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RESUMO 

 

OLIVEIRA, K. K. D. de. Atuação dos profissionais no atendimento às famílias 

nos centros de atenção psicossocial. 2015,144 fls. Defesa (Doutorado) – 

Programa de Pós- Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal-RN, 2015. 

Avaliar a adequação dos papéis e funções no atendimento à família desenvolvido 

pelos profissionais de saúde mental nos CAPS do RN, a partir dos papeis e funções 

desempenhados pelos profissionais nestes serviços. Para isso, apontou-se como 

objetivos específicos: Descrever o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes 

de saúde mental nos CAPS do RN; Conhecer a opinião dos profissionais das 

equipes de saúde mental quanto à política, às práticas e à formação em saúde 

mental; Verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais que atuam 

nos CAPS do RN em relação ao atendimento às famílias. Trata-se de um estudo 

analítico, transversal, de abordagem quantitativa e qualitativa. Coletaram-se os 

dados por meio de questionário, em 33 CAPS do RN, entre março e outubro de 

2014, após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN, parecer 

nº217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537, em 1 de março de 2013. A amostra, 

definida por meio de critérios de inclusão e exclusão, foi de 183 profissionais.  A 

análise dos dados seguiu dois passos: 1. Preparo e tratamento das questões 

fechadas do instrumento de pesquisa, relativas à caracterização e práticas em 

saúde mental dos sujeitos da pesquisa por meio do recurso informacional do 

Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) Statistics versão 20.0; 2. Preparo 

e tratamento do corpus formado pelas respostas às questões abertas relativas às 

políticas, práticas e formação na psiquiatria por meio do software Analyse Lexicale 

par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) e categorizados 

conjuntamente pela técnica de Análise de Conteúdo, baseada em Bardin (2004). A 

análise de dados apoia-se na literatura pertinente. Explicitaram-se os resultados por 

meio de três artigos que demonstram os seguintes resultados: O primeiro artigo, 

perfil dos participantes, caracterizou-se por predominância do sexo feminino 

(76,5%), na faixa etária de 40 a 58 anos (61,7%). Trabalham entre 30 e 40 horas 

semanais (63,5%), com atuação na saúde mental há mais de 10 anos (98,4%). A 

amostra estudada direciona o atendimento a grupos familiares (65,7%), 

predominando o atendimento em equipe entre os assistentes sociais, enfermeiros, 



 

 

psicólogos e terapeutas ocupacionais. O médico realiza os atendimentos sem 

interação com a equipe (48,6%). Sobre as dificuldades encontradas nos serviços 

ordenam-se em: materiais e insumos (75,1%), financeiros (78,5%) e estruturais 

(66,9%). O segundo artigo encerra dados qualitativos organizados em cinco 

categorias: Promoção da reabilitação dos usuários dos CAPS; Necessidades de 

capacitações; Conflitos e satisfações do trabalho em equipe; Práticas desenvolvidas 

nos CAPS; Dificuldades de efetivação da Política de Saúde Mental. O terceiro artigo 

evidencia a inadequabilidade do atendimento destinado às famílias (93,4%). E, 

comparando-se os atendimentos as famílias e aos grupos nos CAPS os dois tipos 

mostram-se inadequados: família (92,63%), grupos (92,60%). Os principais dados 

obtidos revelam a necessidade urgente de transformação na atenção psicossocial. 

Evidencia-se, ainda, a importância de investimentos em insumos, estrutura física e 

na capacitação de recursos humanos para os CAPS. Considerando o contexto 

pesquisado, conclui-se que torna-se premente o investimento em políticas de 

formação que priorizem a capacitação para o cuidado e o trabalho em equipes 

multiprofissionais. Também é necessário que os gestores estejam comprometidos 

com o modo psicossocial e capacitados para trabalhar de forma descentralizada, 

participativa e articulada com os demais segmentos da comunidade.  

 

PALAVRAS CHAVES: Família. Grupos Populacionais. Serviços de Saúde Mental. 
Papel Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, K. K. D. Work of professionals to care for families in Care Centers 
Psychosocial of Rio Grande do Norte. 2015, 144 pgs. Defense (Doctorial) - 

Graduate Program in Nursing, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal/Brazil, 2015. 
 
This study aimed to evaluate the work of professionals to care for families in 

Psychosocial Care Centers (CAPS) of Rio Grande do Norte (RN), from the roles and 

functions performed by these professional services. For this, it was pointed out the 

following objectives: To describe the profile and the activities conducted by mental 

health teams in the RN CAPS; Know the opinion of professionals in the mental health 

teams of the politic, practices and training in mental health; Check the suitability of 

the roles and functions of professionals working in the RN CAPS in relation to care 

for families. This is an analytical cross-sectional study of quantitative and qualitative 

approach. Data were collected through a questionnaire in 33 CAPS RN, between 

March and October 2014, after being approved by the Research Ethics Committee / 

UFRN, opinion nº217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537, on March 1 2013. The 

sample was adopted, defined by inclusion and exclusion criteria, and is composed of 

183 professionals. The database preparation followed two steps: 1. Preparation and 

processing of data of closed questions of the questionnaire concerning the 

characterization and practices in mental health research subjects through 

informational resource Statistical Package for Social Scienses (SPSS) Statistics 

version 20.0; 2. To check the significance level was chosen by applying the chi-

square test. Preparation and treatment of the corpus formed by the answers to open 

questions relating to the policies, practices and training in psychiatry through Analyse 

lexicale pair Contexte software d'un Ensemble of Segments of Texte (ALCESTE) 

together and categorized by content analysis technique, Bardin (2004). The data 

analysis is supported in the literature. It made explicit the results through three 

articles waxing the following results. In the first, participants profile was characterized 

by a predominance of females (76.5%), aged 40-58 years (61.7 %). They work 

between 30 and 40 hours per week (63.5%), working in mental health for over 10 

years (98.4%). The sample directs the care of family groups (65.7%), predominantly 

the care team of social workers, nurses, psychologists and occupational therapists. 

The doctor performs emergency care without interaction with the staff (48.6%). On 

the difficulties encountered in services are ranked in: materials and supplies (75.1%), 

financial (78.5%) and structural (66.9%). The second article contains qualitative data 

organized into five categories: Promoting the rehabilitation of users of CAPS; Needs 

training; Conflicts and satisfactions of teamwork; Practices developed in CAPS; 

Effective difficulties of Mental Health Policy. The third article highlights the 

inadequacy of care for families (93.4%) and comparing the care families and groups 

in CAPS both types show to be inadequate: family (92.63%), groups (92, 60%). The 

main data obtained reveal the urgent need for transformation in psychosocial care. It 



 

 

shows also the importance of investments in inputs, physical structure and training of 

human resources for the CAPS. 

KEYWORDS: Family.Population. Groups. Mental Health Services. Professional 

Paper 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se propôs a estudar os papéis e funções das 

equipes de saúde mental nos Centros de Reabilitação Psicossocial do Rio 

Grande do Norte no atendimento às famílias. Mesmo com desafios no 

atendimento à família nestes serviços, buscou-se articular conceitos e práticas 

do setor saúde, destacar o trabalho da equipe no CAPS, para despontar 

caminhos para o trabalho neste campo. 

Esclarece-se que, com os avanços das Reformas Sanitária e 

Psiquiátrica no Brasil, muitas mudanças desenrolam-se através dos anos. Em 

relação à saúde mental, destaca-se o processo de desinstitucionalização do 

portador de transtorno mental e a gradual implementação de serviços de saúde 

mais abertos, como os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS, os Hospitais-

dia e os Residenciais Terapêuticos. A partir destas mudanças, os sujeitos que 

antes viviam isolados nos hospitais psiquiátricos, passem a contar com um 

tratamento mais próximo de seus familiares e da comunidade onde vivem 

(SILVA; MONTEIRO, 2011).  

As mudanças ocorridas explicitam a necessidade do atendimento às 

famílias, refletem a perspectiva de que: “Usuário, família, equipe e território são 

espaços de vida, de sentimentos, de educação, que nos abrem caminhos 

possíveis para a implementação da parceria no cuidado em saúde mental” 

(SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2008, p 134). 

 

1.1 O METACONTEXTO: O PROCESSO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA E AS 

POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO IMEDIATO 

 

O sistema de manicômios persistiu por muito tempo como a base do 

tratamento psiquiátrico. Este modelo sustentava-se na visão do doente mental 

como ameaça social, excluía o indivíduo da sociedade e utilizava tratamentos 

com técnicas como eletrochoque e convulsoterapia. Foulcalt (1999) reitera que 

estas práticas eram salientadas pelo discurso médico que defendia a loucura 

como anormalidade, desrazão e ameaça, sem perspectivas de cura. 
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Esta visão da anormalidade perdurou por quase dois séculos e, no 

início do século XX, iniciaram-se os primeiros questionamentos em relação à 

anormalidade e as práticas médicas excludentes, nas quais os portadores de 

transtornos mentais se encontravam em decorrência de suas doenças e formas 

de tratamento manicomiais vigentes no período (PRATES et al, 2013). 

As rupturas com estas vertentes do alienismo e da psiquiatria 

ganharam evidência a partir de 1970, com a experiência de transformação 

radical do hospital psiquiátrico, em Trieste, na Itália, que inspirou a reforma 

psiquiátrica brasileira. O ano de 1978 pode ser considerado como o início do 

movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil (BARROS 

et al., 2013). 

Entre os anos 1980 e 1990, o movimento da Reforma Psiquiátrica e o 

da Reforma Sanitária tomaram força pelos eventos históricos e políticos 

representados pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e pela 1ª 

Conferência Nacional de Saúde Mental, em 1987 (HIRDES, 2009). 

Em 1989, a Reforma Psiquiátrica, influenciada pelas experiências 

exitosas do Hospital Anchieta, em Santos, conseguiu uma importante vitória, 

ainda que parcial, por meio da aprovação pela Câmara dos Deputados do 

Projeto de Lei nº 3.657/89, de autoria do deputado Paulo Delgado, que 

defendia a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e a sua substituição 

gradativa por outros recursos assistenciais. Estabelecia, também, a 

responsabilidade das secretarias estaduais, das comissões regionais e locais e 

das secretarias municipais de saúde pela construção de redes municipais de 

Saúde Mental extra-hospitalares (SANTOS, 2014). 

Nos anos seguintes, outros marcos contribuíram a favor da Reforma 

Psiquiátrica, tais como: o Brasil passou a ser signatário da Declaração de 

Caracas, a qual propôs a reestruturação da assistência psiquiátrica. Em 1992, 

após a II Conferência Nacional de Saúde Mental, passaram a vigorar no país 

as primeiras normas federais regulamentadoras da implantação de serviços de 

atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros CAPS, Núcleos de 

Atenção Psicossociais - NAPS e as primeiras normas para fiscalização e 

classificação dos hospitais psiquiátricos. Contudo, as novas normatizações do 
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Ministério da Saúde (MS) não instituíam uma linha específica de financiamento 

para os CAPS e NAPS (SOARES; SILVA, 2013). 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil sofreu influências do modelo da 

psiquiatria democrática italiana de Franco Basaglia, que preconizava a 

medicina comunitária, o fim dos manicômios e a sua substituição por novos 

serviços de saúde mental que não trabalhassem a psiquiátrica como forma de 

controle e segregação (SOARES; SILVA, 2013). 

Somente com o advento da Reforma Psiquiátrica, defendeu-se uma 

nova forma de pensar o processo saúde/doença mental e o cuidado 

direcionado a esse. Fortaleceu-se a valorização do cuidar e na adoção do 

território como espaço social de busca constante do pleno exercício de 

cidadania (SILVA; MONTEIRO, 2011). 

Na continuidade dos avanços, depois de 11 anos de tramitação, em 06 

de Abril de 2001, a Lei 10.216 é sancionada e redireciona a assistência em 

Saúde Mental, privilegiou os serviços de base comunitária, mas não instituiu 

mecanismos claros para a extinção dos manicômios, assim contribuiu para a 

expansão dos serviços substitutivos em todo país.  

O mais visível é o CAPS, um dos eixos na rede de atenção à Saúde 

Mental, para retirar os doentes dos manicômios. Ainda assim, a promulgação 

da Lei impõe novo impulso e ritmo para o processo de reforma psiquiátrica no 

Brasil (SOARES;SILVA, 2013). 

No ano seguinte, em 2002, como consequência da III Conferência 

Nacional de Saúde Mental - CNSM, uma nova portaria foi publicada, a 

336/2002, e determinou o abandono do termo NAPS, propondo um novo 

modelo de assistência centrado nos CAPS, os quais foram definidos como 

serviço ambulatorial de atenção diária que funciona segundo a lógica do 

território. Também houve a criação de três diferentes tipos de CAPS, a saber: 

CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional, e o CAPS passou a ser o 

articulador central das ações de saúde mental do município ou do modelo 

assistencial, de acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde - 

NOAS (BRASIL, 2002). 
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Ao longo desses anos, o processo de desinstitucionalização ganhou 

reforço com programas para redução de leitos psiquiátricos, entre estes, CAPS, 

NASF, Centros de Convivência e Residências terapêuticas. O modelo 

implantado e desenvolvido é o da Reabilitação Psicossocial, considerado como 

o paradigma atual da Atenção em Saúde Mental (PRATES et al, 2013). 

Destacam-se, nesta pesquisa, os CAPS e o termo psicossocial. Os 

CAPS foram criados oficialmente pela Portaria GM nº 224/1992 e 

regulamentados pela Portaria GM nº 336/2002, com a missão de prestar 

atendimento em regime de atenção diária; promover a inserção social e familiar 

dos usuários por meio de ações intersetoriais que envolvam educação, 

trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de 

enfrentamento dos problemas; gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo 

cuidado clínico eficiente e personalizado; regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental de sua área; dar suporte e supervisionar a 

atenção à saúde mental na rede básica através da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

(BRASIL, 2004). 

Os CAPS diferenciam-se uns dos outros pelo porte, capacidade e 

clientela atendida, organizando-se conforme o perfil populacional dos 

municípios brasileiros. Descritos de acordo com Brasil (2004):  

O CAPS I é implantado em municípios com população entre 20.000 e 

70.000 habitantes. Funciona de segunda a sexta-feira em dois turnos: manhã e 

tarde. 

O CAPS II é implementado em municípios com população entre 70.000 

e 200.000 habitantes. Funciona de segunda a sexta-feira, podendo ter um 

terceiro turno de funcionamento até às 21 horas. 

O CAPS III, instalado em municípios com população acima de 200.000 

habitantes, com funcionamento 24 horas, diariamente, incluindo fins de semana 

e feriados. 

O CAPSi é implantado em municípios com população acima de 

200.000 habitantes, funciona de segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro 

turno de funcionamento até às 21 horas. 
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CAPSad, instalado em municípios com população acima de 100.000 

habitantes, funciona de segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro turno de 

funcionamento até às 21 horas. 

O termo psicossocial designa práticas em Saúde Mental Coletiva com a 

função de substituir o modelo assistencial psiquiátrico ainda dominante 

(COSTA-ROSA e col., 2003). O uso desse termo visa incluir nas práticas 

aspectos políticos, econômicos, valores culturais como componentes de um 

sentido mais amplo de articulação, saúde mental, assistência e socialização. 

Prates et al. (2013) analisam quatro parâmetros que definem o modelo 

psicossocial: a) concepções do processo saúde-doença e dos meios teórico-

técnicos para lidar com ela; b) concepções da organização das relações 

institucionais e do trabalho interdisciplinar; c) concepção da forma de relações 

da instituição e de seus agentes com a população e d) concepções dos efeitos 

das ações em termos terapêuticos e éticos.  

Estes aspectos consideram a noção de humanização, compreendida 

como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção 

de saúde. Com base nesta descrição, pode-se entender a atenção psicossocial 

como referencial ético-teórico-político do movimento da Reforma Psiquiátrica 

no Brasil e como modo prático de cuidado em saúde mental, sempre levando 

em conta o contexto social e institucional (COSTA-ROSA e col., 2003). 

Atualmente, vivencia-se um processo de reforma psiquiátrica 

avançado, marcado por discussões, impasses e desafios que permeiam a 

substituição do modelo asilar, a reinserção social e apoio à família e a 

organização das novas estratégias de atenção à saúde mental (SILVA; 

MONTEIRO, 2011). 

Vistos estes percalços, outros dispositivos são lançados para a 

melhoria da assistência em saúde mental, como a Portaria Nº 3.088, de 23 de 

Dezembro de 2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(PRATES, et al., 2013). 

Assim, o processo de reforma psiquiátrica é moldado sobre avanços e 

limitações, o certo é que implantação dos novos serviços de atenção à saúde 
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mental precisam se organizar em rede para o resgate da cidadania dos 

usuários, a valorização da inserção dos familiares na ressocialização e o 

processo de desmistificação da loucura junto à comunidade (SILVA; 

MONTEIRO, 2011). 

 

1.2. CONTEXTO IMEDIATO: PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE E O TRABALHO NOS CAPS  

 

No momento atual de transição da reforma psiquiátrica, ora impõe-se o 

modelo tradicional, biológico, ora emerge o modelo da Atenção Psicossocial, 

busca-se compreender o trabalho nos CAPS e o delineamento de papéis e 

funções que se mostram na dinâmica das relações de trabalho.  

O objeto a ser trabalhado, no caso o paciente portador de transtorno 

mental, seria o mesmo para todos os membros da equipe. Dessa forma, a 

comunicação entre os diferentes discursos que compõem a equipe se colocaria 

dentro do horizonte da possibilidade do exercício dos papéis e funções (NETO, 

2010).  

Neste exercício, cita-se Mehry (2003) que define o trabalho em saúde 

como relacional, pois depende do “trabalho vivo” em ato, ou seja, no momento 

em que é produzido, realizado. As relações produzidas por este ato podem ser, 

de um lado, sucintas e burocráticas, onde a assistência resume-se ao ato de 

prescrever, ao saber médico hegemônico, produtor de procedimentos; e, por 

outro, podem desenvolver-se como relações intercessoras estabelecidas no 

trabalho em ato, realizado no cuidado à saúde e assim moldando-se papéis e 

funções.  

Estas relações fazem parte de um sistema social, seguindo alguns 

requisitos fundamentais para sua continuidade, entendido como um espaço de 

localização, ou seja, um território palco para as relações, a sistematização de 

funções e a distribuição de materiais e recompensas, além das estruturas 

integradoras e reguladoras dos conflitos existentes nas relações (PARSONS et 

al. 1980). 

O termo “função” refere-se a critérios da importância de fatores e 

processos dinâmicos do sistema social, contribuindo para a manutenção, 
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conservação e perpetuação deste sistema, tornando possível o seu 

funcionamento e continuidade. Portanto, o termo função inclui as ações sociais, 

organizações de grupo e fenômenos não padronizados social e culturalmente 

(PARSONS et al., 1980). 

Com relação ao termo “papéis” Parsons et al. (1980) afirmam que estes 

consistem na participação social de um indivíduo, balizada institucionalmente, 

seguindo normas e deveres em um processo concreto de interação social com 

outros possuidores de papéis específicos e concretos.  

Explicita-se que os papéis e funções coexistem, ora interpondo-se, ora 

complementando-se, implicando em um processo de integração e regulação, 

mediado pelas necessidades individuais e coletivas (SANTOS, 2014).  

Refletindo os conceitos expostos no âmbito da saúde mental, explica-

se que “papéis” diz respeito às práticas profissionais específicas de cada 

profissão, regulamentadas pelas leis do exercício profissional, conselhos de 

classe, entre outros. Cada profissional possui atribuições específicas dentro da 

equipe, estando sujeitos a normas, direitos e deveres (SANTOS, 2014).  

Sobre as “funções”, estas incluem as interações sociais dentro das 

delimitações de papéis. Tais interações extrapolam as competências e 

habilidades aprendidas no cotidiano das universidades, compreendendo 

atividades relacionadas a problemas sociais, desenvolvidas na realidade dos 

serviços de saúde mental (SANTOS, 2014). 

O trabalho em equipe, em saúde mental, no setor público, diante da 

demanda da população, exige soluções para o enfrentamento de embates 

como: trabalho em equipe entre os profissionais, vindos de processos de 

formações diferentes; entre a equipe e os gestores, possuidores de 

concepções de gestão diferentes e tecnologias de gestão produzidas em outros 

processos de trabalho; e, entre a equipe e os usuários, estes entendidos não 

como consumidores ou agraciados, mas como cidadãos (SAMPAIO et al., 

2011). 

Para o enfrentamento de tais embates, Sampaio et al (2011) propõe 

três atitudes: a) Competência, o desenvolvimento de habilidades técnicas, 

relacionais, comunicacionais e políticas, para a prática efetiva e qualificada da 

gestão e do cuidado, em campo atravessado de história e subjetividade; b) 
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Humildade, o reconhecimento de que desvios, carências materiais, 

marginalidades, anormalidades, imoralidades e sofrimentos não devem ser 

reduzidos ao fenômeno doença, portanto não são passíveis de tratamento; c) 

Democracia, caracterizando-se como o reconhecimento da necessidade de 

desburocratizar e (des)hierarquizar relações de poder para uma atuação 

menos competitiva, valorizando os saberes da população, compartilhando 

responsabilidades, inclusive assumindo a transparência na prestação de 

contas, no estabelecimento de critérios, nas decisões, práticas e resultados. 

Para dar conta da prática do trabalho neste novo cenário da reforma 

psiquiátrica o principal recurso de intervenção diz respeito ao trabalhador, 

amparado por sua formação, seu protagonismo, suas habilidades técnicas e 

relacionais. Este reconhecimento deriva do fato de que, no campo da saúde 

mental, não predomina o uso denso das tecnologias de apoio diagnóstico e de 

tratamento presentes nas demais especialidades da saúde, baseadas em 

dispositivos biomédicos (SAMPAIO et al, 2011).  

No entanto, acredita-se que os saberes, habilidades e competências 

adquiridas durante a formação profissional, embora ofereçam as principais 

tecnologias para o saber/fazer, não se mostraram suficientes para os desafios. 

Daí a necessidade, cotidiana, de novos saberes e práticas serem construídos 

pelos trabalhadores, mediante a invenção e a incorporação de novas 

estratégias de lidar com a demanda (SAMPAIO et al, 2011). 

No ramo da saúde mental, visualiza-se a incorporação de tecnologias, 

inscritas no campo relacional, as tecnologias leves (MEHRY, 2007), como 

ferramentas imprescindíveis à operacionalidade dos processos de trabalho em 

saúde mental, implicando a construção de novo modo de operar as relações 

dos trabalhadores entre si e destes com os gestores e usuários dos serviços. 

Assim, afirma-se que, como qualquer trabalho vivo em ato, o processo de 

trabalho em saúde mental, em todas as fases de sua realização, está sempre 

sujeito aos desígnios do trabalhador em seu espaço de concretização da 

prática (SAMPAIO et al, 2011).  

O trabalho interdisciplinar desponta como uma estratégia para unir a 

complexidade do conhecimento, que impede cada trabalhador ter que saber 

tudo, mas instrumentaliza as saídas dos impasses e das fragmentações por 
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meio de um corpo coletivo de trabalho, isto é, da equipe multiprofissional, 

atuando sob lógica integrada (SAMPAIO, et al, 2011). 

Assim, na assistência em saúde mental, complementam-se e 

interpõem-se as atribuições especificas de cada profissional e as ações 

desenvolvidas nas realidades dos serviços.  

 

1.3 CONTEXTO GERAL/ESPECÍFICO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

SAÚDE/DOENÇA MENTAL E O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS 

 

A família é historicamente determinada por nuances culturais e sociais, 

com base nas relações de parentesco, destaca-se entre as instituições 

fundamentais da sociedade. É apontada como primordial para a sobrevivência 

dos indivíduos, e ainda para a proteção e a socialização de seus componentes, 

transmissão do capital cultural e econômico e da propriedade de grupo, bem 

como das relações de gênero e de solidariedade entre gerações (CARVALHO; 

ALMEIDA, 2003). 

