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RESUMO 

 

Este estudo objetivou caracterizar a atuação e a opinião em saúde mental dos profissionais de 

enfermagem de nível médio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN). Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa e 

qualitativa realizado no período de junho a setembro de 2014 nos 38 CAPS distribuídos pelo 

estado. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, sob o Parecer n° 508.430 CAAE: 25851913.7.0000.5537, os dados foram 

coletados a partir de um questionário estruturado com questões fechadas e semiabertas. A 

população correspondia a 75 profissionais de enfermagem do nível médio e, a partir dos 

critérios de inclusão: lotação no serviço por no mínimo três meses e estar em exercício no 

período de coleta, a amostra resultou em 48 profissionais. A perda de 36% dos sujeitos deu-se 

por recusa, afastamento, recém-lotação no serviço, férias e licença-maternidade, que 

corresponderam aos critérios de exclusão. Os dados quantitativos foram tabulados e 

analisados pela estatística descritiva com o auxílio do software Statistical Package for the 

Social Scienses versão 20.0, aplicando-se o teste Qui-Quadrado e Exato de Fisher de acordo 

com as variáveis selecionadas para o estudo. Os dados qualitativos foram preparados e 

tratados para a criação de um corpus e analisados com o auxílio do suporte informacional do 

software Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto associado à 

análise de conteúdo de Bardin.  Os resultados originaram dois artigos científicos. O primeiro, 

intitulado “Perfil dos profissionais dos centros de atenção psicossocial: estudo descritivo”, 

compreende o perfil e atuação dos profissionais de enfermagem de nível médio dos CAPS do 

Estado do RN. Este possibilitou elencar diferenças significativas em relação aos dois locais de 

coleta (capital/interior), e sugere-se explicações e alerta-se para a exclusão desses 

profissionais na elaboração do Projeto Terapêutico Individual de cada usuário. O segundo, 

denominado “Política, prática e formação em saúde mental: a voz dos profissionais de 

enfermagem do nível médio”, traz a opinião desses sobre a política, prática e formação em 

saúde mental. Esses dados qualitativos originaram cinco categorias: Papéis e funções dos 

profissionais de enfermagem do nível médio; O “eu” na prática profissional; Necessidades 

acadêmicas e profissionais; A rotina nos CAPS; Insatisfação entre o dito e o feito no espaço 

da atuação. Os achados revelaram que os participantes da pesquisa eram predominantemente 

do sexo feminino, com média de 37 anos de idade, ganhavam até R$ 999 reais e trabalhavam 

acima de 30 horas semanais nos serviços pesquisados. Realizavam atendimento individual, 

familiar e em grupo. Identificaram-se diferenças estatisticamente significantes entre os 

profissionais da capital e do interior. Suas opiniões revelaram que, apesar dos avanços obtidos 

com a Reforma Psiquiátrica, ainda existem desafios para a sua concretização, principalmente 

em relação aos recursos humanos.  

Descritores: Saúde Mental; Serviços de Saúde Mental; Recursos Humanos em Saúde; 

Enfermagem Psiquiátrica. 
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ABSTRACT  

 

This study had the objective of characterizing the performance and opinion in mental health 

of mid-level nursing professionals of Psychosocial Care Centers (CAPS) in the State of Rio 

Grande do Norte (RN). It is a descriptive and cross-sectional study, with quantitative and 

qualitative approach, conducted from June to September 2014 in 38 CAPS distributed around 

the state. After approval by the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio 

Grande do Norte, under the Opinion nº 508.430 and CAAE nº 25851913.7.0000.5537, data 

were collected from a questionnaire with closed and semi-open questions. The population 

corresponded to 75 mid-level nursing professionals. However, after applying the inclusion 

criteria (ascribed to the service for at least three months and being in activity in the collection 

period), the sample resulted in 48 professionals. The loss of 36% of the subjects was due to 

refusal, withdrawal, newly- ascription to service, vacations and maternity leave, which 

corresponded to the exclusion criteria. Quantitative data were tabulated and analyzed by 

descriptive statistics with the help of the software Statistical Package for the Social Sciences, 

version 20.0, by applying the tests Chi-square and Fisher’s exact according to the variables 

selected for the study. Qualitative data were prepared and treated for the creation of a corpus 

and analyzed with the help of informational support of the software Analyse Lexicale par 

Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte, associated with the Bardin’s content analysis. 

