

Paraíba. Pedimos que responda as questões do instrumento conforme as instruções presentes. 

Por favor, não preencha ou faça anotações na coluna de codificação. Em caso de dúvida 

procure um dos entrevistadores da equipe de pesquisa. 

1. Número de identificação: _ _ _ _ _ Nq  _ _ _ _ _ 

  Entrevistador: _________________________________  

2. Data da entrevista: __/__/____  3. Hora: __________hs data _ _/_ _/_ _ _ _ 

4. Cidade: ____________________________________________ cid _ _ 

5. Estado: ________________________ est _ _ 

6. Nome do 

Entrevistado:________________________________________ 

 

7. Telefone (e-mail) para contato:__________________________  

8. Tipo de serviço:     ( 1 ) CAPS I          ( 2 ) CAPS II tcps _ 

9. Sexo:          ( 1 ) masculino                      ( 2 ) feminino sexo _ 

10. Cor da pele: ( 1 ) branca             ( 2 ) preto           

                           ( 3 ) pardo              ( 4 ) outro: ________________ 

cor _  

11. Data de nascimento: _ _/ _ _/ _ _ _ _ 

Idade: _ _ _ 

dn_ _/_ _/_ _ _ _ 

idw _ _ _ 

12. Peso: _ _ _ quilos k e _ _ _ gramas 

Altura: _ metro e _ _ centimetro 

pesw _ _ _ _ 

altw _ _ _ 

13 Estado civil:  

( 1 ) solteiro           ( 2 ) casado/com companheiro       ( 3 ) separado          

( 4 ) divorciado      ( 5 ) viúvo               ( 6 ) outro, 

estciv _ _ 
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qual?_______________ 

14. Qual o seu maior grau de escolaridade? 

( 1 ) sem escolaridade                                

( 2 ) ensino fundamental completo            ( 7 ) curso técnico 

incompleto 

( 3 ) ensino fundamental incompleto         ( 8 ) ensino superior 

completo 

( 4 ) ensino médio completo                      ( 9 ) ensino superior 

incompleto 

( 5 ) ensino médio incompleto                   ( 10 ) pós-graduação 

completa 

( 6 ) curso técnico completo                      ( 11 ) pós-graduação 

incompleta 

escol _ _ _ 

15. Quantos anos de estudo você concluiu (aprovado)?        _ _ anos estd _ _  

 

16. Possui pós-graduação?           ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

Se Não, passe para a questão 17 

 

Especialização: Na área de Saúde Mental      ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                           Fora da área   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim         ( 8 ) NSA 

                           Se sim, qual? 

_________________________________ 

Residência:        Na área de Saúde Mental     ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                           Fora da área   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim       ( 8 ) NSA 

                           Se sim, qual? 

_________________________________ 

Mestrado:          Na área de Saúde Mental      ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                          Fora da área   ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim          ( 8 ) NSA 

                          Se sim, qual? 

__________________________________ 

Doutorado         Na área de Saúde Mental       ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim 

                          Fora da área    ( 0 ) Não   ( 1 ) Sim          ( 8 ) NSA 

                          Se sim, qual? 

__________________________________ 

 

ppos __ 

 

 

earea __ 

efarea __ 

 

rarea __ 

rfarea __ 

 

 

marea __ 

mfara __ 

 

darea __ 

dfarea __ 

17. Há quanto tempo trabalha em CAPS?          _ _ anos _ _ meses tcaps _ _ _ 

18. Há quanto tempo você trabalha neste CAPS?      _ _ anos _ _ 

meses 

ttrab _ _ _ 

19. Qual a sua profissão?    

( 1 ) Médico                       ( 2 ) Enfermeiro          ( 3 ) Psicólogo  

prof_ 
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( 4 ) Assistente Social       ( 5 ) Artista Plástico 

( 6 ) 

Outros:______________________________________________ 

 

20. Qual foi o seu salário no último mês, incluindo horas extras (em 

reais):                         R$_____________ 

salr _ _._ _ _,_ _ 

21. Qual a sua carga horária no CAPS? ________ horas/ semanais ch _ _ _ 

22. Em relação ao CAPS, qual o tipo de vínculo que você tem? 

( 1 ) CLT                 ( 2 ) Contrato emergencial/ temporário     

( 3 ) Estatutário       ( 4 ) outros, quais?_________________ 

vincu _ 

23. Você trabalha em outro local?            ( 0 ) Não            ( 1 ) Sim  

      Se Não, passe para a questão 26  
 

 Local do emprego  Função      CH/ semanal 

Emp 1  

 

  

Emp 2  

 

  

Emp 3  

 

  

Emp 4  

 

  

outemp _ 

 

em1 _ _ 

em2 _ _ 

em3 _ _ 

em4 _ _ 

24. Você realiza cursos de atualização?        ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim   

 

Se Não, passe para a questão 27 

Se SIM, com que freqüência? 

( 1 ) Mensalmente    ( 2 ) Semestralmente      ( 3 ) Anualmente      

( 4 ) Eventualmente  ( 5 ) Raramente              ( 6 ) Outro:_________ 

atuali _ 

 

freat _ 

25. Quando foi o último curso de atualização que você participou? 

( 1 ) Neste mês                   ( 3 ) Há 6 meses a 1 ano 

( 2 ) Há 2 a 6 meses           ( 4 ) mais de 1 ano          ( 5 ) nunca 

participou 

datual _ 

26. Quando foi o penúltimo curso de atualização que você 

participou? 