A organização familiar é também a relação da família com o portador 

de transtorno mental. Inclusive, chegou a ser considerada agente patogênico, 

que precisava ser afastada da pessoa com transtorno mental. Cabia à família 

esperar pelos resultados das intervenções realizadas pelos detentores do 

saber competente. No interior dos hospitais psiquiátricos, a família funcionava 

como informante da enfermidade e da trajetória da pessoa com transtorno 

mental. O cuidado, neste cenário, era de responsabilidade exclusiva dos 

trabalhadores da saúde mental e dos serviços assistenciais (BARROS, et al., 

2013). 

Seja do ponto de vista negativo, como fator de desenvolvimento e de 

manutenção dos transtornos mentais, ou de um ponto de vista positivo, como 

fator terapêutico e de saúde, a família influencia o estado geral do portador de 

transtornos mentais.  

Os estudos sobre o papel da família ganharam visibilidade na década 

de 1950, se exacerbaram com o início da reforma psiquiátrica e, com as 

modificações na assistência saúde mental, muda também a visão da família, 

que passa a ser vista como espaço de cuidado, objeto de estudo, existindo 
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diferentes olhares sobre ela, conforme sua relação com o portador de 

transtorno mental (SANTIN; KLAFKE, 2011). 

Destarte, estas visões destacam-se: a família como um espaço de 

transição e um elo entre o sujeito e o território, uma vez que o portador de 

transtorno mental apresenta dificuldades de circulação social e formação de 

outros laços afetivos; a família como sofredora, necessitando de assistência e 

suporte social e a família como um sujeito de ação política e coletiva, construtor 

de cidadania e avaliador dos serviços de saúde (MINOZZO, 2012). 

Concorda-se que no processo da reforma sanitária, o 

comprometimento da família no cuidado ao portador de transtorno mental exige 

a aquisição de habilidades que podem, em um primeiro momento, modificar as 

rotinas familiares. No entanto, esta responsabilidade do familiar com seu 

adoecido também é positiva, pois além de intensificar suas relações, o familiar 

torna-se um parceiro da equipe de saúde para cuidar do portador de transtorno 

mental, sendo facilitador nas ações de promoção da saúde mental e de 

inserção do indivíduo em seu meio (SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2008).  

 

“Porém, nossa sociedade, bem como as famílias, estão pouco 
preparadas e amparadas para acolher o portador de transtorno 
mental, havendo ainda uma lacuna entre o cuidado que se tem 
e o cuidado que se almeja ter em saúde mental” (SANTIN; 
KLAFKE, 2011, p. 147). 

 

Sabe-se que, assim como para a família, os profissionais também 

precisam adquirir habilidades, acreditar nesta parceria e compreender que a 

inserção familiar é um processo, não é estável, muito menos fácil. Exige que os 

profissionais tenham perseverança, vontade e capacidade técnica para 

promover esta integração. Além disso, o trabalho entre equipe e família deve 

ser conjunto, o que requer o compartilhamento da responsabilidade e do 

compromisso para a concretização de uma assistência integral ao portador de 

transtorno mental (SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2008). 

Quando se fala na postura do serviço diante da família, Wetzel (2005) 

esclarece que, oferecer atendimento quando o familiar solicita também se faz 

necessário para cuidar desta família, mas não se constitui em uma estratégia 

de sua inserção no cuidado, apenas ao fato da equipe manter-se aberta para o 

atendimento.  
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A inserção da família efetiva-se no compartilhamento da 

responsabilidade pelo cuidado integral ao portador de transtorno mental, sendo 

condição primordial para possibilitar uma interrelação congruente com as 

necessidades do usuário e família (SCHRANK; OLSCHOWSKY, 2008). 

Destaca-se, em meio às estratégias facilitadoras do trabalho nos 

CAPS, a formação de grupos, oficinas, visitas domiciliares faz-se necessárias, 

estabelecer correntes de negociação em movimento entre profissionais, 

portadores de transtorno mental e familiares, visando à formação da rede de 

educação e inclusão em saúde mental. 

Dessa forma, compreende-se o CAPS como instância de composição 

essencial nas redes de prevenção e tratamento dos transtornos mentais, seja 

como nível de atenção primária, sendo porta de entrada do sistema de saúde, 

capaz de direcionar o portador de transtornos aos serviços necessários, seja 

como serviço de acompanhamento, discute-se sobre o próprio CAPS e a 

inserção da família na rede de saúde mental. 

Apoiado no modelo psicossocial, o CAPS preconiza, como uma das 

suas metas, a desinstitucionalização, propõe ainda um conjunto de dispositivos 

que possibilitam a construção e a invenção de novas perspectivas de vida e 

subjetividade, com base não apenas em diagnósticos e prognósticos da 

doença mental, mas sim, na complexidade que envolve o indivíduo na sua 

dimensão psíquica e nas suas relações com o meio em que vive (BRASIL, 

2013). Para atingir os objetivos deste novo modo de conceber a saúde mental, 

o individuo não pode está segregado da família e nem dos grupos sociais na 

comunidade de pertencimento. 

O primeiro passo para impulsionar o trabalho com as famílias é incitar 

os sujeitos envolvidos na saúde mental à transformação para uma melhor 

qualidade de vida, exigindo para tanto o mergulho nas temáticas como 

conceituações em saúde mental, estrutura e função familiar e distribuição de 

papéis, fatores favoráveis no processo saúde-doença mental (MACEDO; 

MONTEIRO, 2006).  
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1.4 DELINEAMENTO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

Desde a desinstitucionalização dos portadores de transtorno mental 

crônicos tem-se a necessidade de uma rede de serviços que possa dar suporte 

ao indivíduo e à sua família para amenizar as dificuldades encontradas no dia a 

dia, de modo que a intervenção no ambiente familiar faça parte da rotina dos 

serviços de saúde mental. 

Em meio a esta necessidade cita-se a relevância do trabalho em 

equipe, de forma interdisciplinar, visto que as questões que envolvem as 

mudanças assistenciais na saúde mental, nos grupos e família são complexas 

e necessitam dos diversos olhares, os quais envolvem multi disciplinas e 

saberes especializados, abordando as necessidades de cuidado e possíveis 

soluções para os problemas enfrentados por esses sujeitos (SILVA; 

MONTEIRO, 2011). 

A problemática aqui apontada e o interesse em estudar a temática 

surgiram pela vivência como profissional da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

durante quatro anos em dois estados fronteiriços, em duas cidades interioranas 

ambas de pequeno porte, Severiano Melo/RN e Potiretama/CE, no período de 

Janeiro de 2005 a Janeiro de 2010 e como docente supervisora de estágio da 

graduação em enfermagem de uma Universidade em Mossoró/RN de 2011 até 

os dias atuais.  

Durante o período de vivência na ESF observou-se muitas famílias nas 

quais existiam portadores de transtornos mentais e comportamentais e com as 

situações de sofrimento vivenciadas por estas. As dificuldades para agir 

tornaram-se evidentes, visto que, os profissionais da ESF não tinham 

capacitação suficiente e as instituições de apoio, como o CAPS, demonstrava, 

em suas ações, uma atuação tímida. 

Esta observação despertou o interesse em trabalhar para promover à 

integração da assistência em saúde mental, à atenção primária, à saúde, visto 

que nas comunidades evidencia-se a prevalência dos transtornos mentais, mas 

com baixo número de pessoas em acompanhamento. Assim, pensou-se a 

necessidade de aumento do acesso aos cuidados em saúde mental, ações e 

serviços que propiciassem o respeito aos portadores de transtornos mentais, 
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através da redução da procura de atendimento em locais distantes e em 

hospitais psiquiátricos e facultar o resgate da cidadania a partir da obtenção de 

bons resultados na saúde de sujeitos com transtornos mentais nas 

comunidades onde vivem. 

Pela vivência como docente supervisora de estágio, por meio das aulas 

práticas da disciplina mantêm-se contatos com vários serviços de saúde mental 

que trabalham com saúde mental e evidenciam-se as dificuldades que 

encontram para trabalhar, como estruturas físicas deficientes, limitações pelo 

número insuficiente de profissionais nos serviços, carências em capacitações, 

além das queixas sobre a interface com os serviços e a família, em prol dos 

direitos das pessoas com transtornos mentais. 

Das vivências compartilhadas das práticas disciplinares, relatam-se as 

constatações expostas a seguir: a família se encontra inserida de maneira 

irregular nos serviços de saúde mental; a elas são dirigidas ações pontuais, tais 

como, reuniões esporádicas e visitas domiciliares. Aos portadores de 

transtorno mental, dirigi-se um atendimento ambulatorial e medicalizante, 

limita-se a estratégias no atendimento do CAPS para o andamento do processo 

de socialização. 

As limitações evidenciadas refletem as dificuldades que os 

profissionais têm de inserir a família nos CAPS e realizar atendimentos em 

grupo, seja pelo conhecimento superficial em relação aos princípios da reforma 

sanitária e do que é preconizado pelas políticas em saúde mental o que implica 

na deficiência de capacitações para trabalhar com a família e com a educação 

em saúde/educação permanente, seja pelo grande número de pacientes, pela 

dificuldade de trabalhar em equipe multiprofissional, além da fragilidade ou 

inexistência do controle social requerido doutrinariamente e operacional do 

SUS, que deixa a conformação dos serviços de saúde mental organizada pela 

gestão municipal e ainda, porque sofrem o desgaste psíquico ao trabalhar com 

a doença mental.  

A família também encontra dificuldades para inserir-se no CAPS seja 

pela pouca interação e aproximação com os profissionais dos serviços; por 

acreditar que os profissionais de saúde detém todo conhecimento em relação 

ao cuidado com os transtornos mentais; por ainda não conhecer e aprender a 
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aprender com os transtornos mentais e comportamentais, bem como exercer o 

controle social nos serviços de saúde; pela sobrecarga de sofrimento 

decorrente do viver com ter um membro da família com transtorno mental, 

provocando mudanças nas rotinas e arranjos familiares, e ainda pelos estigmas 

sociais relacionados ao portador de transtornos mentais (SILVA; MONTEIRO, 

2011). 

Diante do contexto, questiona-se:  

 Qual o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes de 

saúde mental nos serviços substitutivos de atenção em saúde mental do RN?  

 Qual a opinião desses profissionais sobre política, práticas e 

formação em saúde mental? 

 Como é a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais 

no atendimento a família nos CAPS do RN? 

Para verificar a adequabilidade do trabalho, papéis e funções no 

atendimento familiar e nas atividades em grupo nos CAPS do Rio Grande do 

Norte, formularam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:  

Hipótese nula (H0): Os papéis e funções das equipes de saúde mental 

no atendimento familiar não são adequados nos CAPS do RN;  

Hipótese alternativa (H1): Os papéis e funções das equipes de saúde 

mental no atendimento familiar são adequados nos CAPS do RN. 

Destaca-se que o atendimento familiar e em grupo no CAPS emerge 

em bases de dados como objeto de investigação em diversos campos do 

saber, o que implica em dificuldades teórico/práticas evidentes, a exemplo da 

psicologia, enfermagem e medicina. 

Acredita-se que o tema do cuidado em saúde mental nos serviços 

substitutivos ao modelo manicomial, portanto, psicossocial e de base 

comunitária, pautam-se pela reforma psiquiátrica, são emergentes, 

especialmente no que se refere ao atendimento em grupos e ao segmento 

família, no território. No atual contexto da reforma não pode ser pensado como 

simples modificações de estruturas físicas, mas como reelaborações de 

concepções, de dispositivos, comprometendo-se com os interesses daqueles a 

quem se presta a assistência (SILVA; MONTEIRO, 2011). 
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Sobre esse ponto de vista concorda-se com Amarante (2007) ao 

afirmar que é preciso acreditar que a desinstitucionalização somente acontece 

com a participação efetiva da família, sendo este um acontecimento 

indispensável para a reforma psiquiátrica. Nesta perspectiva, cita-se: “A 

participação e a inclusão da família no acompanhamento do portador de 

transtorno mental representam um novo contexto de práticas e saberes, 

reconhecidamente, merecedores de estudos e reflexões” (AZEVEDO; 

MIRANDA, 2010, p. 1866). 

Destaca-se, ainda, que a aproximação dos trabalhadores com a família 

permite conhecer os limites e possibilidades para estabelecer parcerias que 

darão suporte para ações de educação, prevenção, tratamento, reabilitação e 

inclusão. 

Como evidencia Azevedo e Miranda (2011), incluir a família no serviço 

de saúde mental e ainda fazer desta um agente externo ativo de participação e 

transformação, constitui-se um desafio para os profissionais de saúde e, ao 

mesmo tempo, uma mudança de práticas terapêuticas. O serviço de saúde 

mental e o profissional voltam-se não mais ao atendimento individual do 

doente, destacando o transtorno mental como único foco, mas na coletividade 

de seus relacionamentos sociais, e em especial familiares a partir de um 

projeto terapêutico singular. 

Busca-se com o estudo aproximar-se da realidade do CAPS, em 

virtude do crescimento desta modalidade de serviço, na medida em que 

permitirá a visualização de relações sociais estabelecidas entre usuários, 

trabalhadores e familiares; compreender se o CAPS vem se adequando as 

recomendações propostas pelo movimento da reforma sanitária, voltando-se 

para a construção da cidadania dos portadores transtornos mentais e 

comportamentais. Deste modo, contribuir para pensar e redirecionar a 

assistência prestada nos CAPS do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Em meio às discussões, chama-se atenção para o fato de que os 

profissionais precisam manter uma atenção contínua em relação ao risco de 

adoecimento mental das famílias. Esta é uma situação preocupante, visto que, 

após o adoecimento mental de mais um membro da família, as possíveis 
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consequências geradas, além de serem dificilmente mensuradas, podem 

repercutir em toda a sociedade (SANTIM; KLAFKE, 2011). 

A importância da formação da rede de atenção em saúde apoia-se na 

ideia de que incluir as famílias no CAPS é um problema complexo, que exige 

abordagem multiprofissional e interinstitucional para ampliar a consciência 

sobre a necessidade de articulação dos recursos e serviços existentes para o 

enfrentamento dos problemas, cumprindo, assim, as metas da reforma 

sanitária.  

Dentre os profissionais atuantes no CAPS, destaca-se o enfermeiro.  

Em relação às ações para a inclusão da família, as atividades dos enfermeiros 

englobam planejamento de ações, realização de orientações e visitas 

domiciliares às famílias, sempre em articulação com os demais membros da 

equipe. 

Busca-se contribuir para com o conhecimento da enfermagem em 

saúde mental, uma vez que estes profissionais encontram-se inseridos no 

CAPS e podem se beneficiar com as discussões e resultados obtidos, 

convertendo-os em mudanças para sua prática psicossocial, esta diferenciada 

do modelo clínico de cuidar em saúde mental. Não significa que a perspectiva 

clínica seja menos importante, todavia a perspectiva psicossocial remete à 

concepção de saúde, daquilo potencialmente produtivo, ainda preservado pelo 

adoecimento mental. 

Além disso, este estudo pretende inspirar novas investigações, 

contribuir com a produção de conhecimentos e o fortalecimento da área. 

Pretende-se oferecer subsídios para que os profissionais que atuam na saúde 

mental desenvolvam e reflitam sobre a potência desinstitucionalizante deste 

instrumento de trabalho. 

Torna-se relevante para a enfermagem porque proclama a 

necessidade urgente de aliar o conhecimento científico à prática da 

enfermagem no aspecto psicossocial, ressaltando, pelas próprias 

características da profissão, que, ao incorporar o conceito ampliado de saúde, 

se coloca como responsável em considerar questões que transcendem o 

biológico, a fim de, contribuir para o estado de saúde dos diversos grupos 

populacionais. 
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Para a comunidade em geral, o mérito assenta-se no cenário da 

proposição de serviços multiprofissionais de melhor resolutividade, ou seja, 

implicará na oferta e recebimento de cuidados psicossociais não só os da 

assistência direta, focalizando o aspecto terapêutico dessas ações. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a adequação dos papéis e funções no atendimento à 

família desenvolvido pelos profissionais de saúde mental nos 

CAPS do RN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes de 

saúde mental nos CAPS do RN.  

 Conhecer a opinião dos profissionais das equipes de saúde mental 

quanto à política, às práticas e à formação em saúde mental; 

 Verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais 

que atua nos CAPS do RN em relação ao atendimento as 

famílias. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo analítico, transversal de abordagem quantitativa 

e qualitativa. 

Os estudos analíticos estão usualmente subordinados a uma ou mais 

questões científicas, as hipóteses, que relacionam eventos e procuram 

esclarecer uma dada associação entre uma exposição, em particular, e um 

efeito específico (SAMPIERRE; COLLADO; LÚCIO, 2006). 

Quanto aos estudos transversais, Polit, Beck e Hungler (2004), 

explicam que envolvem a coleta de dados em um único ponto de tempo, são 

apropriados para descrever a situação do fenômeno num determinado espaço 

de tempo fixo. 

Como afirma Polit; Beck; Hungler (2004), os dados qualitativos e 

quantitativos são complementares, representam palavras e números, as duas 

linguagens fundamentais da comunicação humana. Os autores reforçam que 

quando a hipótese é apoiada por dados múltiplos e complementares pode 

trazer mais confiança na validade dos resultados. 

 

3.2. LOCAIS DO ESTUDO  

 

O estudo desenvolveu-se em 33 CAPS do Estado do Rio Grande do 

Norte, excetuando-se os CAPS do município de Natal, uma vez foram objetos 

em estudo anterior, realizado por Santos (2014).  

O Estado do Rio Grande do Norte divide-se em oito regiões de saúde 

com a finalidade de atender à demanda em saúde mental/saúde no estado: 1ª 

Região de Saúde do Rio Grande do Norte (RSRN) com sede em São José de 

Mipibu; 2ª RSRN com sede em Mossoró; 3ª RSRN com sede em João Câmara; 

4ª RSRN com sede em Caicó; 5ª RSRN com sede em Santa Cruz; 6ª RSRN 

com sede em Pau dos Ferros; 7ª RSRN com sede na região metropolitana; e a 

8ª RSRN com sede em Assu (RIO GRANDE DO NORTE, 2013).  
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Essas regiões apresentam as seguintes características (Rio Grande do 

Norte (2013):  

A 1ª RSRN (Litoral Sul e Agreste), compõe-se por 27 municípios com 

sede em São José de Mipibu, com 351.502 habitantes. Essa região possui, no 

total, cinco CAPS sendo quatro CAPS I, e um CAPSad.  

A 2ª RSRN (Oeste), sediada no município de Mossoró, reúne 15 

municípios, caracteriza-se como a segunda mais populosa do estado, com 

448.904 habitantes, concentrando 14,17% do total de habitantes do RN. A 

mesma apresenta cinco CAPS I, dois CAPS II, um CAPS i, um CAPS ad. 

 3ª RSRN (Mato Grande e Salineira), com 25 municípios e 312.919 

habitantes com sede em João Câmara, abrangendo uma população de 

295.065  

habitantes, possuindo um CAPS I, um CAPS II e um CAPS ad. 

4ª RSRN (Seridó), formada por 25 municípios, com 295.726 habitantes 

no total, sediada em Caicó, abarcando dois CAPS I, um CAPS II, um CAPS III.  

5ª RS/ RSRN (Trairi e Potengi), com 21 municípios e 185.719 

habitantes tem sua sede no município de Santa Cruz. Possui dois CAPS I e um 

CAPS II. 

6ª RS/RSRN (Alto Oeste) que aglutina 36 municípios, com 230.042 

habitantes com sede em Pau dos Ferros. Apresenta uma rede de serviços 

composta por um CAPS I e um CAPS II.  

7ª RS/RSRN (Metropolitana), constituída por cinco municípios (Natal, 

Extremoz, Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante) é a que reúne o 

maior contingente populacional, equivalente a 1.187.899 habitantes, possuindo 

quatro CAPS II, um CAPS III, quatro CAPSad, dois CAPSi. 

8ª RS/RSRN (Vale do Assu), composta por 13 municípios, com 

155.316 habitantes, apresentando um CAPS I. 
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Quadro 1: Distribuição dos CAPS por Região de Saúde, tipo de CAPS, número de 
profissionais que atuam em cada serviço e o número de profissionais que responderam ao 
questionário da pesquisa. 

 

Pelo panorama descrito, observa-se que a 7ª região de saúde 

(metropolitana) e a 4ª região de saúde (Caicó) concentram a maior parte dos 

serviços especializados e as demais regiões tem uma oferta reduzida de tais 

REGIÃO DE SAÚDE DO 
ESTADO DO RN 

MUNICÍPIOS Serviços Profissionais Respostas 

1ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE SÃO JOSÉ DE 

MIPIBÚ 

SÃO JOSÉ DE 
MIPIBÚ 

1 CAPS I 15 13 

GOIANINHA 1 CAPS I 08 06 

CANGUARETAMA 1 CAPS I 10 04 

SANTO ANTÔNIO 1 CAPS I 12 06 

NOVA CRUZ 1 CAPS III 14 04 

2ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE MOSSORÓ 

APODI 1 CAPS I 11 09 

AREIA BRANCA 1 CAPS I 13 06 

CARAÚBAS 1 CAPS I 08 03 

PATÚ 1 CAPS I 06 06 

MOSSORÓ 

2 CAPS II 20 00 

1 CAPS i 12 12 

1 CAPS 
AD 

08 03 

3ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE JOÃO CÂMARA 

CEARÁ-MIRIM 1 CAPS II 08 05 

JOÃO CÂMARA 1 CAPS I 08 06 

MACAU 
1 CAPS 

AD 
11 06 

4ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE CAICÓ 

JUCURUTÚ 1 CAPS I 8 4 

PARELHAS 1 CAPS I 9 6 

CURRAIS NOVOS 1 CAPS II 9 5 

CAICÓ 1 CAPS III 24 10 

5ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE SANTA CRUZ 

SÃO PAULO DO 
POTENGI 

1 CAPS I 08 02 

SANTA CRUZ 1 CAPS II 12 06 

SÃO JOSE DO 
CAMPESTRE 

1 CAPS I 08 06 

6ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE PAU DOS FERROS 

SÃO MIGUEL 1 CAPS I 07 07 

PAU DOS FERROS 1 CAPS II 07 05 

7ª REGIÃO DE SAÚDE – 
REGIÃO 

METROPOLITANA 

MACAÍBA 
1 CAPS II 09 07 

1 CAPS 
AD 

08 04 

PARNAMIRIM 

1 CAPS 
AD 

10 06 

1 CAPS II 10 05 

1 CAPS i 11 07 

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

1 CAPS II 10 07 

8ª REGIÃO DE SAÚDE – 
SEDE ASSU 

ASSÚ 1 CAPS I 11 07 

TOTAL 26 33 325 183 
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serviços e, consequentemente, usuários com menos oportunidades de acesso 

a um serviço substitutivo e de reinserção social (SANTOS, 2014). 

Conforme estes dados, o Estado dispõe hoje de 38 CAPS, e 27 fazem 

parte desta pesquisa, excetuando-se de Natal, dois CAPS II de Mossoró e o 

CAPS I de Baraúnas não participaram da pesquisa. Justifica-se que os do 

município de Mossoró encontravam-se em greve na época da coleta de dados 

e, o de Baraúnas por questões políticas passou por mudança de prefeito três 

vezes consecutivas, com mudança também da equipe de profissionais de 

forma que tornou-se inviável a pesquisa no local. 

 

3.3  POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

A população da pesquisa compõe-se dos profissionais de saúde dos 

CAPS do Estado do RN, totalizando 325 profissionais de saúde. Aplicou-se os 

critérios de inclusão e exclusão, a amostra final resultou em 183 profissionais.  

Definiram-se como critérios de inclusão, além do desejo e 

disponibilidade, manter vínculo com o CAPS onde atua por, no mínimo seis 

meses.  