The results gave rise to two scientific articles. The first, titled “Profile of professionals from 

psychosocial care centers: descriptive study”, address the profile and performance of mid-

level nursing professionals of CAPS in the State of RN. This one has allowed us to list 

significant differences regarding the collection locations (capital/hinterland), and we suggest 

explanations and warn about the exclusion of these professionals in the preparation of the 

Individual Therapeutic Project of each user. The second, called “Policy, practice and training 

in mental health: the voice of mid-level nursing professionals”, brings their opinion about the 

policy, practice and training in mental health. These qualitative data gave rise to five 

categories: Roles and functions of mid-level nursing professionals; The “self” in professional 

practice; Academic and professional needs; The daily life in CAPS; Dissatisfaction between 

the words and the actions held within the performance space. The findings have revealed that 

the research participants were predominantly females, with an average of 37 years old, earned 

up to R$999,00 and worked more than 30 hours a week in the surveyed services. They 

conducted individual, family and group care. We have identified statistically significant 

differences between the professionals from the capital and from the hinterland. Their opinions 

have revealed that, despite the advances obtained through the Psychiatric Reform, there are 

still challenges to its implementation, mainly regarding the human resources.  

Descriptors: Mental Health; Mental Health Services; Human Resource for Healh; Psychiatric 

Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 

regulamentado pela Constituição de 1998 e por leis complementares no campo da saúde, que 

tem como pressupostos básicos os princípios da universalização, da integralidade, da 

descentralização e da participação popular, exige alguns programas para sua consolidação, 

dentre eles, o Programa de Saúde Mental (COSTA, 2007; AZEVEDO, 2008). 

A implantação do SUS trouxe modificações para a organização das práticas de 

atenção à saúde e de gestão do sistema, permitiu a reconfiguração do modelo assistencial 

mediante a formulação e ampliação de propostas inovadoras associadas a novos modelos, 

envolvendo a diversificação dos serviços de saúde, assim como novos processos de 

qualificação dos trabalhadores e a natureza do trabalho em saúde, mantendo estreita relação 

com a atual reorganização do mundo do trabalho (COSTA, 2007). 

No Brasil, a Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) organiza-se com base nos 

pressupostos da Reforma Sanitária e nos movimentos internacionais da Inglaterra, França, 

Estados Unidos e da Psiquiatria Democrática Italiana, tendo como eixo a dimensão 

desinstitucionalizante destes movimentos. Nessa direção, extrapola-se esta experiência para a 

esfera geral dos serviços de saúde, apesar da legislação própria (Lei nº 10.216/2001) que 

determina a especificidade das ações em Saúde Mental, existindo aproximações operacionais, 

teóricas e metodológicas que possibilitam a inserção na Estratégia Saúde da Família (ESF), 

pois atendem aos princípios e diretrizes do SUS no que se refere à eliminação do modelo 

hospitalocêntrico no país (BRASIL, 2001).  

A desinstitucionalização da assistência em saúde mental, um dos principais 

objetivos do movimento da RPB, impulsionou a transformação do caráter conferido às 

internações psiquiátricas, geralmente sujeitas a atos violentos e negligentes à sua condição 

humana, as quais passaram a ser utilizadas no intuito de salvaguardar a integridade de 

pacientes com alguma enfermidade psíquica que pudessem colocar em risco sua vida e a de 

terceiros. Assim, limitar-se-iam aos pacientes em condição ou situação de crise e risco, 

devendo ser empregadas somente na impossibilidade do acompanhamento comunitário e 

interrompidas com a melhora do quadro clínico do indivíduo (CASTRO; FUREGATO; 

SANTOS, 2010) 

A saúde mental e a atenção básica convergem a um objeto comum com superação 

das limitações da visão dualista do homem, busca-se a construção de um novo modelo, 
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dinâmico, complexo e não reducionista, para orientar novas práticas na área da saúde 

(BRASIL, 2013).  