( 1 ) Neste mês                   ( 3 ) Há 6 meses a 1 ano 

( 2 ) Há 2 a 6 meses           ( 4 ) mais de 1 ano          ( 5 ) nunca 

participou 

penatu _  

27. Quais são as suas tarefas no serviço?  

Tarefa1________________________________________________ 

Tarefa2________________________________________________ 

Tarefa3________________________________________________ 

 

taf1_ 

taf2_ 

taf3_ 

taf4_ 
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Tarefa4________________________________________________ 

Tarefa5________________________________________________ 

Tarefa6________________________________________________ 

Tarefa7________________________________________________ 

Tarefa8________________________________________________ 

Tarefa9________________________________________________ 

Tarefa10_______________________________________________ 

taf5_ 

taf6_ 

taf7_ 

taf8_ 

taf9_ 

taf10_ 

28. Qual o seu turno de trabalho neste serviço?   

( 1 ) dia               ( 2 ) noite               ( 3 ) revezamento semanal   

( 4 ) parte de dia e parte de noite    ( 6 ) 

outro:_____________________ 

 

turno_ 

29. Este turno de trabalho traz problemas para você? 

     ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim   

    Se sim, quais problemas?    

( 1 ) fadiga       ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim   

( 2 ) choque de horário     ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim   

( 3 ) organização  ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim   

( 4 ) outros            ( 0 ) Não       ( 1 ) Sim 

        Se sim, quais?_______________________ 

turpro_ 

 

 

fad _ 

chho _ 

org _ 

out _ 

30. Responda esta questão pensando no último mês: 

      Quantas visitas domiciliares você realizou: _ _ _ 

      Quantos atendimentos individuais você realizou: _ _ _ 

      Quantos atendimentos em grupo você realizou: _ _ _ 

      Quantas reuniões de equipe você participou: _ _ _ 

 

vd _ _ _ 

atind_ _ _ 

atgrup_ _ _ 

reuequ_ _ _ 

31. Há supervisão no CAPS?               ( 0 ) Não            ( 1 ) Sim superv _ 

Em relação aos itens abaixo, utilize uma escala de zero a dez para expressar sua opinião. 

Faça um círculo no número adequado à sua opinião. 

32. Supervisão pela secretaria municipal de saúde 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                       10 = 

qualificada 

ssms _ _ 

33. Supervisão pela coordenação municipal de saúde mental 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

scms _ _ 
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0 = ausência                                                                       10 = 

qualificada 

34. Supervisão pela equipe: 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                       10 = 

qualificada 

sequ _ _ 

35. Supervisão pela comunidade em que atua: 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                       10 = 

qualificada 

scom _ _ 

36. Apoio pela secretaria municipal de saúde 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                        10 = 

qualificada 

asms _ _ 

37. Apoio pela coordenação municipal de saúde mental 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                       10 = 

qualificada 

acms _ _ 

38. Apoio pela equipe 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                        10 = 

qualificada 

aequ _ _ 

39. Apoio pela comunidade em que atua 

|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

0 = ausência                                                                       10 = 

qualificada 

acom _ _ 

40. Qual a sua avaliação do atendimento prestado pelo CAPS? avaten_ 
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|-----|---   |      |      |      |      |      |      |       |      | 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

41. Desde que você entrou neste emprego, as condições de trabalho: 

( 1 ) melhoraram muito      ( 3 ) não mudaram    

( 2 ) pioraram                     ( 4 ) melhoraram pouco 

codtr_ 

42. Em seu trabalho você enfrenta: 

(1) falta de ferramenta adequada para o trabalho    ( 0 ) Não      ( 1 ) 

Sim 

(2) falta de segurança         ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

(3) risco permanente de vida               ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

(4) outras situações que incomodam:          ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim  

Se sim, quais as outras situações que incomodam 

Situação1 _______________________________ ( 0 ) Não      ( 1 ) 

Sim 

Situação2 _______________________________ ( 0 ) Não      ( 1 ) 

Sim 

Situação3 _______________________________ ( 0 ) Não      ( 1 ) 

Sim 

 

Ffer _ 

Fseg _ 

Rpt _ 

Ost _ 

 

43. Em seu trabalho você pode: 

Escolher individualmente a forma de fazer suas atividades 

  ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Escolher de forma coletiva/em equipe a forma de fazer suas 

atividades ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Fazer reuniões          ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim               

Fazer cursos                 ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Outras atividades de organização       ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Conversar com os colegas          ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

Usar suas ideias               ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

 

 

pind_ 

 

pcol_ 

preun_ 

pcur_ 

porg_ 

pcon_ 

pide_ 

44. Que equipamentos de proteção coletiva estão instalados e 

funcionando em seu local de trabalho: 

(1) exaustores para ventilação     ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim  

(2) saída de emergência   ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

(3) mangueira p/ incêndio                      ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim   

 

 

epex_ 

epsem_ 

epma_ 

Ruim ótimo 



128 

(4) proteção nas máquinas   ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

(5) extintor de incêndio    ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

(6) ar condicionado    ( 0 ) Não      ( 1 ) Sim 

(7) ventilador 

(8) outros    

Outro1 ________________________________ 

Outro2 ________________________________ 

Outro3 ________________________________ 

epmaq_ 

epext_ 

epar_ 

epven_ 

epout_ 

eq1_ 

eq2_ 

eq3_ 

45. Nos últimos 6 (seis) meses você sofreu algum acidente de 

trabalho? 