Como critérios de exclusão elencou-se ter menos de seis meses de 

vínculo e carga horária inferior a 20 horas com o serviço de saúde mental 

pesquisado. Estar em férias, de licença ou afastado do serviço no período de 

coleta de dados. Recusar-se a responder o questionário. 

 

3.4  COLETA DE DADOS E VARIÁVEIS 

 

O instrumento de pesquisa utilizado com os profissionais dos CAPS 

(Anexo I) trata-se de um questionário dividido em quatro partes:  

1ª parte com questões fechadas sobre o perfil socioeconômico e de 

dos participantes;  

2ª parte com questões fechadas, divididas em três seguimentos: 

atendimento individual, em grupo e em famílias;  

3ª parte: composta por questões fechadas sobre as características dos 

serviços de saúde mental; 
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4ª parte: contendo quatro questões semiabertas, com necessidade de 

justificativa, sobre as políticas, as práticas e o tipo de formação dos 

profissionais para a atuação nos serviços de saúde mental.  

Ressalta-se que o instrumento utilizado foi construído e testado, por 

meio de um teste piloto por pesquisadores do Departamento de Enfermagem, 

Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

– Universidade de São Paulo (FUREGATO et al, 2010). 

Para a coleta, visitou-se antecipadamente os 33 CAPS propostos no 

estudo. Conversou-se com o coordenador de cada serviço mostrando as cartas 

de autorização previamente assinadas pelos respectivos Secretários de Saúde, 

e ainda, uma carta de autorização assinada pelo Coordenador de Saúde 

Mental do Estado do RN (Apêndices A ao J), explicou-se os objetivos e a 

relevância da pesquisa.  

A partir da permissão em realizar a pesquisa, disponibilizava-se o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- Apêndice L) para que os 

profissionais pudessem analisar, assinar e agendar data e hora para reunir os 

profissionais de cada serviço e aplicar os questionários. Alguns serviços 

preferiram ficar com o questionário e marcar data de recolhimento. Coletaram-

se os dados entre os meses de março e outubro de 2014. 

Para caracterizar o perfil socioeconômico dos participantes, utilizaram-se 

as seguintes variáveis de caracterização sociodemográfica demonstradas no 

quadro 2. 

Quadro 2 – Variáveis de caracterização sociodemográfica, RN/Brasil, 2014 

Variável Tipo de dado Plano de   
análise 

Escores/ Categorias de 
verificação 

Idade 
Quantitativa 
discreta 

Independente Anos completos 

Sexo 
Qualitativa 
nominal 

        
Independente 

1. Feminino  
2. Masculino 

Formação 
acadêmica 

Qualitativa 
nominal 

         
Independente 

1. Médico 
2. Enfermeiro 
3. Psicólogo 
4. Fisioterapeuta 
5. Terapeuta 

Ocupacional 
6. Assistente Social 
7. Outro: 

7.1 Fonoaudiólogo 
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7.2 Farmacêutico  
7.3 Educador físico 
7.4 Arteterapeuta 

  7.5Musicoterapeuta 
7.6 Arte cênica 
7.7 Nutricionista 
7.8 Psicopedagogo 
7.9 Ciências sociais 

Ano de conclusão 
da graduação 

Quantitativa 
discreta 

Independente Anos completos 

Curso de 
especialização 

Qualitativa 
nominal 

Independente 
1. Sim 
2. Não 

Tipo de 
especialização 

 
Qualitativa 
nominal 

Independente 
1. Saúde mental 
2. Outra  
3. Não se aplica 

Tempo de trabalho 
em saúde mental 

Quantitativa 
discreta 

Independente 
Anos completos 

Ano em que 
começou a 
trabalhar no 
referido serviço 

Quantitativa 
Discreta 

Independente 

Anos completos 

Carga Horária 
semanal de 
trabalho 

Quantitativa 
discreta 

Independente 
Horas completas 

Salário no serviço, 
em reais 

Quantitativa 
Ordinal 

Independente 

1. 0-999 
2. 1000-1999 
3. 2000-2999 
4. 3000-3999 
5. 4000-4999 

Possui outro 
emprego 

Qualitativa 
nominal 

Independente 
1. Sim  
2. Não  

Área do outro 
emprego 

Qualitativa 
nominal 

Independente 
1. Saúde Mental 
2. Outro 
3. Não se aplica 

Programas 
educacionais 
frequentados 
(especializações 
com + de 360 
horas, mestrado, 
doutorado) 

Qualitativa 
nominal 

Independente 

1. Sim 
2. Não  

Outros programas 
educacionais 
frequentados 
(atualizações de 
360 horas) 

Qualitativa 
nominal 

Independente 

1. Sim 
2. Não 

Outros programas 
educacionais 
frequentados 
(cursos de curta 
duração-
treinamentos) 

Qualitativa 
nominal 

Independente 

1. Sim 
2. Não 
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Definiu-se para este estudo, a variável dependente: à adequabilidade 

dos papéis e funções dos profissionais dos CAPS no atendimento as famílias, 

influenciada pelas variáveis independentes presentes no Quadro 3. 

A seguir, dispõem-se os indicadores relacionados às variáveis de 

adequabilidade dos papéis e funções, os quais foram categorizados como 

adequado (A) e inadequado (I). 

Para a construção operacional dessas variáveis, utilizou-se o estudo de 

Santos (2014), os princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira, a 

Política Nacional de Saúde Mental, dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2004), a Portaria GM nº 336/2002 (BRASIL, 2002), a Lei 10.216/2001 (BRASIL, 

2001) e a Portaria nº 175/2001 (BRASIL, 2001b). 

 

Quadro 3 – Variáveis independentes 

Variáveis de 
análise 

Categoria da observação 

Atendimento da 
família em equipe 
multiprofissional 

Adequado (A): quando a família é atendida por uma equipe 

multiprofissional. 
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima. 

Atendimento 
Direcionado 
Famílias ou Familiar 
e a um membro da 
família 

Adequado (A): quando o profissional direciona o atendimento a 
família ou grupo de famílias. 
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima. 

Orientação e 
Dispensa de 
medicamentos à 
família 

Adequado (A): quando o profissional realiza a orientação para 

a dispensa de medicamentos à família. 
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima. 

Avaliação Familiar 
com abordagem 
terapêutica 

Adequado (A): quando o profissional utiliza pelo menos uma 

abordagem terapêutica como referencia na abordagem a 
família.  
 Inadequado (I): quando não contemplar o item acima. 

Avaliação Familiar 
se promove ações 
para autonomia do 
paciente e família 

Adequado (A): quando o profissional promove ações para 

promover a autonomia do usuário e da família 
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima. 

Avaliação do 
atendimento a 
família  

Adequado (A): quando o atendimento profissional contempla 

os itens descritos acima 
Inadequado (I): quando não contemplar o item acima. 
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3.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.5.1. Análise dos dados quantitativos e tratamento estatístico 

 

As respostas do questionário referentes às questões fechadas foram 

digitadas e tabuladas no Programa SPSS Statistics versão 20.0. 

Posteriormente, analisaram-se os mesmos por meio de estatística descritiva, 

com a formulação de gráficos e tabelas. Para constatar o nível de significância 

optou-se pela aplicação do teste Qui-quadrado de Pearson, adotou-se o nível 

de significância de 5% (p<0,05). 

Para verificar a adequabilidade do trabalho, papéis e funções no 

atendimento familiar e nas atividades em grupo nos CAPS do Rio Grande do 

Norte, formularam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:  

Hipótese nula (H0): Os papéis e funções das equipes de saúde mental 

no atendimento familiar não são adequados nos CAPS do RN;  

Hipótese alternativa (H1): Os papéis e funções das equipes de saúde 

mental no atendimento familiar são adequados nos CAPS do RN. 

Para verificação das hipóteses do estudo, utilizou-se das seguintes 

hipóteses estatísticas: 

 

H0: ∑ Adeq p e f CAPS ≤ ∑ Inad p e f CAPS (Teste Qui-quadrado, p-valor 

<0,05) 

 

H1: ∑ Adeq p e f CAPS > ∑ Inad p e f CAPS (Teste Qui-Quadrado, p-valor > 

0,05. 

 

Em que,  

H0 = Hipótese nula.  

H1 = Hipótese alternativa.  

∑ Adeq p e f CAPS = somatório das adequações dos papéis e funções 

entre CAPS do RN 

Teste Qui-Quadrado = Comparar as adequações inadequações entre 

CAPS do RN. 
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3.5.2. Análise dos dados qualitativos e tratamento categorial 

 

Para o tratamento dos dados das questões abertas optou-se pela 

análise de dados conjugada por meio do software Analyse Lexicale par 

Contexte d'un Ensemble de Segments de Texte (Alceste), versão 4.8, de base 

lexical e análise de conteúdo com base no modelo de Bardin, de base 

semântica. 

A análise conjugada seguirá duas etapas metodológicas: determinação 

do número de classes através do Alceste e operacionalização e discussão das 

categorias e subcategorias. Utiliza-se o termo classe na análise do Alceste e 

categoria na análise por Bardin, mas os dois termos tem o mesmo significado. 

O Alceste desenvolvido por Max Reinert (1990) é considerado uma 

potente ferramenta para análise automática de texto. É pertinente com o 

objetivo da pesquisa, pois apresenta as seguintes características: (a) identifica 

as informações essenciais de um texto e (b) quantifica para extrair as 

estruturas significantes mais fortes do texto. O programa materializa o 

pressuposto de que as estruturas lexicais de um texto estão intimamente 

relacionadas por meio da distribuição das palavras em seu corpus e, ainda, que 

tal distribuição não se dá ao acaso (CAMARGO, 2005). 

O uso do software exige um preparo específico do material a ser 

analisado por meio das Unidades de Contexto Inicial (UCI), a partir da qual o 

programa efetuará a fragmentação inicial. O preparo do material, ou seja, o 

conjunto de UCI, a partir da identificação das variáveis constitui-se um corpus 

de análise. O corpus adequado à análise do Alceste deve centrar-se em um 

tema (CAMARGO, 2005).  

Após o processamento pelo software, de acordo com as etapas 

operacionais, o corpus é dividido em unidades de contexto elementar (UCE), 

essas são segmentos de texto com enunciados linguísticos definidos como 

proposições, sobre os quais o pensamento é enunciado (CAMARGO, 2005). 

Terminada a etapa de preparação, o software agrupa as raízes 

semânticas, definindo-as por classe e considerando a função da palavra dentro 

de um texto. Deste modo, possibilita quantificar e compreender a delimitação 
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das classes, que são definidas em função da ocorrência e da coocorrência das 

palavras e da sua função textual (MEDEIROS JR, 2005). 

A organização dos dados é viabilizada por meio de análises estatísticas 

e matemáticas que fornecem: o número de classes, as relações existentes 

entre elas, as divisões realizadas no texto até a formação de classes, as forma 

radicais e palavras associadas com seus respectivos valores de qui-quadrado 

(x2), além do contexto semântico de cada classe (MEDEIROS JR, 2005). 

Com este material os pesquisadores explicitam o conteúdo presente no 

material coletado, interpretando cada classe a partir das informações 

fornecidas pelo software. A seguir expõe-se o exemplo do corpus preparado 

para este estudo: 

**** *suj_01 a 48 *pgt_01 até 06 *serv_01 a 05 *sex_01 e 02 *prof_01 e 02  
 
Legenda: 

Suj = sujeitos da pesquisa 

Pgt = pergunta – 167 = 01, 168 = 02; 169 = 03; 170 = 04; 171 = 05; 172 = 06 

Serv = serviço – CAPS: CAPS I = 01; CAPS II = 02; CAPS III = 03; CAPS ad = 
04; CAPS i = 05 

Sex = Sexo – Fem=01; Masc=02 

Prof = Profissão –= Med=1; Enfermeiro=2; Psicologo=3; AssitSocial=4; 

Técnico/Auxiliares de Enfermagem=05; Outros=06. 

 

3.5.3. Análise de Conteúdo 

 

Bardin (2004) configura a análise de conteúdo como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que tem por finalidade a descrição 

objetiva e sistemática do conteúdo manifesto da comunicação. A análise de 

conteúdo apresenta três fases fundamentais: Pré-análise; Exploração do 

material; Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

A pré-análise trata-se da fase em que se organiza o material a ser 

analisado. Tem por objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, 

conduzindo a um plano de análise. Essa fase é composta por quatro etapas: 

escolha dos documentos a serem analisados, formulação das hipóteses e 

objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final 

(BARDIN, 2004). 
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A segunda fase refere-se à exploração do material, que se constitui em 

uma fase longa que precede a definição de categorias por meio da codificação 

e da categorização. A codificação diz respeito à transformação sistemática, 

através de regras precisas, dos dados brutos em unidades representativas do 

conteúdo. A categorização tem por objetivo inicial fornecer uma representação 

simplificada dos dados brutos através do agrupamento dos mesmos em 

categorias por meio dos elementos comuns presentes nestes dados (BARDIN, 

2004) 

A terceira fase caracteriza-se pelo tratamento dos resultados, à 

inferência e à interpretação. Ao se descobrir um tema nos dados, é preciso 

comparar enunciados e ações semelhantes e diferentes entre si e identificar 

um conceito que os unifique ou os separe. Durante a interpretação dos dados, 

recomenda-se voltar-se atentamente aos marcos teórico, pois eles darão o 

embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. As interpretações 

dos dados levam às inferências que revelam o que se esconde sob a aparente 

realidade (BARDIN, 2004). 

 

3.6  QUESTÕES ÉTICAS 

 

Para a efetivação do projeto com a posterior coleta dos dados, foram 

coletadas as anuências da Coordenação de Saúde Mental do Estado do Rio 

Grande do Norte (Apêndice A) e dos Secretários de Saúde dos 27 municípios a 

serem visitados para a coleta dos dados nos serviços de saúde mental.  

As cartas de anuência tiveram o objetivo de informar e esclarecer a 

pesquisa e solicitar a devida autorização para a realização da mesma e 

utilização do nome das Instituições nos resultados, parciais e conclusivos, em 

eventos de natureza científica em âmbito nacional e internacional e na 

publicação dos resultados e relatos de experiência em periódicos indexados 

mediante o critério QUALIS/CAPES. Projeto enviado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa/UFRN, respeitando-se a normatização da Resolução Nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, referente aos aspectos éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, obtendo-se aprovação com protocolo nº 508.430, 

CAAE: 25851913.7.0000.5537 (Anexo 2). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apresentaram-se os resultados da pesquisa em forma de artigo 

científicos, os quais posteriormente serão encaminhados para publicação. 

Entre os resultados da pesquisa apresenta-se uma análise contextual, pois os 

problemas de pesquisa não devem dissociar-se dos seus contextos, sob o risco 

de inscrever um importante viés ao estudo. Assim, a contextualização do objeto 

de estudo se faz imprescindível, revelando o estado da arte sobre o mesmo e 

utilizado na introdução deste relatório de pesquisa. Para tanto, esse processo 

no campo da ciência não pode ser feito de maneira aleatória, mas seguindo 

métodos e técnicas claros e objetivos. 

Utilizou-se como método para realizar esta contextualização do 

problema a proposta da análise contextual de Hinds, Chaves e Cypress (1992). 

Privilegia e utiliza o contexto como uma fonte dinâmica e produtora de dados à 

medida que apresenta uma natureza multifacetada. 

 

Nessa modalidade conceitual, o contexto subdivide-se em 
quatro camadas que se interagem, mas que se diferenciam 
entre si pela extensão, cujo significado é compartilhado, pelo 
tempo que enfoca e pela rapidez com que a mudança em cada 
camada pode ocorrer e ser percebida: imediato, específico, 
geral e metacontexto. (SOARES; MIRANDA; MEDEIROS, 
2014, p. 4272) 

  

A apreensão das dimensões do contexto envolve uma visão 

continuada do objeto de estudo, desde os aspectos que descrevem o 

acontecimento do fenômeno, avançando para o estudo do passado mais 

imediato até chegar às vertentes de natureza política. Explicita a realidade do 

fenômeno desde um cenário imediato até um cenário maior. 

Na sequência dos resultados, os dados coletados foram 

estruturados  por meio do questionário em três artigos. O Quadro quatro mostra 

os artigos que apresentam os resultados da pesquisa e em seguida apresenta-

se um resumo de cada um deles. 
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Quadro 4: artigos referentes aos resultados da pesquisa 

 

 

O artigo I, intitulado “Aspectos contextuais da participação da família 

nos Centros de Atenção Psicossocial”, objetivou analisar os aspectos 

contextuais da participação das famílias nos Centros de Atenção Psíquico 

Social. O estudo utilizou-se do referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress. 

Os resultados mostram que a participação da família nos serviços de saúde 

mental é um desafio que está longe de ser transposto. Aponta-se a formação 

da rede de educação em saúde mental, uma estratégia válida na busca de 

superar esse desafio. 

O artigo II, intitulado “Perfis e práticas profissionais nos centros de 

atenção psicossocial”, objetivou descrever o perfil e as práticas dos 

profissionais nos centros de reabilitação psicossocial do Rio Grande do 

Norte/Brasil. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa. Os 

resultados encontrados nos CAPS do RN sinalizam certa dificuldade ou 

algumas resistências em enfrentar a luta por mudanças nas práticas 

assistenciais.  

Título do artigo 
Periódico a ser 
enviado/Qualis 

Link para acesso aos 
periódicos 

Aspectos contextuais da 
participação da família 

nos Centros de Atenção 
Psicossocial 

REUOL/B2 
https://www.ufpe.br/rev

istaenfermagem/ 

Perfis e práticas 
profissionais nos centros 
de atenção psicossocial 

Revista Eletrônica 
de Enfermagem/B1 

http://www.fen.ufg.br/r
evista/ 

Política, práticas e 
formação dos 

profissionais atuantes 
nos centros de atenção 

psicossocial  

Revista 
Aquichan/B1 

http://www.scielo.org.c
o/scielo.php?script=sci

_serial&pid=1657-
5997&nrm=iso&rep=&l

ng=pt 

Atendimento às famílias 
nos centros de atenção 

psicossocial: 
adequabilidade de papéis 

e funções 

Cadernos de Saúde 
Pública/A2 

http://www.scielo.br/sci
elo.php?script=sci_seri

al&pid=0102-
311X&lng=en&nrm=iso 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-5997&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-5997&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-5997&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-5997&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-5997&nrm=iso&rep=&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X&lng=en&nrm=iso
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 O artigo III, intitulado “Política, práticas e formação dos profissionais 

atuantes nos centros de atenção psicossocial”, objetivou investigar a 

política e práticas desenvolvidas, bem como a formação dos profissionais dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN)/Brasil. Os resultados evidenciam dificuldades de efetivação da política de 

saúde mental, devido a falta de capacitação profissional, relacionamento entre 

as equipes e práticas ainda decorrentes do modelo manicomial.   

 O artigo IV, intitulado “Atendimento às famílias nos centros de 

atenção psicossocial: adequabilidade de papéis e funções”, objetivou  

verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais que atuam 

nos CAPS do RN em relação ao atendimento as famílias. Trata-se de estudo 

analítico, transversal, com abordagem quantitativa.  O estudo evidenciou que 

os papéis e as funções desenvolvidas pelos profissionais no atendimento as 

famílias nos serviços pesquisados estão inadequados.  
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Resumo 

Objetivo: analisar os aspectos contextuais da participação das famílias nos 

Centros de Atenção Psíquico Social. Método: ensaio crítico, utilizando-se as 

bases de dados MEDLINE, SciELO e LILACS. Analisou-se o material selecionado, 

discutindo-se à luz referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress. 

Resultados: Os resultados encontrados foram categorizados em subtemas a 

partir dos diferentes níveis contextuais: Contexto Imediato descreve–se o 

trabalho com as famílias nos CAPS do Rio Grande do Norte (RN). No Contexto 

Geral e Especifico discute-se a tríade doença mental, família e CAPS. No 

metacontexto discute-se a reforma psiquiátrica. Conclusão: a participação da 

família nos serviços de saúde mental é um desafio que está longe de ser 

transposto e os CAPS desponta na rede de saúde mental, como uma 

estratégia válida na busca de superar esse desafio. 

Descritores: saúde mental; relações profissional-família; enfermagem 

psiquiátrica. 

 

Abstract 

Objective: To analyze the contextual aspects of families participation in the 

Centers Psychic Social Care. Method: critique, using the database MEDLINE, 

LILACS and SciELO. It was analyzed the selected material, discussing the 

theoretical background as thought Hinds, Chaves and Cypress. Results: the 

results found was categorized from different contextual levels: Immediate 

Context describes the task made with the CAPS of Rio Grande do Norte (RN) 
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families.  In General and Specific Context discusses the trinity mental illness, 

family and CAPS. In worldwide discusses the psychiatric reform. Conclusion: 

the family participation in mental health task is a dare that is away to be 

transposed and the CAPS appear in mental health like an effectual strategy in 

search to better this dare. 

Descriptors: mental health; Professional-Family Relations; psychiatric 

nursing. 

 

Resumen 

Objetivo: Analizar los aspectos contextuales de la participación de las familias 

en la atención social Centros psíquico. Método: la crítica, utilizando la base 

de datos MEDLINE, LILACS y SciELO. Se analizó el material seleccionado, 

discutiendo los antecedentes teóricos como pensamento de Hinds, Chaves y 

Cypress. Resultados: los resultados encontrados se clasifican de diferentes 

niveles contextuales: Contexto Inmediato describe la tarea hecha con las 

famílias de CAPS de Río Grande del Norte (RN). En Contexto General y 

Específica discute la trinidad enfermedad mental, familiares y CAPS. En todo 

el mundo habla de la reforma psiquiátrica. Conclusión: la participación de la 

familia en la tarea de la salud mental es un desafío que está lejos de ser 

transpuesta y los CAPS aparece en la salud mental como una estrategia eficaz 

en la búsqueda de mejorar esta atrevió. 

Descriptores: salud mental; Relaciones Profesional-Familia; enfermería 

psiquiátrica. 
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Introdução 

Com os avanços das Reformas Sanitária e Psiquiátrica no Brasil, 

destaca-se o processo de desinstitucionalização do portador de transtorno 

mental e a gradual implementação de serviços de saúde mais abertos como os 

Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), os Hospitais-dia e os Residenciais 

Terapêuticos. A partir dessas mudanças, os sujeitos que antes viviam isolados 

nos hospitais psiquiátricos, agora podem contar com um tratamento mais 

próximo de seus familiares e da comunidade onde vivem.1 

Hoje, a reforma psiquiátrica configura-se como processo de efetivação 

de mudanças na atenção à saúde mental, marcado por desafios pela busca de 

estratégias para a substituição do modelo asilar, a reinserção social e apoio à 

família como co-participe da atenção à saúde mental. 

As mudanças ocorridas explicitam a necessidade do trabalho 

envolvendo usuário, família, equipe, considerando-se o território como 

espaços de vida, de sentimentos, de educação, que abrem caminhos possíveis 

para a implementação da parceria no cuidado em saúde mental.2 

O contexto exposto acima deixa claro que desde a 

desinstitucionalização dos portadores de transtornos mentais tem-se a 

necessidade de uma rede de serviços que possa dar suporte ao indivíduo e à 

sua família para amenizar as dificuldades encontradas no dia a dia, devendo a 

intervenção no ambiente familiar fazer parte da rotina dos serviços de saúde 

mental. 

Em meio a essa necessidade cita-se os CAPS como dispositivos da rede 

de saúde mental que possam dar suporte ao indivíduo, à sua família. A 

importância da rede advém das dificuldades encontradas para inserir as 
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famílias nos serviços de saúde mental e da dificuldade das famílias em lidar 

com o portador de transtornos mentais nos lares. 