Reconfigura-se a rede de saúde mental proposta pela RPB com os serviços 

substitutivos, identificados como serviços de saúde mental que excluem de sua lógica o 

confinamento e a institucionalização, ressaltando-se a finalidade de aproximação e 

ressocialização do portador de transtorno mental e comportamental junto à comunidade e 

família (BRASIL, 2010). 

O processo inicia-se com os serviços intermediários, tais como: o Hospital-Dia 

(HD), ambulatórios e os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). Posteriormente, estes 

últimos, evoluíram para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Concomitante, a 

instituição do Programa De Volta para Casa buscou reduzir a população residente nos 

hospitais psiquiátricos, com alocação de subsídios financeiros como forma de promover um 

contexto favorável para a reinserção social, convocando as famílias para a responsabilização. 

O programa não atingiu o grau de adesão satisfatório, uma vez que muitos não possuíam 

vínculos familiares e outros foram renegados pelos familiares. Diante desse quadro, nova 

estratégia foi pensada para a desinstitucionalização, criaram-se as Residências Terapêuticas 

(RTs) com vistas a oportunizar a dignidade de moradia aos ex-usuários dos hospitais 

psiquiátricos com quadro clínico estável (BRASIL, 2005). 

O Ministério da Saúde informa o quantitativo da rede substitutiva em saúde 

mental do SUS: 1742 CAPS, 3961 beneficiários do Programa De Volta Para Casa, 625 

Residências Terapêuticas com o total de 3470 Moradores e a redução dos leitos em hospitais 

psiquiátricos de 51.393 leitos, em 2002, para 32.284 leitos no ano de 2011 (BRASIL, 2012). 

A expansão gradativa nos serviços substitutivos vai ao encontro da preocupação 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) com as doenças crônicas no mundo, dentre as quais 

estão os transtornos mentais. São mais de 400 milhões de pessoas acometidas por distúrbios 

mentais ou comportamentais, com probabilidade de acréscimo nesse quantitativo devido ao 

envelhecimento populacional e agravamento dos problemas sociais. Os transtornos mentais 

representavam 9% das enfermidades crônicas nos países em desenvolvimento, como o Brasil, 

e há uma estimativa de aumento para 14%, em 2020 (OMS, 2003). 

Desinstitucionaliza-se também o tratamento para pessoas com transtornos 

mentais, neuroses graves, psicoses, uso ou abuso de álcool e outras substâncias psicoativas, 

transferindo-as para os CAPS. Estes se tornam a principal estratégia no processo da Reforma, 

onde as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e as pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas são assistidas nesse dispositivo de 
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cuidado, personalizado e de base comunitária, convidando o usuário e sua família à 

responsabilização e protagonismo em todo percurso do tratamento (BRASIL, 2011). 

Previram-se os CAPS como dispositivos reguladores em saúde mental no SUS. 

Criados na intenção de substituir as internações nos manicômios pelo atendimento aberto na 

comunidade, com a finalidade de fornecer atendimento à população em área adstrita, com 

acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis, fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além de 

oferecer suporte à saúde mental na rede básica (BRASIL, 2010). 

A rede nacional de saúde mental está distribuída em todos os estados brasileiros: 

822 CAPS I, 431 CAPS II, 63 CAPS III, 272 CAPS ad e 149 CAPS i, 5 CAPS ad III, num 

total de 1742 serviços (BRASIL, 2012). O Estado do Rio Grande do Norte (RN) conta com 

uma rede de 38 CAPS, desses, 16 são CAPS I, 10 CAPS II, dois CAPS III, sete CAPS ad e 

três CAPSi.  

Esse quantitativo distribui-se para as oito Regiões de Saúde (RS), em consonância 

ao Plano Diretor de Regionalização (PDR/RN): I (Litoral sul e Agreste), II (Oeste), III (Mato 

Grande e Salineira), IV (Seridó), V (Trairí e Potengi), VI (Alto Oeste), VII (Metropolitana), 

VIII (Vale do Açu) (RIO GRANDE DO NORTE, 2013). Natal, capital do estado, integrante 

da VII Região de Saúde – Metropolitana –, possui um CAPS II, um CAPS III, dois CAPSad e 

um CAPSi (BRASIL, 2011).  