( 0 ) Não              ( 1 ) Sim 

Quais? 

Acidente1: _____________________________________ 

Acidente2: _____________________________________ 

Acidente3: _____________________________________ 

sofre_ 

 

 

acid1_ 

acid2_ 

acid3_ 

46. Você faltou ao trabalho nos últimos 6 (seis) meses?   

      ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim   

      Se Não, passe para a questão 41. 

      Se sim quantos dias? _ _ _ dias ausentes 

Quais os Motivos:  

( 1 ) doença      ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 2 ) acidente    ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 3 ) problema familiar      ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 4 ) problema administrativo           ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim  

( 5 ) outros          ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

       

Quais:_________________________________________________ 

falta_ 

 

daus_ _ _ 

 

 

doen _  

acid _ 

prfam _ 

pradm _ 

out _ 

47. Você é fumante?               

      ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim                 ( 2 ) Ex-fumante 

   Se Não, passe para a questão 42.  

   Se SIM: Quantos anos é fumante/ fuma? _ _anos _ _ meses 

                Quantos cigarros você fuma por dia? _ _ _unidades 

   Se Ex-fumante:  

 

fuma_ 

 

temfum_ _ 

undcig_ _ _ 
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                Quanto tempo fumou? _ _ anos _ _ meses 

                Quanto tempo parou de fumar?_ _anos _ _ meses 

exfum_ _ 

parou_ _ 

48. Com que frequência o você toma bebidas de álcool? 

( 0 ) Nunca  (pular para a questão 48) 

( 1 ) 1 vez por mês ou menos               ( 3 ) 2 a 3 vezes por semana 

( 2 ) 2 a 4 vezes por mês                      ( 4 ) 4 ou mais vezes por 

semana 

freb_ 

49. Com que frequência durante o último ano você sentiu culpa ou 

remorso por beber?  

( 0 ) Nunca (Passe para a questão 47) 

( 1 ) Menos que uma vez ao mês          ( 3 ) Uma vez por semana            

( 2 ) Uma vez ao mês                            ( 4 ) Todos os dias ou quase 

todos  

culbeb_ 

50. Com que frequência durante o último ano você não conseguiu 

se lembrar do que aconteceu na noite anterior por causa da bebida?  

( 0 ) Nunca    

( 1 ) Menos que uma vez ao mês          ( 3 ) Uma vez por semana           

( 2 ) Uma vez ao mês                            ( 4 ) Todos os dias ou quase 

todos  

naolem_ 

51. Alguma vez na vida você ou alguma outra pessoa já se 

machucou, se prejudicou por causa de você ter bebido?  

( 0 ) Sim, mas não no último ano       

( 1 ) Sim, durante o último ano     

( 2 ) Não 

machuc_ 

52. Alguma vez na vida algum parente, amigo, médico ou outro 

profissional da saúde já se preocupou com você por causa da bebida 

ou lhe disse para parar de beber?  

( 0 ) Sim, mas não no último ano          

( 1 ) Sim, durante o último ano      

( 2 ) Não 

preocu_ 

53. Você consultou nos últimos 6 (seis) meses?     

      ( 0 ) Não                           ( 1 ) Sim   

consul_ 

 

54. Se SIM: Quantas vezes? _ _ vezes 

 

Motivos das Consultas: 

( 1 ) Doença        ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

vezcon_ _ 

 

doenc _ 
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( 2 ) Acompanhamento (doenças crônicas)     ( 0 ) Não             ( 1 ) 

Sim   

( 3 ) Revisão        ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 4 ) Ação preventiva       ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 5 ) Outro             ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

       

Quais?_________________________________________________ 

 

acom _ 

revi _ 

acpre _ 

outr _ 

O senhor(a) tem problemas de saúde?     ( 1 ) Sim                  ( 2 )  

Não 

prosa _ 

Se Sim, quais? 

       Diabetes Mellitus                ( 1 ) Sim                ( 2 ) Não 

       Hipertensão                        ( 1 ) Sim                ( 2 ) Não 

       Problemas cardíacos          ( 1 ) Sim               ( 2 ) Não 

       

Outros:____________________________________________ 

diame _ 

hiper _ 

procar _ 

qop1 _ 

qop2 _ 

Qual os gastos com a saúde no último mês? 

Medicações R$  _ . _ _ _ .,_ _ 

Serviço de saúde R$ _ . _ _ _ .,_ _ 

Plano de saúde/familiar R$ _ . _ _ _ .,_ _ 

 

 

gmed _ . _ _ _ .,_ _ 

gssa _ . _ _ _ .,_ _ 

gpsf _ . _ _ _ .,_ _ 

55. Local da consulta:  

( 1 ) Unidade Básica de Saúde      ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 2 ) Consultório Particular             ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 3 ) Ambulatório              ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 4 ) Pronto Socorro         ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 5 ) Pronto Atendimento       ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

( 6 ) Outro             ( 0 ) Não             ( 1 ) Sim 

       Qual? __________________________________________________ 

 

 

ubsp _ 

conpar _ 

amb _ 

psoc _ 

pant _ 

out _ 

56. Que tipo de transporte você usa preferencialmente para chegar a este 

serviço?  