Utilizou-se o referencial de Hinds; Chaves e Cypress, para discutir a 

temática a partir de quatro diferentes níveis: Contexto Imediato, cujo foco é 

o presente; Contexto Especifico, considerado o conhecimento individualizado 

e único, englobando o passado imediato e características importantes da 

situação atual; Contexto Geral, caracterizado pelo quadro de referência de 

vida, identificada pelo sujeito a partir das suas interpretações construídas a 

partir das interações passadas e atuais e; o Metacontexto, fonte de 

conhecimento construído socialmente operando continuamente, numa 

perspectiva social compartilhada.3 

O presente artigo tem como objetivo analisar os aspectos contextuais 

da participação das famílias nos CAPS.  

A importância da discussão apoia-se na ideia de que a participação da 

família nos serviços de saúde mental, em especial no CAPS é um problema 

complexo, que exige abordagem multiprofissional e interinstitucional; 

consciência sobre a necessidade de articulação dos recursos e serviços 

existentes para o enfrentamento dos problemas, cumprindo, assim, as metas 

da reforma sanitária.  

 

Metodologia 

Trata-se de um ensaio crítico, que tem a finalidade de aproximar o 

investigador dos estudos em relação ao fenômeno, através de bibliografias e 

reflexões.4 
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 As fontes bibliográficas pesquisadas para dar suporte a temática deste 

estudo foram as publicações impressas em livros, dissertações e teses, bem 

como pesquisas on line registradas nas bases de informações List of Serials 

Indexed for Online Users from National Library of Medicine (MEDLINE), 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). 

A busca de dados bibliográficos ocorreu em outubro de 2014, 

utilizando-se o agrupamento dos descritores cuidador familiar, transtorno 

mental e desinstitucionalizaçao. Incluíram-se artigos disponíveis na íntegra 

gratuitamente on-line, nos idiomas português, inglês e espanhol, nas bases de 

dados citadas. Os critérios de exclusão dos estudos foram: Editoriais; Cartas 

ao editor; Artigos que não abordem a temática relevante ao alcance do 

objetivo da revisão, prefácios e resenhas críticas de livros. 

 Após a seleção dos materiais, analisaram-se os diferentes contextos da 

temática à luz do referencial teórico de Hinds, Chaves e Cypress de modo que 

os estudos encontrados fossem integrados em subtemas, conforme a 

perspectiva conceitual de cada contexto. 

Os resultados encontrados foram categorizados em subtemas a partir 

dos diferentes níveis contextuais: Contexto Imediato descreve–se o trabalho 

com as famílias nos CAPS do Rio Grande do Norte (RN). No Contexto Geral e 

Especifico discute-se a tríade doença mental, família e CAPS. No 

metacontexto discuti-se a reforma psiquiátrica. 

A divisão dos níveis contextuais configura-se como um recurso didático 

para entender o fenômeno em discussão, mas explica-se que os contextos 
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estão entrelaçados, explicitando a realidade do fenômeno desde um cenário 

imediato até um cenário maior.   

 

Contexto Imediato: O trabalho com as famílias nos CAPS do Rio Grande 

do Norte (RN) 

O primeiro passo para o trabalho com famílias é incitar os sujeitos 

envolvidos na saúde mental à transformação para uma melhor qualidade de 

vida, exigindo para tanto o mergulho nas temáticas como conceituações em 

saúde mental, estrutura e função familiar e distribuição de papéis, 

considerando como relevantes os fatores favoráveis no processo saúde-doença 

mental.5  

Deve-se ter como imagem objetiva da atenção psicossocial o 

desenvolvimento de ações de base territorial operadas por diversas categorias 

profissionais, e desse modo, ter especial atenção para a institucionalização 

das pessoas com transtorno mental no CAPS. A ênfase deve ser dada na 

capacidade da equipe de articular-se com o território, desenvolvendo relações 

com serviços comunitários, uma vez que o que se pretende é uma rede de 

relações entre sujeitos, sujeitos que escutam e cuidam.6 

Concorda-se que no processo da reforma sanitária, o comprometimento 

da família no cuidado ao portador de transtorno mental exige a aquisição de 

habilidades que podem, num primeiro momento, modificar as rotinas 

familiares. Porém, essa responsabilidade do familiar com seu adoecido 

também é positiva, pois além de intensificar suas relações, o familiar torna-se 

um parceiro da equipe de saúde para cuidar do portador de transtorno 
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mental, sendo facilitador nas ações de promoção da saúde mental e de 

inserção do indivíduo em seu meio.2  

Porém, nossa sociedade, bem como as famílias, estão pouco preparadas 

e amparadas para acolher o portador de transtorno mental, havendo ainda 

uma lacuna entre o cuidado que se tem e o cuidado que se almeja ter em 

saúde mental.6  

Sabe-se que, assim como para a família, os profissionais também 

precisam adquirir habilidades, acreditar nessa parceria e compreender que a 

inserção familiar é um processo, não é estável, muito menos fácil. Exige que 

os profissionais tenham perseverança, vontade e capacidade técnica para 

promover essa integração. Além disso, o trabalho entre equipe e família deve 

ser conjunto, o que requer o compartilhamento da responsabilidade e do 

compromisso para a concretização de uma assistência integral ao portador de 

transtorno mental.2 

Sobre esse ponto de vista afirma-se que é preciso acreditar que a 

desinstitucionalização somente acontece com a participação efetiva da 

família, sendo este um acontecimento indispensável para a reforma 

psiquiátrica.7  

A participação e a inclusão da família no tratamento e 

acompanhamento do portador de transtorno mental representam um novo 

contexto de práticas e saberes, reconhecidamente, merecedores de estudos e 

reflexões.8 

Quando se fala na postura do serviço diante da família, oferecer 

atendimento quando o familiar solicita também se faz necessário para cuidar 
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dessa família, mas não se constitui em uma estratégia de inserção familiar no 

cuidado, apenas ao fato da equipe manter-se aberta para o atendimento.9  

A inserção da família efetiva-se no compartilhamento da 

responsabilidade pelo cuidado integral ao portador de transtorno mental, 

sendo condição primordial para possibilitar uma inter-relação congruente com 

as necessidades do usuário e família.2 

Reportando-se a realidade da participação das famílias nos CAPS do RN, 

afirma-se que a família encontra dificuldades para inserir-se no CAPS seja 

pela pouca interação e aproximação com os profissionais dos serviços; por 

acreditar que os profissionais de saúde detêm todo conhecimento em relação 

ao cuidado com os transtornos mentais; por ainda não conhecer e exercer o 

controle social nos serviços de saúde; pela sobrecarga de sofrimento por ter 

um membro da família com transtornos mentais, gerando mudanças nas 

rotinas e arranjos familiares, e ainda pelos estigmas sociais com que é visto o 

portador de transtornos mentais. 

A família encontra-se inserida de maneira superficial nos serviços de 

saúde mental, sendo a elas dirigidas ações pontuais como reuniões 

esporádicas e visitas domiciliares. 

Destaca-se, em meio às estratégias facilitadoras do trabalho nos CAPS, 

a formação de grupos, oficinas, visitas domiciliares.  Faz-se necessário, 

estabelecer correntes de negociação em movimento entre profissionais, 

portadores de transtorno mental e familiares, visando à formação da rede de 

educação e inclusão em saúde mental. 

Mesmo diante das estratégias e da formação da rede de atenção em 

saúde mental preconizada pelo Ministério da Saúde o cuidado oferecido no 
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campo da reforma, apesar da existência de princípios para a organização de 

serviços e valores profissionais, não é homogêneo entre as equipes dos CAPS 

do RN. 

Evidencia-se, ainda, a necessidade emergente da aproximação dos 

trabalhadores com a família como requisito para estabelecer parcerias que 

dêem suporte para ações de educação, prevenção, tratamento, reabilitação e 

inclusão. 

Essa primeira aproximação do nível contextual, referente à 

participação das famílias nos CAPS do RN, é particularmente relevante se 

considerarmos os demais níveis contextuais na busca do desafio da efetivação 

da assistência em saúde mental à luz da premissa da qualidade do acesso e do 

acompanhamento/tratamento no âmbito da atualidade das políticas públicas 

de saúde mental, notadamente, dos princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde e da Reforma Psiquiátrica brasileira. 

 

Contexto Geral/Específico: Doença mental, família e o CAPS 

A família é historicamente determinada por nuances culturais e sociais, 

com base nas relações de parentesco, incluindo-se entre as instituições 

fundamentais da sociedade. É apontada como primordial para a sobrevivência 

dos indivíduos, e ainda para a proteção e a socialização de seus componentes, 

transmissão do capital cultural e econômico e da propriedade de grupo, bem 

como das relações de gênero e de solidariedade entre gerações.10 

A organização familiar é também a relação da família com o portador 

de transtorno mental.11  Na institucionalização da loucura, o afastamento dos 

indivíduos do seu meio social e familiar tornou-se uma premissa do 
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tratamento proposto naquela época, pois a família era vista como causadora 

do adoecimento, reforçando ainda mais a necessidade do isolamento 

enquanto medida terapêutica.12 

Seja do ponto de vista negativo, como fator de desenvolvimento e de 

manutenção dos transtornos mentais, ou de um ponto de vista positivo, como 

fator terapêutico e de saúde, a família influencia o tratamento do portador de 

transtornos mentais. Essa influência se dá pelo tipo de arranjo familiar, as 

emoções e expectativas expressas pela família para com o portador.13 

A multiplicidade de fatores citados como influência e, ainda, de 

sujeitos envolvidos no cuidar em saúde mental, a família se destaca pelo seu 

papel de cuidadora e por ser, muitas vezes, o elo do paciente com o mundo.14 

Os estudos sobre o papel da família ganham visibilidade na década de 

1950, se exacerbam com o início da reforma psiquiátrica e com as 

modificações na assistência a saúde mental, muda também à visão da família, 

que passa a ser vista como espaço de cuidado, objeto de estudo, existindo 

diferentes olhares sobre ela, conforme sua relação com o portador de 

transtornos mentais.6 

Destarte, essas visões destacam-se: a família vista como mais um 

recurso, como uma estratégia de intervenção; a família como um lugar de 

possível convivência do portador de transtorno mental, mas não o único e nem 

obrigatório; a família como sofredora, necessitando de assistência e suporte 

social; a família como um sujeito de ação política e coletiva, construtor de 

cidadania e avaliador dos serviços de saúde.11 

Compreendendo o CAPS como instância de composição essencial nas 

redes de prevenção e tratamento dos transtornos mentais, seja como nível de 
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atenção primária, sendo porta de entrada do sistema de saúde, capaz de 

direcionar o portador de transtornos aos serviços necessários, ou como serviço 

de acompanhamento, discute-se sobre o CAPS e a inserção da família na rede 

de prevenção e tratamento em saúde mental. 

Com base no modelo psicossocial, o CAPS preconiza, como uma das suas 

metas, a desinstitucionalização, propondo um conjunto de dispositivos que 

possibilitam a construção e a invenção de novas perspectivas de vida e 

subjetividade, com base não apenas em diagnósticos e prognósticos da doença 

mental, mas sim, na complexidade que envolve o indivíduo na sua dimensão 

psíquica e nas suas relações com o meio em que vive.2 Para atingir os 

objetivos desse novo modo de conceber a saúde mental, o individuo não pode 

estar segregado da família. 

O contexto específico da realidade de inclusão das famílias nos CAPS 

delineia-se a partir de um metacontexto, a reforma psiquiátrica que traz as 

novas configurações organizacionais aos serviços de saúde mental.   

 

Metacontexto: A reforma psiquiátrica e a abertura dos serviços de saúde 

mental 

O sistema de manicômios persistiu por muito tempo como a base do 

tratamento em saúde mental. Esse modelo sustentava-se na visão do doente 

mental como ameaça social e em tratamentos que utilizava técnicas como 

eletrochoque e convulsoterapia.14  

Essa visão da anormalidade perdurou por quase dois séculos e no inicio 

do século XX iniciaram-se os primeiros questionamentos em relação à 

anormalidade e as práticas médicas excludentes, passo fundamental para a 



56 

 
revisão do paradigma que segregava a loucura, as práticas assistenciais, 

privando o doente mental da cidadania.15 

A partir desses apontamentos e sobre a influência da reforma sanitária, 

emerge no Brasil, na década de 1970 a reforma psiquiatra. Essa suscita a 

mudança dos modelos assistenciais e de gestão das práticas de saúde 

vigentes. O ano de 1978 pode ser considerado como o início do movimento 

social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil.14 

Somente com o advento da Reforma Psiquiátrica, defende-se uma nova 

forma de pensar o processo saúde/doença mental/cuidado. Fortalece-se a 

substituição da concepção de doença pela de existência de sofrimento, na 

valorização do cuidar e na adoção do território como espaço social de busca 

constante do pleno exercício de cidadania.1 

Ao longo dos anos o processo de desinstitucionalização ganha reforço 

com programas para redução de leitos psiquiátricos, entre esses, CAPS, NASP, 

Centros de Convivência e Residências terapêuticas. 

Hoje, vivencia-se um processo de reforma psiquiátrica avançado, 

marcado por discussões, impasses e desafios que permeiam a substituição do 

modelo asilar, a reinserção social e apoio à família e a organização das novas 

estratégias de atenção à saúde mental. 

Ocorreu a desospitalização do portador de transtorno mental sem a 

consideração da família, da sociedade e da exclusão. No Brasil, houve um 

desmonte dos hospitais psiquiátricos para economizar recursos financeiros, 

sem o planejamento de uma rede alternativa suficiente e de qualidade para 

atender toda a demanda da saúde mental e sem a preparação da sociedade e 

da família para a inclusão sociofamiliar dos doentes mentais. Multiplicaram os 
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CAPS e desvirtuaram sua função, transformando-os num híbrido que ninguém 

sabe se é equipamento de atenção primária, secundária ou terciária.16 

Assim o processo de reforma psiquiátrica é moldado sobre avanços e 

limitações, o certo é que implantação dos novos serviços de atenção à saúde 

mental precisam se organizar em rede para o resgate da cidadania dos 

usuários, a valorização da inserção dos familiares no tratamento e o processo 

de desmistificação da loucura junto à comunidade.1 

O contexto geral da reforma psiquiátrica e a abertura dos serviços de 

saúde mental remete a pensar sobre o metacontexto da doença mental e a 

família ao longo da história. 

 

Considerações finais 

Este estudo permitiu conhecer e refletir sobre as a participação da 

família no CAPS em diferentes níveis contextuais, possibilitando a ampliação 

do olhar e a reflexão sobre necessidade do rompimento com o modelo asilar, 

que leva a, exclusão social e familiar do portador de doença mental 

produzindo descuidado e segregação. 

A análise dos níveis contextuais identificou aspectos relevantes ligados 

à história da doença mental e à relação com a família, às mudanças nas 

políticas e serviços que contribuíram para a configuração do atual cenário 

político e social de atenção em saúde mental. 

Evidenciou-se que a participação da família nos serviços de saúde 

mental é um desafio que está longe de ser transposto, e os CAPS despontam 

como uma estratégia válida na busca de superar esse desafio. 
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Assim, espera-se contribuir para a compreensão e resolubilidade das 

transformações no âmbito dos saberes e práticas da saúde mental brasileira, 

especialmente, no tocante a participação da família nos CAPS e na 

desconstrução do aparato manicomial resistente à efetivação da rede de 

atenção em saúde mental. 
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RESUMO 

Objetivou-se descrever o perfil e as práticas dos profissionais nos Centros de 

Atenção Psicossocial do Rio Grande do Norte/Brasil. Trata-se de um estudo 

descritivo de abordagem quantitativa, aprovado pelo CEP/UFRN, parecer nº 

217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537. Coletaram-se os dados, através de um 

questionário, junto a uma amostra de 183 profissionais que trabalham em 33 CAPS 

do RN. Analisaram-se os dados por meio de estatística descritiva, através de 

quadros. O perfil da amostra caracterizou-se por predominância do sexo feminino 

(76,5 %), na faixa etária de 40 a 58 anos (61,7%) e tempo de conclusão de 

graduação/curso nos últimos 14 anos (79,8%). Apenas 7,1% têm especialização 

em saúde mental e áreas afins. Como atividades realizam atendimentos individuais 

(53,6%), as famílias (24,6%) e em grupos (11,5%). Os resultados encontrados nos 

CAPS do RN sinalizam certa dificuldade ou algumas resistências em enfrentar a luta 

por mudanças nas práticas assistenciais.  

Descritores: Saúde Mental; Serviços de Saúde; Pessoal de Saúde 

 

 

ABSTRACT 

It aimed up to describe the professionals profile and practices in the mental health 

services of Rio Grande do Norte / Brazil. This is a descriptive study of quantitative 

approach, approved by the CEP / UFRN, opinion No. 217,808, CAAE: 

10650612.8.1001.5537 . The data were collected through a questionnaire with a 

sample of 183 professionals that work in 33 CAPS RN. We analyzed the data using 

descriptive statistics, through frames. The profile of the sample was characterized 

by a predominance of females (76.5 %) , aged 40-58 years (61.7 %) and 

graduation / course finished in the last 14 years ( 79.8 % ) . Only 7.1% have post 

graduation in mental health and related areas. As activities held individual 

mailto:kkoliveira20102010@hotmail.com
mailto:farnoldo@gmail.com
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consultations (53.6 % ) , households (24.6% ) and group (11.5%) . The results 

found in the RN CAPS indicate some difficulty or some resistance in facing the 

struggle for changes in care practices. 

Keywords: Mental Health; Health Services; Health Personnel 

 

 

Introdução 

 

Ao refletir sobre a história da atenção à loucura nas suas dimensões social, 

política e econômica é possível identificar que as configurações de construção e 

reconstrução, bem como de mudanças no interior do Estado e da sociedade 

influenciaram diretamente a visão, conceituação e serviços voltados para o 

acompanhamento de pessoas com transtorno mental.(1) 

Dentre os serviços, destacam-se os centros de atenção psicossocial (CAPS). 

Criados oficialmente pela Portaria GM nº 224/1992, sendo os CAPS regulamentados 

pela Portaria GM nº 336/2002, com a finalidade precípua de organizar a rede de 

atenção à saúde mental, atender diariamente à população em seu território, 

promover a inserção social e familiar dos usuários através de ações intersetoriais e 

prestar acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial aos portadores de 

transtorno mental.(2) 

O CAPS eleito como uma das instâncias que nomeiam a descentralização do 

cuidado e da assistência aos pacientes do sistema público de saúde, remete a uma 

hierarquia em que varias instâncias federativa, estaduais e municipais tornam-se 

responsáveis por uma parcela das demandas de saúde mental da sociedade, se 

configurando como uma rede de saúde mental em interface com a Rede de Atenção 

Básica em Saúde de base comunitária, instituído pelo governo brasileiro na década 

de 1990.(3) 

Dessa forma os CAPS foram estruturados para organizar a rede de atenção à 

saúde mental, atender diariamente a população em seu território, promover a 

inserção social e familiar dos usuários através de ações intersetoriais e prestar 

acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial aos portadores de transtorno 

mental.(2) 

O acompanhamento realiza-se através de atendimento individual e em grupo, 

oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento à família, atividades 

comunitárias, entre outras ações, de acordo com o tipo CAPS, em suas diversas 

modalidades. 
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A rede, na qual se inclui o CAPS como porta de entrada da rede, preconiza o 

trabalho multiprofissional objetivando um trabalho pautado pela 

interdisciplinaridade onde o paciente receba o acompanhamento do qual necessita.  

Elegeu-se a interdisciplinaridade, que ideologicamente se apresenta como a 

melhor forma de lidar com a pluralidade subjetiva de todos os envolvidos na 

reabilitação psicossocial(3), esbarra em duas questões: A primeira diz respeito à 

dificuldade que se encontra quando diferentes especialidades, com múltiplos 

recortes do mesmo objeto tentam se unir; isso gera um embate natural entre os 

profissionais e suas ideias. Outra questão importante trata da diluição das 

especialidades em uma prática técnica superficial, em que todos os profissionais 

acabam por fazer a mesma coisa.(3) 

A partir desse entendimento afirma-se que a atuação da equipe de saúde 

mental nos serviços substitutivos tem sido marcada por avanços na construção do 

modelo de atenção psicossocial, porém galgada em contradições e ampla 

problemática na implantação desses equipamentos, com repercussão na 

organização dos processos de trabalho, nas relações estabelecidas entre os 

diferentes atores envolvidos, ou seja, profissionais, usuários e famílias. 

Com base no exposto, tem-se como problema de pesquisa o seguinte 

questionamento: Qual o perfil e as atividades desenvolvidas pelos profissionais das 

equipes de saúde mental nos serviços substitutivos do Rio Grande do Norte? 

Assim, o objetivo do estudo firmou-se em: descrever o perfil e as práticas dos 

profissionais de saúde mental nos centros de reabilitação psicossocial do Rio 

Grande do Norte/Brasil. 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, resultante da 

tese intitulada “Atuação dos profissionais no atendimento às famílias nos centros de 

atenção psicossocial” apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2014.  

O estudo obteve aprovação, após submissão pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) com o 

parecer nº 508.430, CAAE: 25851913.7.0000.5537.  

Desenvolveu-se o estudo em 33 CAPS do Estado do Rio Grande do Norte, 

excetuando-se os CAPS do município de Natal, uma vez que se trata de um estudo 

multicêntrico e retratou-se o CAPS do município em estudo anterior, realizado por 

Santos (2014). 
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A população compôs-se de 183 profissionais que atuam nos serviços 

substitutivos de saúde mental. Utilizaram-se como critérios de inclusão: manter 

vínculo com a instituição por, no mínimo, seis meses. 

Coletou-se os dados através de um questionário estruturado composto por 

questões fechadas, dividido em três partes: perfil socioeconômico, com questões 

sobre a idade, tempo de formação, tempo de atuação em saúde mental, entre 

outras; formação dos participantes, com questões sobre a formação acadêmica, 

realização de cursos de especialização ou capacitações e sobre as atividades 

realizadas nos CAPS. A coleta seguiu de março a outubro de 2014. 

Digitaram-se, tabularam-se e submeteram-se os dados obtidos com o 

questionário da pesquisa ao recurso informacional do Statistical Package for the 

Social Scienses (SPSS) versão 20.0. Posteriormente, analisaram-se os mesmos por 

meio de estatística descritiva, com a formulação de quadros e tabelas, 

confrontando os dados obtidos com literatura científica pertinente. 

 

Resultados 

  

A população dos profissionais de saúde mental nos Centros de Atenção 

Psicossocial do RN compõe-se de 325 sujeitos, desses 183 participaram do estudo, 

totalizando 56,3%. A seguir, retrata-se a composição das equipes, o perfil dos 

sujeitos e atividades realizadas pelos profissionais. 

Composição das equipes de saúde mental do RN 

 

Conforme os dados coletados, a distribuição dos profissionais de acordo com a 

classificação dos CAPS, configura-se da seguinte forma: 83,1% atuam nos CAPS I, 

II e III; 10,4% nos CAPS ad (álcool e drogas) e 6,6% nos CAPSi (infantil). 

Os participantes dividem-se em diversas categorias profissionais, por 

seguimento de CAPS, conforme está explicitado na tabela 01. 