( 1 ) Condução própria                ( 4 ) Condução de familiares  

( 2 ) Condução de amigos          ( 5 ) Transporte público  

( 3 ) Caminhada                          ( 6 ) Outro ________________ 

transp_ 

57. Quanto tempo você gasta para vir de sua casa ao CAPS?  

( 1 ) 0-15minutos                       

( 2 ) 16-30 minutos                     ( 4 ) 46-60 minutos      

( 3 ) 31-45 minutos                     ( 5 ) mais que 60 minutos 

tempo_ 

58 Quanto tempo você gasta para vir de sua casa ao CAPS?  respon_ 
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( 1 ) Uma grande dose                 

( 2 ) Muita                                ( 4 ) Pouca                                   

( 3 ) Variável                            ( 5 ) Nenhuma  

59. Você percebe um bom clima no ambiente de trabalho?  

( 1 ) Sempre                                          

( 2 ) Frequentemente              ( 4 ) Nunca 

( 3 ) Mais ou menos                ( 5 ) Raramente     

ambtra_ 

60. Em geral, como você classificaria o "clima" de amizade no ambiente de 

trabalho?  

( 1 ) Nada amigável      

( 2 ) Pouco amigável                        ( 4 ) Amigável                

( 3 ) Mais ou menos                         ( 5 ) Muito amigável  

amitra_ 

61. Você acha que os profissionais deste serviço compreendem os problemas 

dos pacientes?  

( 1 ) De forma alguma       

( 2 ) Não muito                                 ( 4 ) Bem                           

( 3 ) Mais ou menos                         ( 5 ) Muito bem       

compac_ 

62. Você acha que os profissionais de Saúde Mental deste serviço compreendem 

o tipo de ajuda de que os pacientes necessitam?  

( 1 ) Não compreendem                   

( 2 ) Não compreendem muito                  ( 4 ) Bem             

( 3 ) Mais ou menos                                  ( 5 ) Muito bem                

comtra_ 

63. Considerando as necessidades globais dos pacientes que procuram este 

serviço para tratamento, até que ponto este serviço é apropriado para recebê-los 

aqui?  

( 1 ) muito inapropriado                    

( 2 ) inapropriado                                           ( 4 ) apropriado       

( 3 ) mais ou menos                                      ( 5 ) muito apropriado 

aprser_ 

64. Em média, qual seria para você a freqüência mais adequada de contato 

individual, entre os membros da equipe e o paciente?  

( 1 ) Mais que uma vez por dia           ( 5 ) 2-3 vezes por mês          

( 2 ) Uma vez por dia                          ( 6 ) Aproximadamente uma vez/mês 

( 3 ) 3-6 vezes por semana                 ( 7 ) Menos que uma vez por mês    

( 4 ) 1-2 vezes por semana                 ( 8 ) Nenhuma 

frecon_ 

65. Você acha que existem outros serviços de que o paciente necessita, mas que 

não recebe aqui?  

( 1 ) Com certeza há                   ( 4 ) Acho que não há         

( 2 ) Acho que há                        ( 5 ) Não, certamente que não 

( 3 ) Talvez  

outser_ 
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   Se você respondeu 1 ou 2, especifique quais são estes serviços.  

Serviço1_______________________________________________ 

Serviço2_______________________________________________ 

Serviço3_______________________________________________ 

 

oserv1_ 

oserv2_ 

oserv3_ 

66. No momento em que os pacientes entram em contato com este serviço, em 

geral existem outras opções disponíveis para eles?  

( 1 ) Sim                         ( 3 ) Não tem certeza 

( 2 ) Não                        ( 4 ) Não sabe 

      Se você acha que SIM, queira citar quais são estas opções:  

( 1 ) grupo da unidade básica        ( 3 ) ambulatório                            

( 2 ) hospital psiquiátrico               ( 4 ) outro:_______________________   

    

 

opção_ 

 

 

 

opdis_ 

67. Se eles têm outras opções, por que você acha que eles escolhem este serviço? 

(Você pode marcar mais de uma resposta) 

( 1 ) Já tinham estado lá no passado  

( 2 ) Foi fortemente recomendado por alguém  

( 3 ) Conheciam alguém que fazia tratamento lá  

( 4 ) Confiaram na instituição/pessoa de referência  

( 5 ) Localização muito conveniente  

( 6 ) O tratamento estava disponível  

( 7 ) Mais que uma das razões acima  

( 8 ) Não sabe                            

( 9 )Outros (especificar) 

      Outro1_______________________________________ 

      Outro2_______________________________________ 

 

escol_ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oser1_ 

oser2_ 

68. Você acha que o CAPS estimula as famílias a participar mais ativamente do 

processo de tratamento de seus familiares?  

( 1 ) De forma alguma       

( 2 ) Não muito                                    ( 4 ) Muito                          

( 3 ) Mais ou menos                            ( 5 ) Extremamente  

estfam_ 

69. Você acha a equipe suficientemente competente para lidar com o 

envolvimento familiar?  

( 1 ) Muito incompetente     

( 2 ) Incompetente                           ( 4 ) Competente                 

( 3 )  Mais ou menos                       ( 5 ) Muito competente  

equcom_ 
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70. Como você classificaria a competência geral da equipe?  

( 1 ) Muito incompetente     

( 2 ) Incompetente                         ( 4 ) Competente                 

( 3 )  Mais ou menos                     ( 5 ) Muito competente  

comequ_ 

71. Foram tomadas as medidas apropriadas de segurança para fazê-lo sentir-se 

salvo/seguro/protegido em caso de um episódio de violência durante seu período 

de trabalho no CAPS?  

( 1 ) De forma alguma       

( 2 ) Não muito                           ( 4 ) Muito                          

( 3 ) Mais ou menos                   ( 5 ) Extremamente 

segur_ 

72. Como você classificaria, as instalações da unidade (p.ex.: banheiro, cozinha, 

refeitório, o próprio prédio, etc.)?  

( 1 ) Péssimas                 

( 2 ) Ruins                                  ( 4 ) Boas                             

( 3 ) Regulares                           ( 5 ) Excelentes       

insuni_ 

73. Se um amigo / familiar estivesse necessitando de ajuda de uma unidade de 

Saúde Mental, você recomendaria a ele/a o CAPS?  

( 1 ) Não, com certeza que não                     ( 4 ) Sim, acho que sim        

( 2 ) Não, acho que não                                 ( 5 ) Sim, com certeza 

( 3 ) Talvez         

Se você respondeu 4 ou 5, por quê? . 

( 1 ) O CAPS tem um bom atendimento          ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim 

( 2 ) Obtém-se bons resultados com no CAPS     ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

( 3 ) Outros motivos       ( 0 ) Não           ( 1 ) Sim, quais?  

Motivo1______________________________________________ 

Motivo2______________________________________________ 

recom_ 

 

 

 

 

bomatn _ 

bonres _ 

outr _ 

recmot1 _ 

recmot2 _ 

74. De que você mais gosta neste serviço?  

( 1 ) Da minha função                                                   ( 4 ) Dos usuários        

( 2 ) Do atendimento prestado aos usuários                 ( 5 ) Nada                                      

( 3 ) Dos colegas de trabalho                      ( 6 ) Outros________________ 

___________________________________________________________ 

 

gsta_ 

75. Quais são particularmente os aspectos de que você não gosta?  

 

( 1 ) Da  minha função                                                   ( 4 ) Dos usuários       

ngsta_ 
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( 2 ) Do atendimento prestado aos usuários                 ( 5 ) Nada                                     

( 3 ) Dos colegas de trabalho                   ( 6 ) Outros_________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

76. Você acha que o serviço poderia ser melhorado?  

                       ( 1 ) Sim                          ( 2 ) Não       

   Se sim, de que maneira? 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

melh_ 

77. Você se sente sobrecarregado no seu serviço? 

( 1 ) Sempre 

( 2 ) Frequentemente                    ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                      ( 5 ) Nunca 

sbserv_ 

 

78. Você sente que recebe o apoio de que necessita do seu supervisor direto? 

( 1 ) Sempre 

( 2 ) Frequentemente                ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                  ( 5 ) Nunca 

apsup_ 

 

79. Você sente que seu trabalho é demasiadamente controlado por seus 

superiores? 

( 1 ) Sempre 

( 2 ) Frequentemente                ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                  ( 5 ) Nunca 

consup_ 

 

80. Você participa do processo de tomada de decisões no seu serviço?  

( 1 ) Sempre 

( 2 ) Frequentemente               ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                 ( 5 ) Nunca 

partdec_ 

 

81. Você participa da implementação de programas e/ou atividades novas no 

serviço? 

( 1 ) Sempre 

( 2 ) Frequentemente                ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                  ( 5 ) Nunca 

parprog_ 

82. Você participa do processo de avaliação das atividades e/ou programas do 

serviço? 

( 1 ) Sempre 

paval_ 
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( 2 ) Frequentemente               ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                 ( 5 ) Nunca 

83. Você acha que suas opiniões são levadas em consideração? 

( 1 ) Sempre 

( 2 ) Frequentemente               ( 4 ) Raramente 

( 3 ) Mais ou menos                 ( 5 ) Nunca 

opcons_ 

84. Você está satisfeito com este serviço? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                       ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

satserv_ 

 

85. Qual a chance de você ser promovido neste serviço?  

( 1 ) Muito improvável      

( 2 ) Improvável                         ( 4 ) Provável                         

( 3 ) Mais ou menos                  ( 5 ) Muito provável       

promov_ 

86. Como você se sente com a expectativa de ser promovido?  

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                       ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

expro_ 

 

87. Você se sente satisfeito com o grau de responsabilidade que você tem no seu 

serviço? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                        ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                        ( 5 ) Muito insatisfeito 

satres_ 

 

88. Você se sente satisfeito no relacionamento com seus colegas? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                        ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                        ( 5 ) Muito insatisfeito 

satrel_ 

 

89. Com que frequência você tem reuniões de equipe?  

( 1 ) Mais que uma vez por semana      

( 2 ) Uma vez por semana                       ( 4 ) Menos que uma vez por mês 

( 3 ) Entre 1-3 vezes por mês                  ( 5 ) Nunca 

frereu_ 

90. Você se sente satisfeito com a frequência das reuniões de equipe? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                       ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

satfreq_ 

 

91. Você se sente satisfeito com a forma que as reuniões de equipe são 

realizadas? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

sareeq_ 

92. Até que ponto você se sente satisfeito com a eficácia e utilidade destas 

reuniões? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

eficreu_ 
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( 2 ) Insatisfeito                       ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

93. Você se sente satisfeito com a quantidade de controle exercida por seus 

superiores? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                       ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

quacon_ 

 

94. Como você se sente em relação ao grau de autonomia que você tem em seu 

serviço? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                       ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

autserv_ 

 