 

Tabela 1: Distribuição das categorias profissionais de acordo com os tipos de CAPS, 

RN – Brasil, 2014 

Formação 

Acadêmica 

Transtornos 

Mentais 

(CAPS I, II 

e III) 

Transtornos 

Comportamentais 

(CAPS Ad I e 

AdIII) 

Transtornos 

Mentais 

Infantis(CAPS 

i) 

Total 

n % n % n % n % 

Médico 3 1,63 0 0,0 1 5 4 2,2 
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Enfermeiro 23 12,6 4 2,2 0 0,0 27 14,8 

Psicólogo 24 13,1 2 1,1 2 1,1 28 15,3 

Terapeuta 

Ocupacional 
16 8,7 4 2,2 2 1,1 22 12,0 

Assistente 

social 
25 13,7 4 2,2 2 1,1 31 16,9 

Fonoaudiólogo 2 1,1 0 0,0 2 1,1 4 2,2 

Farmacêutico 4 2,2 0 0,0 0 0,0 4 2,2 

Educador físico 6 3,3 1 5 1 5 8 4,4 

Arteterapeuta 2 1,1 0 0,0 0 0,0 2 1,1 

Musicoterapeuta 1 5 0 0,0 0 0,0 1 5 

Nutricionista 5 2,7 0 0,0 0 0,0 5 2,7 

Psicopedagogia 4 2,2 0 O,o 2 1,1 6 3,3 

Técnico de 

enfermagem 
24 13,1 3 1,6 0 0,0 27 14,8 

Outros 13 7,1 1 5 0 0,0 14 7,7 

Total 152 83,1 19 10,4 12 6,6 183 100,0 

 

De acordo com a tabela 1, o maior número de profissionais concentra-se nos 

CAPS I, II e III, explica-se pelo maior número de serviços nesses seguimentos, 

enquanto que nos municípios pesquisados constata-se a existência de quatro 

CAPSad e um CAPSi. 

A tabela também explicita a predominância de assistentes sociais (16,9%), 

psicólogos (15,3%), enfermeiros (14,8%), terapeutas ocupacionais (12%) e 

técnicos de enfermagem (14,8%). 

 

Perfil dos profissionais dos CAPS do RN 

 

Os profissionais participantes caracterizaram-se por predominância do sexo 

feminino (76,5 %), na faixa etária de 40 a 58 anos (61,7%), com média de 34,5 

anos e tempo de conclusão de graduação/curso nos últimos 14 anos (79,8%). 

Sobre os cursos de especialização, apenas 7,1% têm especialização em saúde 

mental e áreas afins, essas realizadas nos últimos dois anos. Desses seis são 

psicólogos (em um total de 28), três assistentes sociais (em um total de 31) e dois 

enfermeiros (em um total de 27). 

Em relação à atuação em serviços de saúde mental a maior parte atua nos 

últimos 14 anos (98,4%). Assim evidencia-se que os participantes estão inseridos 

no processo de implantação do modelo psicossocial. 



66 

 
Sobre os vínculos empregatícios, os participantes autodeclararam outro 

vínculo além do CAPS (53,0%), mas em áreas diferentes da saúde mental (45,4%). 

Referindo-se ao CAPS a maioria trabalha entre 30 e 40 horas semanais (63,5%), 

com predomínio dos salários entre 1000 e 1999 reais (47%). 

Tabela 2: Distribuição de salário mensal por carga horária semanal, RN – Brasil, 

2014. 

Carga 

Horária\semanal 

Salário em reais 

0 - 999 1000-1999 2000 -2999 
3000 -

3999 

n % N % n % n 

Até 20 

h/semanais 
11 6,00% 40 21,90% 10 5,50% 4 

Acima de 20 

h/semanais 
30 16,40% 45 24,60% 34 18,60% 7 

TOTAL 41 22,40% 85 46,40% 44 24,00% 11 

 

 

Atividades Realizadas pelos profissionais dos CAPS do RN 

 

Os profissionais participantes dos estudos em suas atividades nos CAPS 

realizam atendimentos em três seguimentos: individuais (53,6%), as famílias 

(24,6%) e em grupos (11,5%). Alguns profissionais afirmam não realizar nenhum 

dos três tipos de atendimento (10,4%). 

 

Tabela 3: Distribuição dos tipos de atendimentos realizados nos CAPS, RN – Brasil, 

2014. 

Atendimento individual 

Transtornos 
mentais 

(Caps I, II, 
II) 

Transtornos 
comportamentais 
(CAPS Ad I, Ad 

III) 

Transtornos 
mentais 
infantis 
(CAPS i) 

TOTAL 

N % N % N % N % 

Como 
realiza 

atendimento 
individual 

neste 
serviço 

Sozinho e 

com outro 
profissional 

87 47,5 11 6 8 4,4 106 57,9 

Com outro 
profissional 

26 14,2 6 3,3 1 0,5 33 18 

Sozinho 15 8,2 0 0 3 1,6 18 9,8 

Não 
atendo 

24 13,1 2 1,1 0 0 26 14,2 
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Entre os profissionais que realizam atendimento individual cita-se o médico 

(48,6%), entre os que realizam atendimento a família o enfermeiro (45,9%) e 

entre aqueles que realizam atendimentos aos grupos de usuário o assistente social 

(57,9%).  

Sobre as abordagens utilizadas nos atendimentos destacam-se as práticas 

integrativas e complementares – PICS (56%), entre essas se evidenciam as rodas 

de conversa (34,7%) e as oficinas terapêuticas (13,7%).  

Em relação aos registros das atividades, os participantes referem que 

realizam as anotações das atividades desenvolvidas após finalizar o contato com o 

usuário (56%), estabelecendo-se o registro no prontuário do usuário (55,7%). 

Referindo-se as dificuldades encontradas nos serviços, a tabela 4 explicita as 

dificuldades existentes nos CAPS, apontadas pelos profissionais participantes do 

estudo. 

 

Tabela 4: Distribuição das dificuldades encontradas nos CAPS I, II E III, RN- 

Brasil, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES 
NO SEU SERVIÇO DE 

SAÚDE MENTAL 

Transtornos 
mentais 

(Caps I, II, 
II) 

TOTAL 

N % N % 

Financeira 
Sim 119 79,3 

150 100 
Não 31 20,4 

Recursos 

humanos 

Sim 95 52,5 
150 100 

Não 55 30,4 

Pessoais 
Sim 44 29,3 

150 100 
Não 106 70,6 

Jornada 
de 

trabalho 

Sim 41 27,4 
150 100 

Não 109 72,6 

Políticas 
Sim 76 50,6 

150 100 
Não 74 49,3 

Estrutura 
Sim 96 64 

150 100 
Não 54 36 

Materiais 
e insumos 

Sim 110 73,3 
150 100 

Não 40 26,6 

Outros 
Sim 25 16,6 

150 100 
Não 125 83,3 
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Tabela 5: Distribuição das dificuldades encontradas nos CAPS ad I e III, RN- Brasil, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Distribuição das dificuldades encontradas nos CAPS i, RN- Brasil, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS 
DIFICULDADES NO SEU 

SERVIÇO DE SAÚDE 
MENTAL 

Transtornos 
comportamentais 
(CAPS Ad I, Ad 

III) 

TOTAL 

N % N % 

Financeira 
Sim 14 73,6 

19 100 
Não 5 26,4 

Recursos 
humanos 

Sim 11 57,9 
19 100 

Não 8 42,1 

Pessoais 
Sim 6 31,6 

19 100 
Não 13 68,4 

Jornada 
de 

trabalho 

Sim 4 21,1 
19 100 

Não 15 78,9 

Políticas 
Sim 6 31,6 

19 100 
Não 13 68,4 

Estrutura 
Sim 15 78,9 

19 100 
Não 4 21,1 

Materiais 
e insumos 

Sim 15 78,9 
19 100 

Não 4 21,1 

Outros 
Sim 2 10,5 

19 100 
Não 17 89,5 

PRINCIPAIS DIFICULDADES 
NO SEU SERVIÇO DE 

SAÚDE MENTAL 

Transtornos 

mentais 
infantis 
(CAPS i) 

TOTAL 

N % N % 

Financeira 
Sim 9 75 

12 100 
Não 3 25 

Recursos 

humanos 

Sim 6 50 
12 100 

Não 6 50 

Pessoais 
Sim 6 50 

12 100 
Não 6 50 

Jornada 
de 

trabalho 

Sim 4 44 
12 100 

Não 8 66 

Políticas 
Sim 9 75 

12 100 
Não 3 25 

Estrutura 
Sim 10 83,3 

12 100 
Não 2 16,7 

Materiais 
e insumos 

Sim 11 91,6 
12 100 

Não 1 8,4 

Outros 
Sim 1 8,4 

12 100 
Não 11 91,6 
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Discussões  

 

A presença da equipe multiprofissional é realidade cada vez mais concreta no 

cotidiano dos serviços de saúde e, no fundo, remete ao processo de trabalho 

interdisciplinar com contribuições de vários campos do saber.  

Esta realidade testemunha uma estratégia implícita no Brasil: a não 

centralização do modelo de assistência na figura do psiquiatra e do enfermeiro 

psiquiátrico. Essa característica pode encontrar duas explicações não excludentes, 

por um lado, a ênfase no trabalho em equipe multiprofissional e por outro lado, a 

necessidade de criar rapidamente e a custos factíveis, serviços de saúde em todo o 

País. Os psiquiatras no Brasil concentram-se nas maiores cidades e têm uma 

formação custosa e demorada em comparação com outros profissionais.(4) 

A portaria GM nº 336/2002 estabelece que a equipe de profissionais para a 

atuação nos CAPS modifica-se de acordo com a classificação deste serviço. Mas 

explicita-se que deve ser composta por, no mínimo, um médico com formação em 

saúde mental, um enfermeiro com formação em saúde mental e quatro 

profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: 

assistente social, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico.(2) 

Salienta-se que os 33 CAPS estudados no Rio Grande do Norte apresentavam 

características das equipes mínimas preconizadas ministerialmente, mas 

incompletas, desde a falta do médico ao técnico de enfermagem. Enfatiza-se que 

pela deficiência de psiquiatras, serviços de municípios vizinhos têm o mesmo 

psiquiatra, caracterizando um novo formato de trabalho nesta modalidade de 

atendimento, o rodízio, afetando a jornada de trabalho que a seu turno 

compromete a qualidade do atendimento pela sobrecarga de trabalho e o pouco 

tempo disponível para os serviços. 

Com relação à formação de profissionais para o trabalho em saúde mental, 

esta se constitui em um desafio para todas as categorias profissionais. Os dados 

sugerem os psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros como as categorias que 

buscam a qualificação profissional. 

Dessa forma, cita-se que a psicologia passa por uma das suas principais 

crises, pelas quais o campo e a formalização de um novo paradigma de práticas 

profissionais são repensados em relação à prática desenvolvida até então.(5) Sobre 

os psicólogos do estudo, explicita-se a possibilidade de continuar atuando no 

modelo tradicional, uma vez que os seis profissionais são especialistas em 

psicologia clínica. Este achado remete a um possível entrave na abordagem 

psicossocial uma vez que é notória a influência do modelo clínico nestes 
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profissionais, sob o risco de reproduzir o modelo hospitalocêntrico no interior dos 

CAPS. 

Espera-se o despontar dessa categoria, pois os psicólogos são atores 

importantes na construção/invenção de políticas públicas no Brasil, em especial, na 

área da saúde mental, na formulação de novas propostas, na formação de 

profissionais, na produção de conhecimentos e na participação nos serviços 

substitutivos.(5) 

Sobre a assistência social, explicita-se que Movimento de Reforma Psiquiátrica 

trouxe uma abertura para a atuação do Serviço Social em saúde mental. Embora 

toda a equipe multiprofissional atue com um objetivo em comum, destaca-se o 

trabalho do assistente social no sentido da compreensão e fortalecimento das 

relações sociais, algo que perpassa o processo de saúde-doença, sendo uma das 

principais metas dos CAPS.(6)  

Considerando a complexidade de formar o enfermeiro para atenção 

psicossocial, certamente não serão os referenciais pedagógicos tradicionais que 

viabilizam as transformações necessárias, vista que, privilegiam a reprodução do 

conhecimento dominante, sustentado pelo modelo biomédico/psiquiátrico. Uma 

possibilidade para mudanças é discutir práticas educativas com estratégias de 

superação, adotando uma abordagem pedagógica diferenciada.(7)  

Os dados sugerem a necessidade de capacitações para todos os profissionais 

dos CAPS do RN. Saberes que vão além daqueles apreendidos somente no cotidiano 

das práticas e sujeitos a visões negativas sobre o objeto de trabalho.(7) 

Não se investigou o motivo pelo qual os profissionais estudados não buscam 

aperfeiçoamento profissional, mas estudos sinalizam que o desinteresse em cursar 

pós-graduação está associado à idade avançada e à relação custo-benefício desse 

investimento. Além disso, há o evidente desgaste provocado pelas múltiplas 

jornadas de trabalho e baixa remuneração.(8) 

Estes últimos fatores apontados guardam relação com a amostra do presente 

estudo que declara ter outros os vínculos empregatícios, certamente pela 

necessidade de complementação de renda. 

Os resultados levam a inferir que as práticas profissionais dos sujeitos da 

pesquisa são mediadas por condições adversas. São profissionais de serviços 

públicos de saúde submetidos a políticas salariais acanhadas, o que os leva a 

aceitar muitos empregos como forma de atender suas necessidades básicas.(8) 

Cita-se, na pesquisa, uma predominância do sexo feminino e de profissionais 

acima de 40 anos de idade que atuam pelo menos nos últimos 14 anos na saúde 

mental. Corroborando com os dados coletados, respeitando os limites de tempo e 

espaço, estudos realizados em serviços de saúde mental no interior de São Paulo 
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também mostraram uma predominância de mulheres e de profissionais mais 

experientes nas equipes de saúde mental, considerados como uma realidade 

nacional.(9) 

A proposta do CAPS inclui em seus dispositivos assistenciais prestar 

atendimentos individuais, em grupos terapêuticos e a família. Os profissionais dos 

CAPS estudados mencionam realizar os três tipos de atendimento (individual, 

familiar e grupal), com predominância do atendimento individual pelo profissional 

médico. Procedimento esse constatado em estudo anterior que afirma: Os 

atendimentos individuais correspondem à maior parte da agenda dos médicos, o 

que sinaliza a predominância da clínica tradicional e a reprodução do modelo 

manicomial.(10) 

A amostra do estudo aponta as PICs como abordagens mais utilizadas nos 

cuidados ao indivíduo, famílias e grupos nos CAPS. Sobre está prática afirma-se 

que há afinidades nas concepções de objetos de trabalho ou cuidado, formas de 

organização do mesmo e relacionamento com a clientela. Por meio das PICs, os 

cuidados direcionam-se aos usuários e as suas relações e contextos; adequação 

cultural, abordagem familiar e comunitária; relações mais dialógicas e 

participativas, abordagem holística; múltiplas técnicas de cuidado com ênfase em 

estímulos e vivências reequilibradoras, fomentadores da emancipação 

(empoderamento psicológico e social), que integram cuidado, prevenção e 

promoção.(11)  

Frisam-se as PIC’s como forma de melhorar a relação e o atendimento os 

casos de saúde mental na ESF. Mas enfatiza-se a importância das equipes de saúde 

mental adotar o Projeto Terapêutico Singular – PTS, criado como um recurso da 

clínica ampliada e da Política Nacional de Humanização em Saúde. A partir deste há 

uma valorização do olhar as práticas de saúde coletiva, nas quais se leva em 

consideração o indivíduo e seu contexto social, focando-se na singularidade de sua 

realidade, como consta na Política Nacional de Atenção Básica. Os PTS podem ser, 

além de individuais, familiares e até territoriais. Assim, permitem extrapolar o foco 

da intervenção para além do indivíduo, o que para saúde mental muitas vezes é 

fundamental.(4) 

Neste sentido, a inserção do PTS e das PIC na ESF e na saúde mental alinha-

se à ampliação do cuidado, reconhecendo o pluralismo terapêutico presente na 

realidade brasileira, no qual convivem diferentes sistemas e práticas de cura, 

crenças e itinerários terapêuticos.(12) 

Ao analisar as situações referidas pelos trabalhadores, no componente 

dificuldades, separou-se por tipo de serviço, pois as especificidades de cada 

atendimento exige recursos distintos. A tabela 4 mostra que nos CAPS I, II, III as 



72 

 
maiores dificuldades são: financeira, materiais e insumo e estrutura. As limitações 

financeiras advêm do descompromisso dos governos com os serviços de saúde 

mental. Os recursos são limitados e acabam por impossibilitar a implantação de 

modelos de intervenção em conformidade com as melhores práticas disponíveis 

atualmente. Assim, qualquer reflexão sobre a saúde mental deve, necessariamente, 

iniciar-se com o reconhecimento de alguns problemas fundamentais.(4) 

Nos CAPS ad I e III, evidenciam-se as dificuldades estruturais, materiais e 

insumos, jornada de trabalho, financeiras, pessoais e ainda, políticas. Além das 

dificuldades também enfrentadas pelos outros CAPS, enfrentam desafios pela 

especificidade da assistência prestada. Relativo às dificuldades pessoais, reflete a 

não disponibilidade de uma equipe multiprofissional para atender as necessidades 

de cuidado no modo psicossocial.(12)  

O trabalho em equipe é um diferencial na atividade em saúde mental, e 

direcionado ao cuidado aos usuários e seus familiares, a fim de reduzir, 

progressivamente, as internações e capacitar a integração à sociedade, ampliando 

as possibilidades de identificação neste novo contexto. O foco do trabalho no modo 

psicossocial não é a doença, mas o usuário e seu entorno social e para atender as 

demandas implicadas nesta forma de cuidado é primordial a presença de uma 

equipe plural e comprometida com o trabalho.(13)  

 Entre as dificuldades explicitadas nos CAPS ad, frisa-se as dificuldades 

políticas, principalmente pelo desafio de efetivar a Portaria n.º 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde.   

Esse desafio se estabelece no cotidiano das equipes, na construção da rede 

de atenção, da intersetorialidade, nos tensionamentos provocados pela 

judicialização da saúde mental e no manejo de situações de crise, como a atual 

questão do consumo de crack e de outras drogas.(4)   

Sobre os CAPS i as dificuldades apontadas são materiais, estruturais, 

políticas e financeiras. No Brasil, a aprovação da Lei Nº 10.216/01 da Reforma 

Psiquiátrica e a publicação da Portaria 336/02 consolidaram o modelo assistencial 

do CAPS i no campo normativo e traz desafios no campo assistencial. A assistência 

divide-se em intramuro e extramuro, ambas com poucas ações consolidadas e 

dificuldades de ampliar ações sociais.(14)  

Dessa forma, evidencia-se que os serviços de saúde mental apresentam 

dificuldades comuns e específicas. Confirmam-se, por meio das visitas aos CAPS do 

RN para a coleta de dados, as dificuldades estruturais. Constatou-se que a maior 
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parte dos serviços funciona em casas alugadas pela gestão local, com estado de 

conservação comprometido, que não oferecem espaço suficiente para atendimento  

da equipe multiprofissional e a realização de atividades em grupo. Acontece ainda, 

casos de aluguéis superfaturados e contratos a longo prazo. 

 

Conclusão 

 

Os resultados obtidos nesta investigação traduziram a atuação dos 

profissionais dos CAPS do RN. Os dados chamam atenção para a formação dos 

profissionais.  Embora a maioria tenha cursado especialização, considera-se baixo o 

índice encontrado para a área de Saúde Mental.  

O olhar sobre essa realidade suscita o questionamento acerca da necessária e 

urgente capacitação, pois a prática que oferecem permeia-se dos saberes 

adquiridos na graduação e a advinda da prática cotidiana no serviço, ambas 

importantes, mas insuficientes para o cuidado de qualidade aos portadores de 

transtornos mentais.  

Os resultados encontrados nos CAPS do RN sinalizam certa dificuldade ou 

algumas resistências em enfrentar a luta por mudanças nas práticas assistenciais. 

Este dado estimula a reflexão sobre pautar os atendimentos na modalidade 

individual, adotado pelos profissionais da amostra, tendo em vista que a prática 

está voltada para os aspectos biológicos do usuário. 

Sobre o atendimento à família e em grupos terapêuticos, vale a pena destacar 

a prática desse tipo de atendimento por uma parcela dos participantes. Assim, 

espera-se que as ações dirigidas à família dos usuários e aos grupos terapêuticos 

estruturem-se de maneira a potencializar a relação familiar/profissional/serviço.  

Por fim, esta pesquisa certamente traz importantes contribuições acerca da 

atuação dos profissionais de saúde mental nos CAPS, assim esperam-se possíveis 

inovações no atendimento em Saúde Mental no Estado do RN. Sugerem-se, a partir 

deste estudo, novas investigações a fim de dar continuidade ao processo de 

reflexão sobre a prática instituída nos serviços de Saúde Mental neste espaço 

territorial.  
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4.3 ARTIGO III 

 

POLÍTICA, PRÁTICAS E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES 

NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

Kalyane Kelly Duarte de Oliveira1*; Francisco Arnoldo Nunes de Miranda2. 

 

RESUMO 

Objetivou-se com o estudo, investigar a política e práticas desenvolvidas e a 

formação dos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do 

Estado do Rio Grande do Norte (RN)/Brasil. Estudo descritivo-exploratório, 

abordagem qualitativa, aprovado pelo comitê de ética da UFRN pelo parecer nº 

217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537. Participaram 183 profissionais de 33 

CAPS do RN, designados na pesquisa por um número, referente à numeração 

atribuída pelos autores. Coletaram-se os dados de março a outubro de 2014, 

através de um questionário. Analisaram-se os dados por meio do Alceste e 

análise de conteúdo de Bardin. Obtiveram-se cinco categorias: Promoção da 

reabilitação dos usuários dos CAPS; Necessidades de capacitações; Conflitos 

e satisfações do trabalho em equipe; Práticas desenvolvidas nos CAPS; 

Dificuldades de efetivação da Política de Saúde Mental. Os resultados 

evidenciam dificuldades de efetivação da política de saúde mental, devido à 

falta de capacitação profissional, relacionamento entre as equipes e práticas 

ainda decorrentes do modelo manicomial.  Conclui-se que retratar e discutir o 
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cotidiano dos serviços se torna um instrumento de mudança, para que se 

cumpram políticas públicas fundamentadas e atualizadas de acordo com as 

realidades locais.  

Palavras chave: Saúde mental. Serviços de Saúde Mental. Pessoal de Saúde. 

Política. Ensino. 

POLITICS, PRACTICE AND PROFESSIONAL TRAINING IN CARE 

CENTERS ACTIVE PSYCHOSOCIAL 

ABSTRACT 

The objective of the study is to investigate the policy and developed practices 

and the training of professionals Psychosocial Care Centers (CAPS) in the state 

of Rio Grande do Norte (RN) / Brazil. A Descriptive and exploratory study, with 

a qualitative approach, approved by the Ethics Committee of UFRN the Opinion 

No. 217,808, CAAE: 10650612.8.1001.5537. It Participated 183 professionals 

from 33 CAPS RN, named in the search for a number, referring to the number 

assigned by the authors. It was Collected the data from March to October 2014, 

using a questionnaire. It was analyzed the data through the Alceste and Bardin 

content analysis. It was obtained five categories: Promoting the rehabilitation of 

users of CAPS; Needs training; Conflicts and satisfactions of teamwork; 

Practices developed in CAPS; Effective difficulties of Mental Health Policy. The 

results show effectiveness of the difficulties of mental health policy, due to lack 

of professional training, the relationship between the teams and practices still 

flowing of the asylum. We conclude that portray and discuss daily services 

becomes an instrument of change, to be fulfilled and updated based public 

policies according to local realities. 
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POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS DE 

CUIDADO ACTIVA PSICOSOCIAL 

RESUMEN 

El objetivo del estudio es investigar la política y las prácticas desarrolladas y la 

formación de los profesionales de los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) 

en el estado de Río Grande del Norte (RN ) / Brasil. El estudio descriptivo y 

exploratorio , con abordaje cualitativo , aprobado por el Comité de Ética de la 

Opinión UFRN No. 217.808 , CAAE : 10650612.8.1001.5537 . Participó 183 

profesionales procedentes de 33 CAPS RN, nombrados en la búsqueda de un 

número , en referencia al número asignado por los autores. Fue la Fecha de 

recolección de marzo a octubre de 2014, mediante el cuestionario. Se 

analizaron los datos a través del análisis de contenido Alceste y Bardin . Se 

obtuvo cinco categorías: Promover la rehabilitación de los usuarios de CAPS ; 

Las necesidades de formación ; Los conflictos y las satisfacciones del trabajo 

en equipo ; Prácticas desarrolladas en CAPS ; Dificultades vigencia de la póliza 

de salud mental. Los resultados muestran la eficacia de las dificultades de la 

política de salud mental , debido a la falta de formación profesional, la relación 

entre los equipos y las prácticas todavía fluyen del asilo. Concluimos Que 

retratan y discutimos servicios diarios Passe un instrumento de cambio, que se 

cumple y actualizada políticas públicas basadas acuerdo a las realidades 

locales. 
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Palabras clave: Salud Mental . Servicios de Salud Mental. Personal de Salud . 