95. Você se sente satisfeito com a frequência de discussões de trabalho? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

discol_ 

 

96. Você se sente satisfeito com o seu nível de participação nas decisões de 

trabalho? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                     ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                     ( 5 ) Muito insatisfeito 

tomdec_ 

 

97. Você se sente satisfeito com o seu grau de participação na implementação de 

programas e/ou atividades? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                     ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                     ( 5 ) Muito insatisfeito 

improg_ 

 

98. Você se sente satisfeito com sua participação no processo de avaliação? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

partav_ 

 

99. Você se sente satisfeito com a atenção dada às suas opiniões? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

ateopi_ 

 

100. Você se sente satisfeito com o clima no ambiente de trabalho? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                     ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                     ( 5 ) Muito insatisfeito 

clitrab_ 

 

101. Até que ponto você se sente satisfeito com seu salário? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                     ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                     ( 5 ) Muito insatisfeito 

satsal_ 

102. Você se sente satisfeito com a frequência de contato entre a equipe e os 

usuários? 

equsu_ 
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( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

103. Você está satisfeito com o grau de envolvimento dos familiares no CAPS? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

envtto_ 

 

104. Como você se sente com a maneira como as famílias são tratadas pela 

equipe? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

famtto_ 

 

105. Você se sente satisfeito com o grau de competência profissional da equipe? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                       ( 5 ) Muito insatisfeito 

compro_ 

 

106. Você se sente satisfeito em relação às medidas de segurança do CAPS? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

medseg_ 

 

107. Você está satisfeito com o conforto e aparência do CAPS? 

( 1 ) Muito insatisfeito 

( 2 ) Insatisfeito                      ( 4 ) Satisfeito 

( 3 ) Indiferente                      ( 5 ) Muito insatisfeito 

apcaps_ 

Agora vou fazer algumas perguntas sobre sua casa e bens 

108. Dentre os itens abaixo, quais os que você possui e em que quantidade? Caso 

não possui algum item, coloque 00. 

      Automóvel:_ _ 

      Televisor em cores:_ _ 

      Banheiro:_ _ 

      Empregada mensalista:_ _ 

      Rádio (excluindo carro):_ _ 

      Máquinas de lavar roupa:_ _ 

      Videocassete/ DVD _ _ 

      Aspirador de pó:_ _ 

      Geladeira comum ou com freezer:_ _ 

      Computador:_ _ 

      Televisor branco e preto:_ _ 

 

 

auto _ 

tvcr _ 

banh _ 

epdm _ 

radi _ 

mqlav _ 

vidvd _ 

aspo _ 

gela _ 

cmp _ 

tvbp _ 

As perguntas subsequentes serão sobre como você tem se sentido no último mês 

  Não  Sim  
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109. Você tem dores de cabeça frequentes?     

110. Você tem falta de apetite?      

111. Você dorme mal?               

112. Você se assusta com facilidade?      

113. Você tem tremores nas mãos?          

114. Você tem má digestão?             

115. Você se sente nervoso (a), tenso (a), preocupado (a)? 

116. Você sente que suas ideias ficam embaralhadas de vez em 

quando? 

117. Você tem se sentido triste ultimamente?  

118. Você tem chorado mais que de costume?  

119. Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas 

atividades diárias?        

120. Você tem dificuldade de tomar decisões?   

121. Você acha que seu trabalho é penoso  e lhe causa 

sofrimento?   

122. É incapaz de desempenhar um papel útil na sua vida? 

123. Você tem perdido o interesse pelas coisas?     

124. Você se sente uma pessoa sem valor?         

125. Alguma vez você pensou em acabar com  sua vida?   

126. Você se sente cansado o tempo todo?   

127. Você sente alguma coisa desagradável no estômago?           

128. Você se cansa com facilidade?                  

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

( 0 ) 

 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

( 0 ) 

 ( 0 ) 

( 0 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 )  

 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

  

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

 ( 1 ) 

  ( 1 ) 

 ( 1 ) 

  ( 1 ) 

 ( 1 ) 

dorcab _ 

fapet _ 

dormal _ 

assfac _ 

tremao _ 

madig _ 

nervo _ 

 

ldemb _ 

triste _ 

chora _ 

 

dif _ 

difdec _ 

 

trapen _ 

paputi _ 

perint _ 

semval _ 

acabvi _ 

cansa _ 

desest _ 

canfac _ 

Agora vamos falar de atividades físicas 

129. Desde segunda-feira passada quantos dias você caminhou por mais de 10 

minutos seguidos? Pense nas caminhadas no trabalho, em casa, como forma de 

transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma 

de exercício. 

_ _ dias               ( 0 ) nenhum (passe para a questão 129)           ( 9 ) IGN 

acamdia _ 

_ 

130. Nos em que você caminhou, quanto tempo, no total, você caminhou por 

dia?  _ _ _ minutos por dia          

aminca _ _ 

_ 

131. Desde segunda-feira da semana passada quantos dias você fez atividades 

fortes, que fizeram você suar muito ou aumentar muito sua respiração e seus 
afordia _ _ 
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batimentos do coração, por mais de 10 minutos seguidos? Por exemplo: correr, 

fazer ginástica, pedalar rápido em bicicleta, fazer serviços domésticos pesados 

em casa, no pátio ou jardim, transportar objetos pesados, jogar futebol 

competitivo, entre outros. 