Política . Educación. 

 

Introdução  

Os estudos e as práticas sobre o trabalho em saúde mental, orientados 

atualmente na experiência brasileira como psicossocial, territorial, 

interdisciplinar e articulada com o campo da saúde coletiva, mostram-se 

relativamente novo e galgado entre um quadro de avanços e limitações. Este 

quadro deve-se ao processo histórico de construção das políticas, práticas e 

formação em saúde mental. 

Nesta perspectiva, a saúde mental transitou entre dois cenários bem 

distintos: o primeiro, de isolamento em hospícios, com foco de atenção na 

doença mental, descaracterizando o sujeito portador de transtornos mentais, os 

profissionais concentravam o saber e utilizavam a terapia medicamentosa e 

medidas de controle dos surtos, a violência e a exclusão social.1 

O segundo cenário, vivenciado no Brasil a partir do final dos anos 1970, 

questiona a assistência psiquiátrica e traz uma nova perspectiva de 

acompanhamento para o portador de transtornos mentais, voltadas para 

inserção do sujeito na sociedade, com a participação da família, do estado e da 

comunidade.1 

Neste sentido, a Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 

10.216/2002, busca consolidar um modelo de saúde mental centrado na 

convivência social, com foco no portador de transtornos mentais, utilizando-se 

de terapias de base comunitárias, voltadas a melhoria da qualidade de vida dos 

sujeitos tratados.2 
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Assim, o modelo implantado e que vem fortalecendo-se, incentivou a 

criação dos CAPSs, adotou a Reabilitação Psicossocial como o paradigma 

atual da Atenção em Saúde Mental.2 Neste processo dinâmico, entende-se que 

a mudança de objeto de trabalho dos profissionais de saúde mental requer 

transformações na formação e nas práticas em saúde mental. 

Verifica-se que no processo ensino/aprendizagem na graduação, numa 

perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais, tendo por base os quatro 

pilares da Educação, o número de horas dedicadas ao ensino e à prática em 

saúde mental mostra-se muito reduzido: estimados em 3% do tempo total do 

curso de Medicina e 7% do curso de Enfermagem. Em grande parte, esse 

ensino se faz em estágios em hospitais psiquiátricos e nos CAPS, mas com 

carga horária mínima.  

A política de saúde mental afirma como prioritária a formação de 

profissionais, mas estratégias de maior impacto para promover formação e 

capacitação ainda não foram efetivadas. Pode-se afirmar que os cursos de 

graduação em psicologia, terapia ocupacional, psiquiatria ou especialização em 

saúde mental para serviço social e enfermagem não formam profissionais para 

trabalho em equipe multiprofissional e para o novo modelo de atendimento em 

saúde mental.3 

As práticas disciplinares e os estágios supervisionados aponta o 

enfrentamento de desafios para transformar ações e abrir espaços de 

convivência possível entre discursos, limites e necessidades em uma 

sociedade em que os portadores de transtornos mentais e suas famílias sejam 

cidadãos de fato. Abrir caminhos para construção de outros olhares sobre a 
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doença mental que proponham lugares novos e ampliados de cuidado, com 

autoridade e autonomia das partes envolvidas na reforma da saúde mental.4  

O estudo justifica-se pelo contexto de transformação do modelo de 

atenção em saúde mental, articulado com a atenção primária à saúde (APS) e 

nos processos de ensino aprendizagem (DCN’s) na perspectiva dos princípios 

operacionais e doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS) fomentado pela 

política vigente, convidante a transformar paradigmas que envolvem culturas, 

crenças e preconceitos que remetem à história da saúde mental no País. O 

enfrentamento se dá no cotidiano das equipes com a rede, na construção da 

intersetorialidade, nos tensionamentos provocados pela judicialização da saúde 

mental e no manejo de situações de crise.5 

Diante do exposto, o estudo objetiva investigar as políticas e práticas 

desenvolvidas, bem como a formação dos profissionais dos Centros de 

Atenção Psicossociais do Rio Grande do Norte. 

 

Metodologia  

Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, aprovado 

pelo parecer nº 217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537, em 01 de março de 

2013, pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP-UFRN), cuja coleta dos dados aconteceu no transcurso 

dos meses de março a outubro de 2014. Extraído da tese “Atuação dos 

profissionais no atendimento às famílias nos centros de atenção psicossocial”, 

apresentada a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em dezembro de 

2014. 
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Participaram da pesquisa 183 profissionais atuantes em 33 CAPS do 

referido Estado. Definiu-se a amostra através de critérios de inclusão e 

exclusão dos serviços de saúde mental pesquisado. Adotou-se como critérios 

de inclusão, além do desejo e disponibilidade, manter vínculo com a instituição 

por, no mínimo, seis meses, além da carga horária semanal mínima de 20 

horas. Como exclusão: trabalhar no serviço atual há menos de seis meses, 

estar de férias, licença ou afastado do serviço no período de coleta de dados e 

recusa em responder o questionário. 

Coletou-se dados através de um questionário estruturado, com 

perguntas fechadas (perfil socioeconômico) e quatro questões semiabertas 

(política de saúde mental, a implementação da no serviço, a atuação 

profissional e o tipo de formação). Para fins de preservar a identidade dos 

sujeitos, as falas aparecem designadas pelas siglas das profissões e por 

números, de acordo com a numeração dada aos questionários, por exemplo: 

ENF1, ASOCIAL2. 

Os dados quantitativos (perguntas fechadas) foram digitados e tabulados 

no Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 20.0. Os dados 

qualitativos (perguntas abertas) foram transcritos e analisados com o auxílio do 

recurso informacional do Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de 

Segments de Texte (ALCESTE) conjugado a análise de conteúdo de Bardin.7   

 

Resultados e Discussões  

O perfil dos participantes caracterizou-se por predominância do sexo 

feminino (76,5%), na faixa etária de 40 a 58 anos (61,7%). Trabalham entre 30 

e 40 horas semanais (63,5%), com atuação na saúde mental há mais de 10 
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anos (98,4%). Sobre as dificuldades encontradas nos serviços ordenam-se em: 

materiais e insumos (75,1%), financeiras (78,5%) e estruturais (66,9%). 

Os dados submetidos ao Alceste evidenciaram cinco classes de 

palavras, as quais foram submetidas à técnica de análise de conteúdo 

originando cinco categorias, aqui ordenadas de acordo com as unidades de 

contexto de elementar (U.C.E.) e frequências delimitadas pelo software em 

ordem decrescente de ocorrência: Promoção da reabilitação dos usuários dos 

CAPS (181 U.C.E., 29%); Necessidades de capacitações (166 U.C.E., 26%); 

Conflitos e satisfações do trabalho em equipe (118 U.C.E., 19%); Práticas 

desenvolvidas nos CAPS (83 U.C.E., 13%); Dificuldades de efetivação da 

Política de Saúde Mental (83 U.C.E., 13%). 

 

Promoção da reabilitação dos usuários dos CAPS 

O paradigma em curso na atenção a saúde mental requer profissionais 

comprometidos com uma nova abordagem nos processos de trabalho frente às 

questões que envolvem a doença mental. Em torno deste paradigma 

estruturam-se conceitos como interdisciplinaridade, projetos terapêuticos 

individualizados, trabalho no território. O cuidado posiciona-se como elemento-

chave e a prática pautada na responsabilidade para com o portador de 

transtorno mental. 

Os CAPS propõem-se a promover a reabilitação psicossocial, projeto 

complexo e multifacetado, cujos objetivos da atenção, quer seja clínica quer 

seja reabilitadora e psicossocial dizem respeito: recuperação de uma vida 

significativa; maior autonomia possível; estímulo da subjetividade; adaptação e 
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aprendizagem de habilidades; atenção ao sofrimento e às diferentes 

necessidades do indivíduo; conscientização dos direitos e o protagonismo.5 

As falas dos sujeitos do estudo, aqui destacadas preferencialmente em 

formato in natura, embora tenham sido codificadas de acordo com as classes 

geradas pelo Alceste denotam conhecer um dos principais objetivos dos CAPS 

reabilitação psicossocial: 

 

“Atuar de forma a favorecer a ressocialização do paciente, 

seu autocuidado, aceitação e cuidado dos familiares em 

relação ao paciente” (PSIC04) 

“Mediar inclusão social e fortalecimento de vínculos 

sociais, familiares e comunitários; fornecer autonomia; 

protagonismo; garantir direitos” (ASOCIAL13) 

“Promover a independência, autonomia e qualidade de 

vida para os usuários” (ENF17). 

A proposta de trabalho dos CAPS tem a finalidade de promover a 

autonomia dos sujeitos envolvidos e a implantação desses serviços, mostra-se 

de grande auxílio no sentido de prover os profissionais de uma tecnologia de 

trabalho em saúde mental rica em possibilidades de ação e cuidado.2 

A apropriação dos problemas de saúde mental pelas equipes dos CAPS, 

de um lado vai ao encontro do conceito de integralidade e da reforma 

psiquiátrica brasileira, de modo a não estigmatizar o usuário e reconhecendo-

lhe um lugar na sociedade. Do outro, as experiências acumuladas e 

compartilhadas demonstram de forma positiva que quanto mais os problemas 

forem identificados e tratados precocemente, menores os efeitos de 
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cronificação e de institucionalização, consequentemente uma melhoria na 

qualidade de vida do indivíduo acometido pelo transtorno mental.5 

Espera-se dessa premissa a capacidade dos profissionais em operar na 

lógica da reabilitação significa o envolvimento de todos os que convivem com o 

portador de transtorno mental, conferindo uma relação de corresponsabilidade 

pelo cuidado e projeto de vida. 

 

Necessidades de capacitações e educação permanente 

Constatou-se nesta pesquisa para a maioria dos participantes a 

ausência de cursos de capacitação, uma vez a graduação não dá suporte 

suficiente para o trabalho em saúde mental, interferindo na qualidade da 

assistência prestada e satisfação profissional. 

Destaca-se a preocupação dos profissionais de saúde mental com a 

fundamentação teórico-prática para a atuação no contexto da reforma 

psiquiátrica. O trabalho multiprofissional, a pluralidade de saberes e a 

complexidade das ações requer formação específica e aprofundada.6 

“A formação acadêmica (graduação) não tem disciplinas 

que especifiquem a saúde mental” (ENF1)  

“Não existe na formação acadêmica uma disciplina que 

gradue e direcione o profissional real na saúde mental. 

Quando nós nos propomos a trabalhar com saúde mental, 

procuramos meios de estudos, trocas de informações 

entre os mais vivenciados na área. Aprendemos com a 

prática dia-a-dia” (ENF5). 
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“Devido a criação recente de serviços para saúde mental 

como os CAPS, que são frutos da reforma psiquiátrica, 

precisamos nos capacitar” (TECENF21). 

 O reconhecimento da importância da capacitação profissional para o 

serviço de saúde mental deve-se levar em conta que, nesta área, 

diferentemente de outras áreas da saúde, há o predomínio da utilização das 

tecnologias leves do cuidado, baseadas no acolhimento, na escuta, nas 

terapias em grupo, sendo o profissional a peça chave para o desenvolvimento 

dessas atividades.7 

Frente aos achados faz-se necessário inserir os conteúdos bases da 

saúde mental, nos cursos de graduação, pós-graduação e cursos técnicos para 

formar profissionais aptos a trabalhar na gestão e assistência nesses serviços.3   

O modelo psicossocial espera que os profissionais detenham uma 

formação sólida na atenção aos direitos humanos dos pacientes, desenvolvam 

trabalho multidisciplinar, mantenham relação com outros setores da sociedade, 

tenham capacidade de programar atividades culturais, esportivas, artísticas e 

de geração de renda.3  

A transposição dos novos referenciais da reforma psiquiátrica, ainda em 

desenvolvimento para a realidade dos serviços, mostram-se como obstáculos 

para os profissionais de saúde mental.3  

Mesmo diante da responsabilidade da gestão em oferecer qualificação 

profissional, frisa-se que muitos dos profissionais, participantes da pesquisa, 

estão inseridos no trabalho em saúde mental há mais de 14 anos e dessa 

forma devem se apropriar de uma postura inovadora e consciente de suas 

responsabilidades ética, política e profissional. Para isso, precisam desenvolver 
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competências gerais, e as competências práticas oriundas de suas próprias 

responsabilidades e interesse. 

 Algumas categorias profissionais, como os assistentes sociais e os 

médicos, acreditam ser capacitadas para a atuação nos serviços de saúde 

mental: 

“A minha categoria assistente social, é completamente 

capaz e embasada para atuar na saúde mental” 

(ASOCIAL02). 

“Sou totalmente capaz de realizar as ações que 

necessitam dentro do CAPS” (MED26). 

Portanto, a formação para atuação dos profissionais de saúde mental 

nos CAPS e nos moldes da reforma psiquiátrica brasileira configura-se como 

um importante recurso para avançar no sentido da transformação cultural e 

política da assistência em saúde mental. 

Diante do exposto, torna-se fundamental que ocorra um suporte técnico 

por parte dos gestores, a fim de ampliar o campo de atuação e qualificação dos 

profissionais da saúde mental, caracterizando-se, portanto, como um espaço 

para educação permanente e transferência de tecnologias. O suporte técnico-

pedagógico propicia retaguarda especializada, vinculação interpessoal e apoio 

institucional no processo de construção coletiva de projetos terapêuticos, de tal 

forma que os profissionais da equipe participem ativamente do processo de 

cuidado.3  
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Conflitos e satisfações do trabalho em equipe 

 As mudanças significativas na configuração dos serviços de saúde 

mental trazem elementos novos, como o trabalho em equipe multiprofissional e 

a necessidade de mediação de saberes interdisciplinar. Nessa perspectiva, 

assumir estes novos desafios profissionais remete a um processo de 

adaptação que pode gerar conflitos e satisfação para o trabalho em equipe. 

 As falas dos participantes explicitam diferentes olhares sobre as 

relações profissionais nos CAPS:  

 “As relações são fragilizada devido à problemas que 

envolvem a política partidária”. (ENF13) 

“Pensamentos diferentes; sinto dificuldade em me 

posicionar visto que algumas pessoas demonstram 

inflexibilidade”. (TO16) 

“Tudo é conversado e esclarecido em reuniões de equipe 

ou encontros informais no dia a dia. As decisões são 

tomadas pelo grupo de profissionais”. (PSICOL04) 

 O trabalho colaborativo e compartilhado entre profissionais de diferentes 

disciplinas e especialidades requer comprometimento pessoal e organizacional, 

envolve mudança no processo de trabalho e nas relações interpessoais 

afinadas, o que torna o desenvolvimento do trabalho nos CAPS tão desafiador 

quanto recompensador, uma vez que possibilita o real exercício da 

integralidade.8 

Acredita-se que a existência de conflitos e satisfação nas relações em 

equipe permeiam continuamente as ação da equipe e de cada um de seus 
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membros, subordina-se à vasta rede de determinações, hierarquizadas de 

modo diferente a cada momento histórico-social.9 

 

Práticas desenvolvidas nos CAPS 

Identificou-se, frente às necessidades de capacitação, dos conflitos e 

das satisfações inter equipe, um processo de trabalho nos CAPS com 

características coletivas com relação aos portadores de transtornos mentais. O 

foco deixa de ser centralmente a doença e mesmo o corpo e a mente do 

indivíduo para voltar-se enquanto um sujeito de desejos, contradições e 

contextualizado em determinado grupo familiar e social.4 

Realizo orientações gerais sobre cuidados, administração 

de medicamentos, esclareço dúvidas sobre drogas 

(FARM07). 

Realizar acolhimento, atendimentos individuais, grupais e 

familiares, encaminhamentos, contato com a rede de 

assistência, visitas domiciliares, oficinas e atividades de 

vida diárias (ENF22). 

Evidencia-se que os profissionais do CAPS, enfermeiros, psicólogos, 

entre outros que participam desta atividade, buscam incorporar alguns 

pressupostos do modelo psicossocial para lidar com a saúde mental. Essa 

lógica se pauta na realização de um suporte técnico especializado para 

qualificar e ampliar o campo de atuação das equipes interdisciplinares.10 

Em relação às práticas de trabalho que passam a se utilizar das oficinas, 

grupos, que, apesar de englobar as práticas individuais, psicofármacos, as 

toma em relação ao todo do sujeito enquanto ser social, numa perspectiva 
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ampliada incluindo a atenção à família, incorporando atividades de lazer e 

interfaces com outros serviços da rede de atenção a saúde mental.3 

 

Dificuldades de efetivação da Política de Saúde Mental 

As categorias de análise do estudo demonstram prioritariamente a 

necessidade de capacitações, como um meio para melhor o entendimento e 

ampliar a capacidade em tornar efetiva a política de saúde mental, mesmo 

reconhecendo as controvérsias, de um lado entre os conflitos e as satisfações 

decorrentes do trabalho em equipe, do outro as práticas desenvolvidas nos 

CAPS. 

Sabe-se e concorda-se que a Política Nacional de Saúde Mental 

originou-se a partir da promulgação da Lei n. 10.216/2001, com o propósito de 

garantir e assegurar a estruturação da rede de atenção em saúde mental extra-

hospitalar, de base comunitária, constituída por vários dispositivos que 

possibilitem a atenção psicossocial aos portadores de transtorno mental e seus 

familiares.11 

E, ainda que a política deva permear o cotidiano do trabalho em saúde 

mental, mas neste estudo majoritariamente os profissionais sentem as 

dificuldades para o cumprimento da Política de Saúde Mental, do ponto de vista 

operacional em seu cotidiano, embora reconheçam suas diretrizes: 

 “A política de saúde mental, bem como a portaria 336/MS 

teoricamente são seguidas, porém temos dificuldades 

estruturais e de insumos para melhorar e facilitar o 

desenvolvimento do nosso trabalho” (ASOCCIAL02)  
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“O serviço vem cumprindo dentro do limite de sua 

capacidade estrutural e numero de profissionais na 

equipe” (FONO09) 

“As dificuldades tanto com estrutura física; de insumos e 

voltadas a capacitação profissional não estão em 

consonância com as diretrizes da referida política, 

inviabilizando a prática” (ENF13). 

“Não existe um trabalho interdisciplinar, não segue, mas 

existe um projeto terapêutico singular, falta medicação, 

falta alimentação, existe discriminação entre os 

profissionais, cumprimento de carga horária, isto é, alguns 

são descumpridos” (ASOCIAL35). 

Os participantes expõem os vários desafios a serem superados para 

efetivação da Política de saúde mental, tais como: consolidar e ampliar uma 

rede de atenção de base comunitária e territorial; aumentar recursos do 

orçamento anual do SUS para a Saúde Mental; e formar gestores e 

profissionais de saúde aptos a prestar uma assistência humanizada e 

condizente com os princípios da reforma psiquiátrica.6 

Alguns profissionais acreditam que a Política de saúde mental é 

efetivada no serviço, porém evidencia-se que esta se confunde com normas e 

regulamentos que o serviço deve seguir. 

“A política funciona bem, pois os atendimentos 

necessários são realizados de acordo com a demanda do 

serviço” (MED18). 
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“Sim, pois obedece ou segue todas as normas para 

funcionamento do serviço. Procedimentos e projeto 

terapêutico singular” (ENF22). 

Diante do exposto, cita-se a necessidade da busca constante de 

capacitação pelos profissionais da atenção a saúde mental, para dirimir suas 

dúvidas, reduzir os conflitos e potencializar a satisfação. A Política Nacional 

prevê que, para uma assistência adequada, os profissionais precisam de 

processos de educação permanente, bem como capacitação para atuar nos 

CAPS e em outros dispositivos que compõem a rede de atenção e saúde 

mental. 

Logo, um dos desafios à reforma psiquiátrica refere-se à exigência de 

formação e capacitação de profissionais capazes de exercitarem sua visão 

crítica, sendo esse aspecto indispensável para superação inerente ao trabalho 

e para sustentação de uma prática de cuidado transformadora. Apesar da 

necessidade de se implementar uma política de formação continuada para os 

profissionais de saúde dos CAPS, ainda não surgiram ações governamentais 

concretas, muitas vezes essa formação se dá a partir de uma motivação 

intrínseca e de investimento pessoal.12  

A pesquisa evidenciou muitas dificuldades de inserir as ações do modelo 

psicossocial a prática das equipes, uma vez que são vários os fatores 

necessários para a inserção das ações: conhecimento adequado, 

responsabilidade dos gestores em querer que os profissionais que já estão em 

processo de trabalho adquiram esses conhecimentos e investimentos no 

sentido de melhorar as condições estruturais dos serviços. 
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Os participantes demonstram que, apesar dos avanços ocorridos nas 

últimas décadas, através da Reforma Psiquiátrica, o modelo manicomial ainda 

permeia os serviços, de modo que o modelo psicossocial não alcança todos os 

seus objetivos. Mas os avanços já conquistados sinalizam para construção 

histórica e processual da atenção preconizada na Política Nacional de Saúde 

Mental. 

Conclui-se que retratar e discutir o cotidiano dos serviços se torna um 

instrumento de mudança, para que se cumpram políticas públicas 

fundamentadas e atualizadas de acordo com as realidades locais.  
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RESUMO 

Objetivou-se verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais 

que atuam nos CAPS do RN em relação ao atendimento as famílias. Estudo 

analítico, transversal, com abordagem quantitativa, realizado em 33 CAPS do 

RN/Brasil, com uma amostra de 183 profissionais cujos dados coletou-se 

através de um questionário com perguntas fechadas e semiabertas. 

Submeteram-se os dados ao SPSS versão 20.0, analisando-os através de 

estatística descritiva, com formulação de Tabelas. Para verificar o nível de 

significância, optou-se pela aplicação do teste exato do Qui-quadrado. 

Detectou-se inadequação quanto ao atendimento aos grupos de familiares 

(68,9%), Evidenciou-se que os papéis e as funções desenvolvidas pelos 

profissionais no atendimento as famílias nos serviços pesquisados estão 

inadequados. Destarte, conclui-se pela aceitação da hipótese nula (H0) e 

rejeição da hipótese alternativa (H1), evidenciando-se a inadequação nos 

papéis e nas funções desenvolvidas pelos profissionais dos CAPS no 

atendimento as famílias. 

mailto:kkoliveira20102010@hotmail.com
mailto:farnoldo@gmail.com
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Palavras chaves: Saúde Mental; Família; Pessoal de Saúde; Serviços de 

Saúde 

 

ABSTRACT 

The objective was to verify the suitability of the roles and functions of 

professionals working in the RN CAPS in relation to care for families. Analytical, 

cross-sectional study with a quantitative approach, held in 33 CAPS RN / Brazil, 

with a sample of 183 professionals. We used a questionnaire with closed and 

semi open questions. Submitted the data to SPSS version 20.0, analyzing them 

using descriptive statistics, with formulation of spread sheet. To check the level 

of significance, was chosen by applying the exact chi-square. It was detected 

inadequacy in family group treatment (68.9%), it was evident that the roles and 

functions performed by professionals in treatment to families in researched 

services are inadequate. Thus, it is concluded by the acceptance of the null 

hypothesis (H0) and reject the alternative hypothesis (H1), showing the 

inadequacy in the roles and functions developed by CAPS in families treatment. 