_ _ dias               ( 0 ) nenhum (passe para a questão 131)           ( 9 ) IGN 

132. Nos dias em que você fez atividades fortes, quanto tempo, no total, você 

fez atividades fortes por dia? _ _ _ minutos por dia 

aminfor _ _ 

_ 

133. Desde segunda-feira da semana passada quantos dias você fez atividades 

médias, que fizeram você suar um pouco ou aumentar um pouco sua respiração 

e seus batimentos do coração, por mais de 10 minutos seguidos? Por exemplo: 

pedalar em ritmo médio, nadar, dançar, praticar esportes só por diversão, fazer 

serviços domésticos leves, em casa ou no pátio, como varrer, aspirar, entre 

outros. 

_ _ dias               ( 0 ) nenhum                                                     ( 9 ) IGN 

amedia _ _ 

134. Nos dias em que você fez atividades médias, quanto tempo, no total, você 

fez atividades médias por dia? _ _ _ minutos por dia 

amind _ _ 

_ 

As perguntas a seguir se referem ao impacto o seu trabalho na sua vida  

135. Você se sente sobrecarregado no seu trabalho no CAPS? 

( 0 ) Não                           ( 1 ) Sim 
sob _ 

136. Por quê? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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ANEXO C – Questionário relativo aos prontuários 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM 

ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial do município de Campina Grande – 

Paraíba 

PRONTUÁRIOS 

Número de identificação:_ _ _ _ _ _ _ 

1.Cidade: _______________________ 

2.Estado: _______________________ 

3. Entrevistador: _______________________ 

4. Data da coleta: _ _ /_ _ /2006  

5.Tipo:                  ( 1 )CAPS I                        ( 2 ) CAPS II 

ni _ _ _ _ _ 

cd _ _ 

est _ 

 

dacl: _ _/_ _/2006 

caps _ 

6. Número do prontuário: ________________________________ 

Nome do usuário: ___________________________________ 

7. Data de ingresso no serviço: _ _ /_ _/ _ _ _ _ 

 

 

dis _ _/_ _ /_ _ _ _ 

8.Modalidade de acompanhamento atual:  

( 1 ) Intensivo            ( 2 ) Semi-intensivo         ( 3 ) Não intensivo 

9. Essa informação foi buscada na APAC?    ( 0 ) Não            ( 1 ) Sim 

mdac _ 

 

infa _  

10. Ingresso na modalidade atual de atendimento: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

11. Data do último registro de atendimento: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

12. CID: _______________________ 

13. Essa informação foi buscada na APAC?   ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

14. No registro, quem fez a primeira avaliação? 

( 01 ) Enfermeiro            (02 ) Médico             ( 03 ) Psicólogo 

     ( 04 ) Assistente social        Outro:__________________________ 

di _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

dr_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

cid  _ _ _ _ _ _ 

napc _  

 

regp _ _ 

15. Encaminhado por: 

Unidade Básica de Saúde      ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

Hospital Geral                         ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

Emergência                            ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

Ambulatório Especializado     ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

Hospital Psiquiátrico               ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

Outro:_______________________________________________ 

 

eubs  _ 

ehgr  _ 

eemeg  _ 

eamep  _ 

ehpsq  _ 

eout  _ 
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16. Internações  psiquiátricas:            ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

17. Número de internações psiquiátricas anteriores ao ingresso no CAPS em 

hospital geral:  _ _  

18. Número de internações psiquiátricas anteriores ao ingresso no CAPS no 

hospital psiquiátrico:  _ _ 

19. Número de internações psiquiátricas após o ingresso no CAPS em 

hospital geral:  _ _ 

20. Número de internações psiquiátricas após o ingresso no serviço em 

hospital psiquiátrico: _ _  

21. Data da ultima internação: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

22. Tempo que durou a última internação? _ _  meses_ _ _dias 

itps  _ 

 

nithg  _ _ 

 

nithp  _ _ 

 

niphg  _ _ 

niphp _ _ 

 

duin _/_ _/_ _ _ _ 

tuips _ _ _  

Verifique a existência de registro dos seguintes itens: 

23. Atendimentos individuais:                      ( 0 ) Não         ( 1 )Sim 

      Data do último atendimento: _ _ /_ _/ _ _ _ _ 

24. Atendimento grupal                                  ( 0 ) Não          ( 1 ) Sim 

      Data do último atendimento: _ _ /_ _/ _ _ _ _ 

25. Plano Terapêutico Individual – PTI:       ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

       Data do último PTI _ _/ _ _/_ _ _ _ 

26. Intercorrências:                                      ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

      Data da última intercorrência _ _/ _ _/_ _ _ _ 

27. Visitas domiciliares:                               ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

      Data da última visita domiciliar _ _/ _ _/_ _ _ _ 

28. Atendimento / Orientações aos familiares:   ( 0 ) Não         ( 1 ) Sim 

       Data da última orientação aos familiares _ _/_ _/_ _ _ _ 

29. Número de avaliações medicamentosas nos últimos três meses:   _ _ 

      Data da última avaliação medicamentosa: _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