Keywords: Mental Health; family; Health Personnel; Health Services 

 

RESUMEN 

El objetivo fue verificar la idoneidad de los roles y funciones de los 

profesionales que trabajan en los CAPS de RN en relación a la atención a las 

familias. Estudio analítico, transversal, con abordaje cuantitativo, realizado en 

33 CAPS RN / Brasil, con una muestra de 183 profesionales. Se utilizó un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas semi. Presentado a la fecha el 

programa SPSS versión 20.0, utilizando estadística descriptiva analizarlos, con 

la formulación de la hoja de cálculo. Para comprobar el nivel de significación, 

fue elegido por la aplicación de la chi-cuadrado perfecto. Se detectó 

insuficiencia en el tratamiento del grupo familiar (68,9%), era evidente Que los 

roles y las funciones realizadas por los profesionales en el tratamiento a las 

familias en los servicios investigados son inadecuados. Por lo tanto, se 

concluye con la aceptación de la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis 

alternativa (H1), mostrando la insuficiencia en las funciones y las funciones 

desarrolladas por CAPS familias en el tratamiento. 
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Palabras clave: Salud Mental; familia; Personal de Salud; Servicios de Salud 

 

Introdução 

A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) tem como base os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e as diretrizes da Reforma 

Psiquiátrica, que preconizam o resgate da cidadania do portador de transtorno 

mental.1 

A assistência em saúde mental guiada pelos princípios da Reforma 

psiquiátrica desloca a assistência prestada nas instituições fechadas para 

espaços extra-hospitalares, capazes de atender às necessidades do portador 

de transtorno mental e sua família, de modo que esse processo ocorra no 

território de residência dos sujeitos, valorizando a manutenção dos vínculos 

sociais e familiares. É neste contexto que a família surge como participante 

ativo no processo do cuidado aos portadores de transtornos mentais, tornando-

se fundamental para manter os usuários afastados dos serviços psiquiátricos.1 

Mas trata-se de uma proposta relativamente nova, pois a história 

evidencia que a família foi mantida afastada do tratamento da pessoa com 

transtorno mental porque esta, na maioria das vezes, encontrava-se em 

hospitais psiquiátricos. Nesse modelo, o familiar era alijado do tratamento e a 

proibição das visitas nas primeiras semanas de internação acabava também 

reforçando a culpa da família.2 

Passada essa fase, inaugura-se um novo cenário, permeado por 

importantes desafios para as famílias e os trabalhadores da saúde que cuidam 

de portadores de transtornos mentais, tais como redimensionamento 

permanente dos cotidianos, tensões no convívio e sobrecarga para o cuidador 

familiar.2 

O novo cenário explicita o desafio de redirecionar as práticas e saberes 

na prestação de serviços e na formação de profissionais considerando-se como 

porta de entrada os dispositivos estratégicos na atenção psicossocial, ou seja, 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).3 

Frente às mudanças, para atender a família no paradigma da 

desinstitucionalização, precisa-se oferecer um cuidado integralizado e 

interdisciplinar. Com essa finalidade, demanda-se a necessidade de mudança 
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de formação e perfil assistencial entre os profissionais de saúde mental, com 

redefinição de papéis e funções.  

Dessa forma, os papéis dizem respeito às práticas profissionais 

específicas de cada profissão, regulamentadas pelas leis do exercício 

profissional, conselhos de classe, entre outros. O termo função inclui as ações 

sociais, organizações de grupo e fenômenos não padronizados social e 

culturalmente.4 

As novas expectativas de cuidados em saúde mental, incluindo o 

portador de transtorno mental e a família, exige-se a redefinição dos papéis e 

funções ora interpondo-se, ora complementando-se, implicando em um 

processo de integração e regulação, mediados pelas necessidades individuais 

e coletivas.4  

Diante desse contexto o estudo objetiva: verificar a adequabilidade dos 

papéis e funções dos profissionais que atuam nos CAPS do RN em relação ao 

atendimento as famílias, com as seguintes hipóteses de pesquisa:  

Hipótese nula (H0): Os papéis e funções das equipes de saúde mental 

no atendimento familiar não são adequados nos CAPS do RN;  

Hipótese alternativa (H1): Os papéis e funções das equipes de saúde 

mental no atendimento familiar são adequados nos CAPS do RN. 

 

Método 

Trata-se de um estudo analítico, transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado em 33 CAPS do RN, submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-

UFRN) através do parecer nº 508.430 e CAAE: 25851913.7.0000.5537.  

A população compôs-se de 183 profissionais que atuam nos serviços 

substitutivos de saúde mental. Utilizaram-se como critérios de inclusão nos 

serviços de saúde mental pesquisados: a comprovação de vínculo com a 

instituição por, no mínimo, seis meses, além da carga horária semanal mínima 

de 20 horas. 

Coletaram-se os dados entre março a outubro de 2014, por meio de um 

questionário estruturado contendo questões fechadas sobre o perfil 

socioeconômico, formação dos participantes e atividades realizadas nos CAPS.  
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Definiu-se para este estudo, a variável dependente: à adequabilidade 

dos papéis e funções dos profissionais dos CAPS no atendimento as famílias, 

influenciada pelas variáveis independentes. Para efeitos deste estudo, os 

parâmetros utilizados para verificar a adequabilidade dos papéis e funções 

foram: modos de atendimento: individual ou em equipe multiprofissional; 

direcionamento do atendimento: a família/grupo de famílias ou apenas a um 

membro da família. Definição da abordagem utilizada; promoção de ações para 

autonomia do paciente; Orientações e dispensa de medicamentos. 

Digitaram-se, tabularam-se e submeteram-se os dados obtidos com o 

questionário da pesquisa ao recurso informacional do Statistical Package for 

the Social Scienses (SPSS) versão 20.0. Posteriormente, analisaram-se os 

mesmos por meio de estatística descritiva, com a formulação de tabelas. Para 

verificar o nível de significância optou-se pela aplicação do teste do Qui-

quadrado de Pearson, adotou-se o nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

Resultados 

Dos profissionais participantes predominou o sexo feminino (76,5 %), na 

faixa etária de 40 a 58 anos (61,7%), com média de 34,5 anos e tempo de 

conclusão de graduação/curso nos últimos 14 anos (79,8%). 

 Relativo aos cursos de especialização, apenas 7,1% tem especialização 

em saúde mental e áreas afins, essas realizadas nos últimos dois anos. 

Desses seis são psicólogos (em um total de 28), três assistentes sociais (em 

um total de 31) e dois enfermeiros (em um total de 27). 

Em relação à atuação em serviços de saúde mental a maior parte atua 

nos últimos 14 anos (98,4%), assim evidencia-se que os participantes estão 

inseridos no processo de mudanças ocasionados pela Reforma Psiquiátrica 

para implantação do modelo psicossocial. 

 Tabela 1: Distribuição da adequabilidade dos papéis e funções dos 

profissionais de acordo com o tipo de CAPS, RN, Brasil, 2014. 

Variáveis de Adequabilidade 

Código de Instituições com 3 categorias 

Transtornos 

Mentais 

(CAPS I, II e 

Transtornos 

Comportamentais 

(CAPS Ad I e 

Transtornos 

Mentais 

Infantis 

Total 
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Os dados sugerem inadequação nas variáveis relacionadas ao 

atendimento familiar (82%). A maior inadequação ocorre nos CAPS I, II e III, 

possivelmente pelo grande número de profissionais distribuídos nesses 

serviços (68,9%). Este achado não mostra significância estatística (p= 0,201), 

enfatizando a inadequação do atendimento as famílias nos CAPS. 

 Sobre o atendimento multiprofissional, os dados evidenciam (65%) 

inadequação, transparecendo que os atendimentos ainda ocorrem no modelo 

clínico, individualizado, sem o apoio da equipe multiprofissional. 

III) AdIII) (CAPS i) 

n % n % n % n % 

Avaliação como 

atende a família 

Inadequado 126 68,9% 13 7,1% 11 6,0% 150 82,0% 

Adequado 26 14,2% 6 3,3% 1 5% 33 18,0% 

Atendimento da 

família em equipe 

multiprofissional 

Inadequado 98 53,6% 13 7,1% 8 4,4% 119 65,0% 

Adequado 54 29,5% 6 3,3% 4 2,2% 64 35,0% 

Atendimento 

Direcionado 

Famílias/Familiar/ 

membro da 

família 

Inadequado 71 38,8% 8 4,4% 5 2,7% 84 45,9% 

Adequado 81 44,3% 11 6,0% 7 3,8% 99 54,1% 

Orientação e 

Dispensa de 

medicamentos à 

família 

Inadequado 92 50,3% 14 7,7% 11 6,0% 117 63,9% 

Adequado 60 32,8% 5 2,7% 1 5% 66 36,1% 

Avaliação 

Familiar com 

abordagem 

terapêutica 

Inadequado 29 15,8% 3 1,6% 0 0,0% 32 17,5% 

Adequado 123 67,2% 16 8,7% 12 6,6% 151 82,5% 

Avaliação 

Familiar se 

promove ações 

para autonomia 

do paciente e 

família 

Inadequado 152 83,1% 19 10,4% 12 6,6% 183 100,0% 

Total 152 83,1% 19 10,4% 12 6,6% 183 100,0% 
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 Em relação ao direcionamento do atendimento à família /grupos de 

família ou a apenas um familiar, a variável mostra-se adequada (54,1%), de 

forma que o atendimento direciona-se ao grupo de famílias ou a vários 

familiares e não apenas a um membro da família. 

 Relativo à orientação e dispensa de medicação as famílias, o trabalho 

dos profissionais dos CAPS mostra-se inadequado (63,9%).  Outra 

inadequação explicitada refere-se à promoção da autonomia do usuário 

(100%), significando uma ação não realizada pelos profissionais dos CAPS do 

RN. 

 Quando se refere às abordagens terapêuticas que norteiam o 

atendimento, a variável mostra-se adequada (88,5%), indicando que os 

profissionais se utilizam de pelo menos uma abordagem terapêutica em seus 

atendimentos. Entre as abordagens a que prevalece são as práticas 

integrativas e complementares, desenvolvidas através das rodas de conversa. 

 Os dados expressam, por meio dos valores de p não significantes, a 

inadequação do atendimento as famílias nos CAPS do RN. 

 

Discussões 

Cita-se, na pesquisa, uma predominância do sexo feminino e de 

profissionais acima de 40 anos de idade que atuam pelo menos nos últimos 14 

anos na saúde mental. Corroborando com os dados coletados, respeitando os 

limites de tempo e espaço, estudos realizados em serviços no interior de São 

Paulo também mostraram uma predominância de mulheres e de profissionais 

mais experientes nas equipes de saúde mental, considerados como uma 

realidade nacional.5   

Em relação ao tempo de atuação nos serviços de saúde mental, o fato 

pode representar maior vínculo e proximidade dos profissionais com a política 

de atendimento naquele serviço, o que pode resultar em uma melhor 

assistência ao usuário.2  

 Em relação aos fortalecimentos dos laços familiares e a participação da 

família dos usuários no acompanhamento, na criação de estratégias 

terapêuticas para o usuário indica-se que profissionais, usuários, familiares e 
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comunidade estejam envolvidos, participando, questionando e avaliando todo o 

processo de cuidado.6 

Os familiares precisam ser concebidos como parceiros no 

acompanhamento do usuário e algumas das atividades terapêuticas do CAPS 

são destinadas diretamente à família, sendo elas o atendimento nuclear e a 

grupo de familiares, atendimento individualizado a familiares, visitas 

domiciliares e a realização de atividades de ensino e de lazer com os 

mesmos.6 

Enfatiza-se que o atendimento individual a familiares também precisa 

acontecer quando necessário. O que contra indica-se é responsabilizar apenas 

um membro da família para o cuidado em saúde mental.  

Salienta-se ainda, as peculiaridades da modalidade terapêutica grupal, 

frente às particularidades culturais e psicológicas da população a ser atendida 

nas instituições públicas, destaca-se que no atendimento em grupo, os 

participantes poderão exprimir os sentimentos e cotejar sua experiência com 

um conjunto de pessoas que compartilham com ele do mesmo universo 

sociocultural. A palavra do parceiro, talvez possa veicular modelos de 

identificação mais próximos, mais apreensíveis, do que o oferecido pelo 

terapeuta.7 

Alguns(as) dos(as) profissionais destacaram que o desconhecimento do 

familiar em relação ao transtorno mental se deve a carência econômica da 

população atendida. É importante problematizar, diante disso, a importância do 

rompimento com os estatutos de verdade que profissionais e pesquisadores 

tendem a atribuir aos seus saberes.6 

Os profissionais que falam do objetivo do trabalho em grupo com 

familiares no CAPS, informam que o grupo serve para dar orientações de como 

familiares devem lidar com o transtorno psíquico, mas não explicitam como 

ocorre o funcionamento do grupo e como são dadas tais orientações. E ainda 

constantes as falas que ressaltam um certo adoecimento do familiar, junto ao 

adoecimento do portador de transtorno mental.8 

Sobre o atendimento multiprofissional nos CAPS, discute-se a 

supervalorização de algumas categorias no trabalho com as famílias e grupos, 

como por exemplo, o serviço social, a psicologia e a enfermagem.8 Neste 
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estudo evidencia-se esta supervalorização, entre os que realizam atendimento 

à família com destaque ao enfermeiro (45,9%) e entre aqueles que realizam 

atendimentos aos grupos de usuário destaca-se o assistente social (57,9%). 

Pode-se dizer que há certo distanciamento e desconhecimento de outras 

categorias profissionais no que diz respeito ao trabalho com os familiares em 

grupo. Neste estudo apontamos o profissional médico que apresenta 48,6% 

dos seus atendimentos realizados apenas com os usuários de forma individual.  

O que acontece, portanto, é que prevalece de certa forma, alguma 

divisão técnica no trabalho por categorias no serviço e uma não integração da 

equipe em relação a certas demandas e atividades importantes que ocorrem 

sinteticamente, demarcam-se posições, campo e espaços de atuação, 

fragmentando o projeto terapêutico dos CAPS, na media em que o profissional 

médico atende individualmente, o enfermeiro as famílias e os assistentes 

sociais os grupos. Isso vai de encontro à proposta do CAPS de cuidar do 

usuário através de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar.6 

No conjunto das ações dos CAPS inclui-se a referência para a 

dispensação de medicamentos na saúde mental. Ademais, destaca-se que a 

incorporação de ações de monitoramento e avaliação do tratamento 

farmacológico dos diversos transtornos mentais é uma necessidade ainda não 

atendida nos serviços que constituem a assistência em saúde mental.9 

O CAPS deve dispor de equipe para a adequada orientação de usuários 

e famílias, de modo a atender as diferentes necessidades e também aos 

objetivos da política de saúde mental e de assistência farmacêutica, 

especialmente no que se refere à disponibilidade, dispensação e promoção do 

uso racional de medicamentos.9 

Em relação às abordagens terapêuticas os CAPS do RN apresentaram 

adequabilidade, guiando os atendimentos por diversas abordagens 

terapêuticas, destacando-se as práticas integrativas e complementares (PIC).  

Nas abordagens psicossociais, as intervenções com usuários com 

quadros mais graves são utilizadas com eficiência as abordagens 

psicoterapêuticas individuais e em grupo. Enquanto os usuários com múltiplas 

necessidades (comorbidades, laços rompidos com a família, entre outros) 

respondem melhor com a abordagem em grupo, envolvendo práticas 
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integrativas, destacando-se as rodas de conversas, concomitante com 

atividades práticas, como artesanato.10 

A reabilitação psicossocial é um projeto complexo, multifacetado, sobre 

o qual há pouco consenso, mas cita-se como um dos seus principais objetivos, 

promover a maior autonomia possível ao usuário e a sua família. Neste estudo 

evidencia-se a limitação na promoção da autonomia dos usuários e suas 

famílias. 

Diante desse contexto afirma-se que o acompanhamento bem sucedido, 

no caso dos portadores de transtornos mentais, não é necessariamente a cura, 

mas o ganho de autonomia e responsabilidade ao longo da sua trajetória na 

vida. Ressalta-se que para o paciente recuperar vínculo, conseguir sustentar o 

espaço terapêutico por mais tempo, também é um indicador de sucesso, 

porque esses casos são marcados pela inconstância e pela ruptura.11   

 

Conclusão 

Dentre as variáveis estudadas, verificou-se que apenas o atendimento a 

grupos de familiares e a adoção de abordagens terapêuticas apresentavam-se 

adequadas aos papéis e funções no atendimento familiar desenvolvido pelos 

profissionais nos referidos serviços. 

 Destarte, conclui-se pela aceitação da hipótese nula (H0) e rejeição da 

hipótese alternativa (H1), evidenciando-se a inadequação nos papéis e nas 

funções desenvolvidas pelos profissionais dos CAPS no atendimento as 

famílias. O estudo aponta as justificativas para a inadequação do atendimento: 

dificuldades financeiras, de estrutura física, materiais, insumos e recursos 

humanos. 

Espera-se com este estudo contribuir para a compreensão e 

resolubilidade das transformações no âmbito dos saberes e práticas da saúde 

mental brasileira, principalmente no seguimento dos CAPS, no tocante a 

participação da família nestes serviços e na desconstrução do aparato 

manicomial resistente à efetivação da rede de atenção em saúde mental. 

Espera-se ainda contribuições no âmbito da formação profissional, orientando 

saberes e práticas pela Política Nacional de Saúde Mental para a efetivação da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Os resultados obtidos nesta pesquisam explicitaram a atuação de parte 

dos profissionais dos CAPS do RN, alcançando a participação de 56,3% 

destes. Assim forneceu um panorama sobre o perfil dos profissionais, o 

trabalho desempenhado nos CAPS, o conhecimento sobre a Política Nacional 

de Saúde Mental e as ações desenvolvidas com as famílias dos portadores de 

transtornos mentais, além de proporcionar a visualização da situação de 

emergência que muitos CAPS se encontram e também os percalços para a 

efetivação da reforma psiquiátrica.  

Evidenciou-se que os profissionais dos CAPS estão na faixa etária de 40 

a 58 anos, com tempo de conclusão de curso nos últimos 14 anos e a maior 

parte atuaram durante esses anos na saúde mental, assim os participantes 

estão inseridos no processo de implantação do modelo psicossocial. Também, 

cita-se o fato de que poucos fizeram especialização ou tiveram capacitações na 

área de saúde mental.  

Um dos problemas mais em evidencia no estudo trata-se da formação 

específica para a saúde mental. Embora a maioria tenha cursado 

especialização, considera-se baixo o índice encontrado para a área de Saúde 

Mental.  

Os trabalhadores que estão nos serviços por tempo maior referem mais 

situações que incomodam, possivelmente por estarem expostos ao cotidiano 

do trabalho há mais tempo, terem vivências diferentes ao longo do período e, 

consequentemente, mais elementos para analisar o seu trabalho.  

O fato da maioria dos trabalhadores estarem atuando na saúde mental há 

um período superior a dez anos, sinalizam certa dificuldade ou algumas 

resistências em enfrentar a luta por mudanças nas práticas assistenciais. Este 

dado estimula a reflexão sobre pautar os atendimentos na modalidade 

individual, adotado por alguns profissionais da amostra, tendo em vista que a 

prática está voltada para o modelo manicomial 

O estudo explicita a dificuldade de estabelecer o atendimento em equipe 

multiprofissional, delegando esse atendimento a algumas categorias 
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profissionais como assistentes sociais, enfermeiros e psicólogos, pela idéia 

equivocada de que são papéis e funções destas profissões. 

Cita-se a tímida participação de algumas categorias profissionais nos 

atendimentos multiprofissionais, como por exemplo, os médicos.  Essa forma 

de atuação expõe resquícios do modelo manicomial, em que algumas 

categorias profissionais realizavam seu trabalho isoladamente e imputava uma 

hierarquia de saberes entre as diversas categorias que trabalham no cuidado 

em saúde mental.  

Destaca-se como uma das dificuldades na coleta de dados do estudo a 

participação do profissional médico. Muitos se recusaram a responder o 

questionário. Alguns atendiam em três CAPS de cidades próximas, o que 

dificulta a participação efetiva nos serviços e replica o modelo ambulatorial, 

medicalizante. 

Quanto à lógica do cuidado através da valorização dos vínculos familiares 

dos indivíduos o estudo mostra as limitações das ações, nos casos dos CAPS 

analisados. Os resultados da pesquisa fornecem informações importantes para 

pensar a dificuldade do processo de ressocialização das pessoas em 

sofrimento psíquico. 

Sobre aos papéis e as funções desempenhadas pelos profissionais 

pesquisados, destacaram-se: atendimento em equipe multiprofissional, o 

atendimento a um membro da família ou a familiares e grupos, orientações e 

dispensa de medicação as famílias; avaliação familiar usando uma abordagem 

terapêutica; e promoção de ações visando a autonomia do portador de 

transtorno mental.  

Explicita-se que entre os papéis e funções, apenas o atendimento a 

familiares/grupos de famílias e a avaliação utilizando uma abordagem 

terapêutica, mostram-se adequados. Os demais papéis e funções mostram-se 

inadequados diante do objetivo de incluir as famílias no processo de 

desinstitucionalização dos cuidados em saúde mental. 

Sobre o atendimento a família, vale a pena destacar a prática desse tipo 

de atendimento por uma parcela dos participantes. Assim, espera-se que as 

ações dirigidas à família dos usuários e aos grupos terapêuticos estruturem-se 

de maneira a potencializar a relação familiar/profissional/serviço. 
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Considerando esse contexto, torna-se premente o investimento em 

políticas de formação que priorizem a capacitação para o cuidado e o trabalho 

em equipes multiprofissionais. Também é necessário que os gestores estejam 

comprometidos com o modo psicossocial e capacitados para trabalhar de 

forma descentralizada, participativa e articulada com os demais segmentos da 

comunidade.  

Por fim, esta pesquisa certamente traz importantes contribuições acerca 

da atuação dos profissionais de saúde mental nos CAPS, assim esperam-se 

possíveis inovações no atendimento em Saúde Mental no Estado do RN.  

Ousa-se afirmar que algumas dificuldades enfrentadas no cotidiano dos 

CAPS advêm da municipalização como forma de operacionalizar o SUS, que 

per si, apresenta sua complexidade e diversidade em garantir a integralidade 

das ações de base comunitária e da ausência de controle social. 

 Sugerem-se, a partir deste estudo, novas investigações a fim de dar 

continuidade ao processo de reflexão sobre a prática instituída nos serviços de 

Saúde Mental neste espaço territorial. Considerando-se os resultados da 

pesquisa, faz-se algumas sugestões para melhorar a assistência nos centros 

de atenção psicossocial do Estado do RN:  

 Do ponto de vista dos profissionais: Realização de reuniões semanais 

entre os profissionais dos CAPS, a fim de realizarem o planejamento das 

ações a serem desenvolvidas e interação entre a equipe; Organizar 

grupos de familiares de usuários dos CAPS, a fim de inserir a família 

como parceira nos serviços. 

 Do ponto de vista da coordenação de saúde mental dos municípios: 

Realização de reuniões mensais entre os profissionais e os 

coordenadores de saúde mental dos municípios, a fim de discutir as 

necessidades do serviço; Sensibilizar os profissionais dos CAPS para o 

trabalho com as famílias. 

 Do ponto de vista da gestão: Realizar convênios e parcerias com 

Universidades e profissionais da área de saúde mental para oferecer 

capacitações aos profissionais dos CAPS e orientações às famílias dos 

usuários. 
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Pretende-se divulgar os resultados do estudo por meio de artigos 

científicos, apresentar o relatório final à coordenação de saúde mental do 

Estado e dos municípios, a fim de multiplicar os pontos positivos do serviço e 

de reorientar, nos pontos necessários a reforma psiquiátrica no Estado do RN. 
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APENDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA DO COORDENADOR ESTADUAL 

DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
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APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

APODI 
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APÊNDICE C – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

AREIA BRANCA 
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APÊNDICE D – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

ASSÚ 
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APÊNDICE E – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

BARAÚNA 
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APÊNDICE F – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

CARAÚBAS 
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APÊNDICE G – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

MOSSORÓ 
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APÊNDICE H – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

PAU DOS FERROS 
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APÊNDICE I – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

SÃO MIGUEL 
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APÊNDICE J – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

PATU 
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APÊNDICE L – TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PARTICIPANTES QUE 

RESPONDERÃO AO QUESTIONÁRIO DO ESTUDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE – 

QUESTIONÁRIO 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Papéis e funções dos 
profissionais dos serviços e políticas de saúde mental no Estado do Rio Grande 
do Norte”, que tem como pesquisador responsável o Prof. Dr. Francisco Arnoldo 

Nunes de Miranda e é desenvolvida pela doutoranda sob sua orientação, Kalyane 
Kelly Duarte de Oliveira. 

Esta pesquisa pretende apresentar as políticas de atenção em saúde mental no 
Estado do Rio Grande do Norte (RN), a partir dos seguintes objetivos específicos: 
Caracterizar o cenário dos serviços públicos de saúde mental no RN; Retratar o perfil 
dos profissionais de saúde que trabalham nos serviços de atenção em saúde mental 
do RN; Descrever os papéis e funções das diferentes categorias profissionais nas 
equipes de saúde mental nos serviços públicos de saúde mental do RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de compreender e 
divulgar a realidade da Política de Saúde Mental do Estado do Rio Grande do Norte 
para, em seguida, juntamente com outros estudos similares desenvolvidos nas demais 
regiões do país, conseguir-se traçar um panorama geral da Política de Atenção em 
Saúde Mental desenvolvida no Brasil. Para isso, parte-se da compreensão de que a 
saúde mental é um direito e um compromisso de todos e que precisa-se consolidar 
avanços e enfrentar os desafios no desenvolvimento das ações propostas. 

Caso você decida participar, você deverá ser submetido(a) a um questionário, 
sendo o mesmo preenchido manualmente por você, e será solicitado que o responda 
de acordo com o seu conhecimento técnico ou a respeito do seu conhecimento da 
dinâmica do serviço que atua, o que levará e torno de 15 a 20 minutos. 

 A previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante 
àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, pois não envolve 
experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos, ou 
qualquer outro procedimento invasivo. 

Pode acontecer um desconforto ao ser questionado a respeito de algo que lhe 
provoque constrangimento ou que você não tenha como informar, seja por falta de 
conhecimento ou por falta de acesso ao tipo de informação solicitada. Tal desconforto 
será minimizado com a preparação da pesquisadora que lhe acompanhará durante o 
preenchimento, e ao ser informada da situação, não o forçará a qualquer tipo de 
exposição embaraçosa, nem exigirá qualquer tipo de resposta que você não queira 
fornecer. Desta forma, você terá o benefício de não mais ser questionado a respeito 
de algo que o incomode, além de ter o direito de suprimir qualquer parte das 
respostas, caso seja de sua vontade. Diante de situações como esta, ressalta-se que 
este estudo pretende buscar o entendimento das dificuldades encontradas no serviço 
e a partir delas, em etapas futuras, sugerir possibilidades de treinamento ou educação 
que possa ajudar no desenvolvimento das ações em saúde mental desenvolvidas no 
RN.  

Não haverá ressarcimento por sua participação nesta pesquisa, devendo a 
mesma ser espontânea e voluntária mediante os esclarecimentos dos seus objetivos. 

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.   

pgenf@pgenf.ufrn.br 
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No entanto, em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 
pesquisa, ou algum dano causado seja ele de origem física ou moral, você terá direito 
a suporte gratuito de profissional de qualquer natureza para reverter o ocorrido. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 
para o pesquisador responsável pela pesquisa, o Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes 
de Miranda, que pode ser contatado pelos telefones (84) 9141-4448 e (84) 8710-1851, 
ou pelo e-mail farnoldo@gmail.com. 

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 identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 
3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável o Prof. 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 “Papéis e funções dos profissionais dos 
serviços e políticas de saúde mental no Estado do Rio Grande do Norte”, e 
autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 
publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
 

__________________, ______ de ____________ de _____. 

_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Anexo 1 - Questionário 

 

                                                                                              
 

 
 
 
QUESTIONÁRIO DE PREENCHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
MENTAL - Q-PFSM 
 

Projeto Aprovado pelo CEP/UFRN-Plataforma Brasil: PARECER: 508.430 
CAAE: 25851913.7.0000.5537 

“PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS E POLITICAS 
DE SAÚDE MENTAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE” 

PARTE I – PESQUISADOR 
(Esta parte deve ser preenchida apenas pelo pesquisador) 

1 Código da instituição 
(letras) 

 Número de identificação da instituição 
(sequencial) 

 

2 Código do sujeito 
(iniciais) 

 Número de identificação do sujeito  

PARTE II – PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE 

3 Idade em anos completos = 

4 Sexo? 1 = feminino 2 = masculino 

5 Qual sua formação acadêmica? 

1 = Medico 
2 = Enfermeiro 
3 = Psicólogo 
4 = Fisioterapeuta 
5 = Terapeuta Ocupacional 
6 = Assistente Social 
7 = Técnico de Enfermagem 
8 = Outro:  
a – Fonoaudiólogo 
b – Farmacêutico 
c – Educador físico 

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO AO PROFISSIONAL PARTICIPANTE DA PESQUISA: 

Favor preencher todas as informações de acordo com as orientações a seguir: 

 

-O questionário apresenta questões de marcar e questões abertas, onde o participante deverá escrever 

a resposta por extenso, de acordo com o que é solicitado.  

-As respostas dadas por você, nas questões de marcar, devem ser circuladas conforme exemplo. 

Ex.:  

 

-Caso você erre no momento de circular a resposta ou mude de opinião, faça dois traços por cima da 

opção errada e marque a correta com um novo círculo, como no exemplo que se segue: 

 

-Esse estudo visa caracterizar os serviços de saúde mental da rede de saúde mental do RN. Por favor, 

responda a TODAS as questões, assinalando, com sinceridade, sua opção. Não deixe nenhuma questão 

sem resposta. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. 

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.   

 

pgenf@pgenf.ufrn.br 
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d – Arteterapeuta 
e – Musicoterapeuta 
f –  Artes cênicas 
g – Nutricionista 
h – Psicopedadogo 
i – Ciências sociais 
j– Especificar 
_____________________ 

6 Ano de conclusão da sua graduação/curso = _____________ 

7 Desde quando (ano) você trabalha na saúde mental?   _________ 

8 Em que ano você começou a trabalhar neste serviço?   _________ 

9 
Qual é a sua carga horária semanal de trabalho, neste serviço?  
_________ 

10 
Qual é o seu salário neste serviço, em reais: 
(1) = 0-999;   (2) = 1000-1999;   (3) = 2000-2999;   (4) = 3000-3999 ;   (5) = 
4000 ou mais 

11 
Tem outro emprego ou 
trabalho? 

1= Sim 2= Não 

12 
Qual é a área do outro 
emprego? 

1= saúde 
mental 

2= outro 
3= Não se 

aplica 

13 

Com relação a outros cursos, 
pós-graduações, programas 
educacionais e treinamentos, 
qual(is) destes você já teve 
ou está tendo a oportunidade 
de realizar ? 
 

(OBS.: Você pode marcar mais 
de um item, caso tenha 

realizado mais de um dos 
cursos listados). 

1 = Especialização em Saúde Mental 
2 = Especialização em Saúde Mental, no 
módulo de Ensino à Distância. 
3 = Especialização em outra(s) área(s) 
além da saúde mental. 
Especificar:________________________
_____ 
4 = Especializações ou cursos com mais 
de 360h. Especificar a 
área:__________________________ 
5 = Mestrado Acadêmico 
6 = Mestrado Profissionalizante 
7 = Doutorado 
8 = Atualizações 
9 = Treinamento ou cursos de curta 
duração 
10 = Outros. Especificar: 
_____________________ 
11 = Não se aplica 

14 

Qual(is) deles foi(ram) 
realizado(s) nos últimos dois 
anos, ou ainda está(ão) em 

andamento? 
 

(OBS.: Você pode marcar mais 
de um item, caso tenha 

realizado mais de um dos 
cursos listados). 

1 = Especialização em Saúde Mental 
2 = Especialização em Saúde Mental, no 
módulo de Ensino à Distância. 
3 = Especialização em outra(s) área(s) 
além da saúde mental. Especificar: 
____________________ 
4 = Especializações ou cursos com mais 
de 360h. Especificar a área: 
_________________________ 
5 = Mestrado Acadêmico 
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6 = Mestrado Profissionalizante 
7 = Doutorado 
8 = Atualizações 
9 = Treinamento ou cursos de curta 
duração 
10 = Outros. Especificar: 
_____________________ 
11 = Não se aplica 

Você exerce (ou exerceu) cargo de gerente em alguma unidade de saúde 
mental? 

15 
1= Sim 

Onde:_____________________________________
___________ 

2= Não 
 

Você exerce (ou exerceu) atividades de gerenciamento da equipe de 
enfermagem? 

16 1= Sim 2= Não 

Você faz supervisão de equipe ? 

17 1= Sim 2= Não 

Quem faz parte da  equipe que você faz supervisiona? 

18 
1= 

Enfermagem 

2= 
Terapia 

ocupacion
al 

3= 
S. 

Social 

4=  
Psicolog

ia 

5=Outros. 
Especifique: 

___________
___ 

6= 
Não se 
Aplica 

II – TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL 

1ª PARTE - ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

Como você realiza atendimento individual neste serviço? 

1
9 

1= Sozinho 
2= Com outro 
profissional 

3= Sozinho e com 
outro profissional 

4=Não 
atendo 

*Caso você não realize este tipo de atendimento no serviço passe para a 
questão 68. 
**Caso você realize atendimento em conjunto com outro profissional, siga 
para a próxima questão. 
***Caso realize este atendimento sozinho pule para a questão 27. 

Qual profissional atende em conjunto com você no atendimento 
individual? 

2
0 

Médico  
1= Sim 2= Não 

3 = Não se 
aplica 

2
1 

Enfermeiro  
1= Sim 2= Não 

3 = Não se 
aplica 

2
2 

Psicólogo  
1= Sim 2= Não 

3 = Não se 
aplica 

2
3 

Terapeuta ocupacional  
1= Sim 2= Não 

3 = Não se 
aplica 

2
4 

Assistente social  
1= Sim 2= Não 

3 = Não se 
aplica 

2
5 

Auxiliar ou técnico de nível 
médio 

1= Sim 2= Não 
3 = Não se 

aplica 

2
6 

Outros. 
Especifique:_____________ 

1=Sim 
2= Não 

3= Não se 
aplica 
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Para o atendimento individual realizado, você segue um Projeto 
Terapêutico Individual (PTI) do paciente? 

2
7 

1= Totalmente 2= Pouco 3= Inexistente 
4 = Não 

sigo 

2
8 

Você realiza algum tipo de 
prescrição? 

1= Sim 2= Não 

2
9 

Que tipo de prescrição você 
faz? 

1=Especifique:_________
______ 

 

2= Não se 
aplica 

3
0 

Seja por necessidade ou falta 
de profissional momentânea ou 
permanentemente no serviço, 
você realiza, algum 
procedimento ou prescrição 
que não seja de sua 
competência? 

1=Sim. 
Especifique:___________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_ 
 

2= Não 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento individual?  

3
1 

Administração de medicamentos 1= 
Sim 

2= Não 

3
2 

Cuidados físicos /higiene 1= 
Sim 

2= Não 

3
3 

Conforto  1= 
Sim 

2= Não 

3
4 

Sinais vitais  1= 
Sim 

2= Não 

3
5 

Sono  1= 
Sim 

2= Não 

3
6 

Recreação  1= 
Sim 

2= Não 

3
7 

Observação  1= 
Sim 

2= Não 

3
8 

Anotação  1= 
Sim 

2= Não 

3
9 

Interações terapêuticas  1= 
Sim 

2= Não 

4
0 

Consulta de rotina/manutenção 1= 
Sim 

2= Não 

4
1 

Visita domiciliar 1= 
Sim 

2= Não 

4
2 

Consulta em situação de crise 1= 
Sim 

2= Não 

4
3 

Oficinas / atividades de vida diária 1= 
Sim 

2= Não 

4
4 

Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= 
Sim 

2= Não 

4
5 

Dispensa de medicamento 1= 
Sim 

2= Não 

4 Serviço de nutrição 1= 2= Não 
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6 Sim 

4
7 

Outro: __________________________________ 1= 
Sim 

2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento individual? 

4
8 

Cognitiva  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

4
9 

Psicanalítica  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

5
0 

Sistêmica  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

5
1 

Pichon  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

5
2 

Práticas 
Integrativas 
Complement
ares (PIC) 

1= Sim 
Especifique: 

a- Terapia Comunitária 
Integrativa 
b- Rodas de conversa 
c- Musicoterapia 
d- Oficinas terapêuticas 
e- Yoga 
f- Outros. 
Especificar:______________
_______ 

2= Não 
3=Não se 

aplica 

5
3 

Outra 

1=Sim. 
Especifique______________
________________________

_______ 

2= Não 
3= Não se 

aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os pacientes? 

5
4 

Durante a interação 1= Sim 2= Não 

5
5 

Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

5
6 

Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

5
7 

Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

5
8 

No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

5
9 

Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas? 

6
0 

Durante a interação 1= Sim 2= Não 

6
1 

Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

6
2 

Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

6
3 

Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 
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6
4 

No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

6
5 

Não faço 1= Sim 2= Não 

Você faz preparo do paciente internado para a alta? 
(OBS.: Para unidades de agudos e de emergência) 

6
6 

1= Após alta 
médica 

2= Durante toda a permanência 
dele na instituição 

3= Não faço 

Você promove ações visando autonomia para o paciente?  
(OBS.: Para unidades de ambulatório, CAPS e residências) 

6
7 

1= Após alta 
médica 

2= Durante toda a permanência 
dele na instituição 

3= Não faço 

2ª PARTE - ATENDIMENTO FAMILIAR 

Como você atende famílias? 

6
8 

1= Sozinho 
2= Com outro 
profissional 

3= Sozinho e com outro 
profissional 

4=Não 
atendo 

*Caso você não realize este tipo de atendimento no serviço passe para a 
questão 116. 
**Caso você realize atendimento em conjunto com outro profissional, siga 
para a próxima questão. 
***Caso realize este atendimento sozinho pule para a questão 76. 

Qual profissional que o auxilia no atendimento familiar? 

6
9 

Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se 
aplica 

7
0 

Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se 
aplica 

7
1 

Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se 
aplica 

7
2 

Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se 
aplica 

7
3 

Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se 
aplica 

7
4 

Auxiliar ou técnico de nível 
médio 

1= Sim 2= Não 
3 = Não se 

aplica 

7
5 

Outros. 
Especifique:________________
_ 

1= Sim 
2= Não 

3= Não se 
aplica 

A quem você direciona o atendimento às famílias ? 

7
6 

Grupos de familiares 1= Sim 2= Não 3= Não se 
aplica 

7
7 

Uma família  1= Sim 2= Não 3= Não se 
aplica 

7
8 

Um familiar  1= Sim 2= Não 3= Não se 
aplica 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento familiar?  

7
9 

Administração de medicamentos 
1= Sim 2= Não 

8
0 

Cuidados físicos/higiene 
1= Sim 2= Não 
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8
1 

Conforto  
1= Sim 2= Não 

8
2 

Sinais vitais  
1= Sim 2= Não 

8
3 

Sono  
1= Sim 2= Não 

8
4 

Recreação  
1= Sim 2= Não 

8
5 

Observação  
1= Sim 2= Não 

8
6 

Anotação  
1= Sim 2= Não 

8
7 

Interações terapêuticas  
1= Sim 2= Não 

8
8 

Consulta de rotina/manutenção 
1= Sim 2= Não 

8
9 

Visita domiciliar 
1= Sim 2= Não 

9
0 

Consulta em situação de crise 
1= Sim 2= Não 

9
1 

Oficinas / atividades de vida diária 
1= Sim 2= Não 

9
2 

Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 
1= Sim 2= Não 

9
3 

Dispensa de medicamento 
1= Sim 2= Não 

9
4 

Serviço de nutrição 
1= Sim 2= Não 

9
5 

Outro______________________________________

___________ 
1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento familiar? 

96 Cognitiva  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

97 Psicanalítica  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

98 Sistêmica  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

99 Pichon  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

10
0 

Práticas 
Integrativas 
Complement

ares (PIC) 

1= Sim 
Especifique: 
a- Terapia Comunitária 
Integrativa 
b- Rodas de conversa 
c- Musicoterapia 
d- Oficinas terapêuticas 
e- Yoga 
f- Outros.            
Especificar:________________

2= Não 
3=Não se 

aplica 
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_ 

10
1 

Outra 
1=Sim.  

Especifique________________
_______ 

2= Não 
3= Não se 

aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os familiares? 

10
2 

Durante a interação 
1= Sim 2= Não 

10
3 

Após contato com o familiar 
1= Sim 2= Não 

10
4 

Apenas no final do plantão 
1= Sim 2= Não 

10
5 

Somente no livro de anotações gerais 
1= Sim 2= Não 

10
6 

No prontuário do paciente 
1= Sim 2= Não 

10
7 

Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas aos familiares? 

10
8 

Durante a interação 
1= Sim 2= Não 

10
9 

Após contato com o familiar 
1= Sim 2= Não 

11
0 

Apenas no final do plantão 
1= Sim 2= Não 

11
1 

Somente  no livro de anotações    gerais 
1= Sim 2= Não 

11
2 

No prontuário do paciente 
1= Sim 2= Não 

11
3 

Não faço 1= Sim 2= Não 

Você faz preparo do familiar quando o paciente vai para a alta? 
(OBS.: Para unidades de agudos e de emergência) 

11
4 

1= Após alta 
médica 

2= Durante toda a 
permanência dele na 

instituição 
3= Não faço 

Você promove ações visando autonomia do familiar junto ao paciente? 
OBS.: Para unidades de ambulatório, CAPS, residências) 

11
5 

1= Após alta 
médica 

2= Durante toda a 
permanência dele na 

instituição 
3= Não faço 

3ª PARTE - ATENDIMENTO EM GRUPO 

Como você realiza o atendimento a grupo? 

11
6 

1= Sozinho 
2= Com outro 
profissional 

3= Sozinho e com outro 
profissional 

4=Não 
atendo 

*Caso você não realize este tipo de atendimento no serviço passe para a 
questão 159. 
**Caso você realize atendimento em conjunto com outro profissional, siga 
para a próxima questão. 
***Caso realize este atendimento sozinho pule para a questão 124. 
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Qual profissional que o auxilia no atendimento a grupo? 

11
7 

Médico  1= 
Sim 

2= 
Não 

3 = Não se 
aplica 

11
8 

Enfermeiro  1= 
Sim 

2= 
Não 

3 = Não se 
aplica 

11
9 

Psicólogo  1= 
Sim 

2= 
Não 

3 = Não se 
aplica 

12
0 

Terapeuta ocupacional  1= 
Sim 

2= 
Não 

3 = Não se 
aplica 

12
1 

Assistente social  1= 
Sim 

2= 
Não 

3 = Não se 
aplica 

12
2 

Auxiliar ou técnico de nível médio 1= 
Sim 

2= 
Não 

3 = Não se 
aplica 

12
3 

Outros  1= Sim 
Especifique______________

_______ 

2= 
Não 

3= Não se 
aplica 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento a grupos?  

12
4 

Administração de medicamentos 
1= Sim 2= Não 

12
5 

Cuidados físicos /higiene 
1= Sim 2= Não 

12
6 

Conforto  
1= Sim 2= Não 

12
7 

Sinais vitais  
1= Sim 2= Não 

12
8 

Sono  
1= Sim 2= Não 

12
9 

Recreação  
1= Sim 2= Não 

13
0 

Observação  
1= Sim 2= Não 

13
1 

Anotação  
1= Sim 2= Não 

13
2 

Interações terapêuticas  
1= Sim 2= Não 

13
3 

Consulta de rotina/manutenção 
1= Sim 2= Não 

13
4 

Visita domiciliar 
1= Sim 2= Não 

13
5 

Consulta em situação de crise 
1= Sim 2= Não 

13
6 

Oficinas / atividades de vida diária 
1= Sim 2= Não 

13
7 

Esclarece medicação/adesão ao 
tratamento/família 

1= Sim 2= Não 

13
8 

Dispensa de medicamento 
1= Sim 2= Não 

13
9 

Serviço de nutrição 
1= Sim 2= Não 
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14
0 

Outro: 
_______________________________________
_____ 

1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento a grupos? 

14
1 

Cognitiva  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

14
2 

Psicanalítica  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

14
3 

Sistêmica  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

14
4 

Pichon  
1= Sim 2= Não 

3= Não se 
aplica 

14
5 

Práticas 
Integrativas 
Complement

ares (PIC) 

1= Sim 
Especifique: 
a- Terapia Comunitária 
Integrativa 
b- Rodas de conversa 
c- Musicoterapia 
d- Oficinas terapêuticas 
e- Yoga 
f- Outros. 
Especificar:________________
_____ 

2= Não 
3=Não se 

aplica 

14
6 

Outra 
1=Sim. 

Especifique________________
_______ 

2= Não 
3= Não se 

aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os grupos? 

14
7 

Durante  a interação 1= Sim 2= Não 

14
8 

Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

14
9 

Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

15
0 

Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

15
1 

No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

15
2 

Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas junto aos 
grupos? 

15
3 

Durante  a interação 1= Sim 2= Não 

15
4 

Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

15
5 

Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

15
6 

Somente  no livro de anotações    gerais 1= Sim 2= Não 
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15
7 

No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

15
8 

Não faço 1= Sim 2= Não 

III – CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL  

Quais são as principais dificuldades encontradas no seu serviço de saúde 
mental? 

159 Financeiras 1= sim 2= não 

160 Recursos humanos 1= sim 2= não 

161 Pessoais (medo, insegurança, receio...) 1= sim 2= não 

162 Jornada de trabalho 1= sim 2= não 

163 Políticas  1= sim 2= não 

164 Estrutura física 1= sim 2= não 

165 Materiais e insumos 1= sim 2= não 

166 Outras: ______________________ 1= sim 2= não 

 

IV – POLÍTICAS, PRÁTICAS E FORMAÇÃO NA PSIQUIATRIA 

Você considera que  sua instituição segue a política nacional de saúde 
mental? 

16
7 

1= Não 
segue 

2= Segue parcialmente 3= Segue totalmente 4= 
Não 
sei 

Justifique:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________ 
_______________________________________________________________
__________ 

A estrutura de relações de trabalho da equipe de saúde mental no seu 
serviço é satisfatória? 

16
8 

1= 
Totalment

e 

2= Moderada 3= Pouco 4= Inexistente 

Descreva sua percepção sobre essa 
estrutura:__________________________________ 
_______________________________________________________________
________ 
_______________________________________________________________
_________ 
_______________________________________________________________
__________ 
_______________________________________________________________
__________ 

Sua atuação no serviço de saúde mental é satisfatória? 

16
9 

1=Sim 2=Parcialmente 3=Não 
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Explique:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________ 

A formação profissional de sua categoria é deficiente para exercer o 
trabalho na saúde mental? 

17
0 

1= sim 2= parcialmente 3= não 

Justifique:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________ 

Para finalizar: Entendendo que papéis são as atribuições específicas de 
cada profissional e funções são as ações sociais do sujeito 
desenvolvidas junto ao portador de transtorno mental e o seu familiar.... 

17
1 

Qual o seu papel na equipe de saúde 
mental?_____________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________ 

17
2 

Qual a sua função na equipe de saúde 
mental?___________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________ 
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Anexo 2 – Parecer CEP/UFRN 
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