rati _ 

duai _ _/_ _/_ _ _ _ 

ragr_ 

duag_ _/_ _/_ _ _ _ 

rpti _ 

dupti_ _/_ _/_ _ _ _ 

ritc _ 

duin _ _/_ _/_ _ _ _ 

rvd _ 

duv _ _/_ _/ _ _ _ _ 

rof _ 

duof _ _/_ _/_ _ _ _ 

avmd_ _ 

dua _ _/_ _/_ _ _ _  

30. Número de visitas domiciliares no último mês: 

(01) Enfermeiro: _ _               

Data da última visita: _ _/_ _/_ _ _ _ 

(02) Médico: _ _                     

Data da última visita _ _/_ _/_ _ _ _ 

(03) Assistente social: _ _      

Data da  última visita _ _ /_ _/_ _ _ _ 

(04) Psicólogo: _ _                  

Data da última visita _ _/_ _/_ _ _ _ 

Outro 1: _ _    Especificar:_________________________ 

  Data da última visita: _ _/_ _/_ _ _ _ 

 

vdef _ _ 

duve_ _/_ _/_ _ _ _ 

vdmd _ _ 

duvm_ _/_ _/_ _ _ _ 

vdas _ _ 

duas_ _/_ _/_ _ _ _ 

vdps _ _ 

duvp_ _/_ _/_ _ _ _ 

vdo1 _ _ 

dvo1_ _/_ _/_ _ _ _ 
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Outro 2 _ _     Especificar:_________________________ 

  Data da última visita: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Outro 3 _ _     Especificar:_________________________ 

  Data da última visita: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Outro 4 _ _     Especificar:_________________________ 

  Data da última visita: _ _/ _ _/_ _ _ _ 

Outro 5_ _     Especificar_________________________ 

  Data da última visita:_ _ /_ _/_ _ _ _ 

Outro 6 _ _     Especificar__________________________ 

  Data da última visita: _ _/_ _/_ _ _ _ 

vdo2 _ _ 

dvo2 _ _/_ _/_ _ _ _ 

vd3 _ _ 

dvo3_ _/_ _/_ _ _ _ 

vd4 _ _ 

dvo4_ _/_ _/_ _ _ _ 

vd5 _ _ 

dvo5_ _/_ _/_ _ _ _ 

vd6 _ _ 

dvo6_ _/_ _/_ _ _ _ 

Caracterização da última história clínica: 

31. Sinais e sintomas: :                              ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

32. Historia familiar: :                                 ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

33. Uso de medicação: :                            ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

34. Avaliação das funções psíquicas: :      ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

35. Apoio familiar: :                                    ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

36. Adesão às atividades propostas        ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

37. Perfil sócio econômico                         ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

 

hcl _ 

hfm _ 

umd _ 

fps _ 

apf _ 

aap _ 

ser _ 

Caracterização do último PTI  

38. Espaço de definição do PTI: 

Reunião de equipe: :                              ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Consulta individual: :                              ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Acolhimento: :                                        ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Outro: :                                                   ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Especificar: _____________________________________________ 

 

ere _ 

eci _ 

eac _ 

eot _ 

epc _ _ 

39. Quem participa da definição do PTI? 

Enfermeiro: :                              ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Médico: :                                    ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Psicólogo: :                                ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Assistente social: :                    ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Outro: :                                      ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Especificar: ______________________________________________ 

 

dpef _ 

dpmd _ 

dpps _ 

dpas _ 

dpot _ 

dpec _ _ 

40. Identifique se os seguintes itens fazem parte do PTI 

Inserção no trabalho: :                                     ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Programa de geração de renda: :                    ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

 

pit _ 

ppg _ 
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Inserção comunitária: :                                     ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Cuidados pessoais com o corpo: :                   ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Grupo de conversação: :                                  ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Oficinas: :                                                          ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Acompanhamento aos familiares: :                  ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Atendimento individual: :                                  ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Prescrição de fármacos: :                                ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

Visita domiciliar: :                                             ( 0 ) Não        ( 1 ) Sim 

pic _ 

pcp _ 

pgc _ 

pof _ 

paf _ 

pai _ 

ppf _ 

pvd _ 

41. Psicofármacos em uso e / ou indicados na última prescrição:  

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

psfp1 _ _ _ 

psfp2 _ _ _ 

psfp3 _ _ _ 

psfp4 _ _ _ 

psfp5 _ _ _ 

psfp6 _ _ _ 

psfp7 _ _ _ 
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ANEXO D – Termo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO E – Termo de Autorização para Uso de Instrumentos 

 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS  

FACULDADE DE ENFERMAGEM  

  

  

AUTORIZAÇÃO  

  

  

   Eu, Professora Doutora Luciane Prado Kantorski vinculada a Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do Projeto de Avaliação dos 

Centros de Atenção Psicossocial do Sul do Brasil – CAPSUL I e II autorizo Francisco de 
Sales Clementino doutorando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, que tem como Projeto de 

Doutoramento a temática dos Serviços Substitutivos em Saúde Mental no contexto do Sistema 

Único de Saúde - SUS, particularmente na construção interinstitucional desta política no 

estado da Paraíba, a partir da Reforma Sanitária e Psiquiátrica, orientando do Prof. Dr. 

Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, a utilizar os instrumentos de coleta de dados aplicados 

aos coordenadores, profissionais, usuários e familiares com o objetivo de adaptação e 

aplicação nessa mesma população do referido projeto. Solicito que nas publicações derivadas 

do referido projeto quando os resultados forem obtidos a partir dos questionários do CAPSUL 

I ou II (em versão original ou adaptada) seja feita explícita referência à utilização dos 

instrumentos.  

  

 

_________________________________________________________________  

Luciane Prado Kantorski  

Coordenadora do Projeto de   

Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial do Sul do Brasil – CAPSUL I e II  

 