Registra-se a expansão da rede dos serviços de saúde, entretanto inúmeros 

desafios persistem: as políticas de saúde mental exigem fortalecimento; desenvolvimento de 

novas estratégias de combate ao crack e outras drogas; consolidação e ampliação da rede de 

atenção de base comunitária e territorial; assegurar o cuidado às crises psicóticas; programar 

uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas que sofrem com a crise social, 

o desemprego, a violência, o uso e abuso de álcool e drogas; ampliar os recursos ofertados à 

saúde mental pelo SUS; e formar gestores e profissionais de saúde capacitados a prestar uma 

assistência de qualidade respeitando os princípios da RPB (BRASIL, 2005; PITTA, 2011; 

SANTOS, 2014). 

Frente a esses desafios, destaca-se o distanciamento existente entre a RPB e as 

universidades (LOBOSQUE, 2011), suscitando lacunas no cuidado prestado por esses futuros 

profissionais. Destarte, o reconhecimento da formação profissional como uma condição 

fundamental para manutenção e melhoria da qualidade na produção dos serviços em saúde 

recai sobre as Instituições de Ensino Superior (IES), particularmente a universidade, como um 

grande desafio que exige redefinição dos processos de formação e adequação dos currículos a 
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partir dos projetos pedagógicos, cujas exigências requerem a preparação de profissionais 

qualificados, comprometidos em efetuar as mudanças necessárias no fortalecimento do SUS 

(COSTA; MIRANDA, 2010). 

Mudanças na formação dos novos profissionais de saúde se fazem necessárias, os 

quais como egressos desenvolvem formas adaptativas e adequadas para promover um 

processo interpessoal e um agir comunicativo que permita ao usuário compreender todo o 

transcurso do seu problema de saúde. Portanto, requer o desenvolvimento de esforços 

educativos e terapêuticos compartilhados não só com o doente, mas com toda a sua família, 

envolvendo-a no cuidado, facilitando a reintegração do usuário no seu contexto social 

(MIRANDA, 2010).  

Neste espectro conjuntural, com ênfase nos desafios mencionados, o Estado do 

Rio Grande do Norte vivencia uma expansão quantitativa dos serviços substitutivos, 

evoluindo de uma cobertura de 0,70 e 0,84 CAPS para cada cem mil habitantes, nos anos de 

2009 e 2010, respectivamente, para uma abrangência de 0,92 CAPS por cem mil habitantes 

em 2011, considerado um parâmetro “muito bom” de cobertura do 

indicador CAPS/100.000 habitante. Com isso, torna-se o quinto estado mais bem colocado no 

ranking nacional de cobertura CAPS/100.000 habitante (BRASIL, 2012). 

Apesar do quantitativo de serviços, observa-se no dia a dia o enorme número de 

reinternações hospitalares no referido estado, assim, parece se perpetuar o abandono pelos 

seus familiares e o governo brasileiro, uma vez que o tratamento psiquiátrico pode se tornar 

mais negligente do que as antigas prisões manicomiais. De uma maneira geral, concorda-se 

que há uma frágil articulação com os serviços de base comunitária, bem como ausência de 

equipamentos na rede de atenção à saúde mental (RAMOS, 2011). Isso reflete a inexistência 

ou ineficácia de uma rede de suporte e atenção extra-hospitalar ao portador de transtorno 

mental e/ou comportamental, além de uma desarticulação com a rede de serviços substitutivos 

e de atenção básica (SANTOS, 2014). 

Somam-se a falta de treinamento e capacitação das equipes de saúde da atenção 

básica, de informação da própria população acerca da existência dos serviços substitutivos, e 

de incentivos econômicos e políticos dos gestores municipais e estaduais, que distanciam a 

realidade do município das propostas da RPB (DIMESNTEIN; BEZERRA, 2009; PESSOA 

JUNIOR, 2011; RAMOS, 2011).  

O contexto desenhado neste estudo prontifica-se a caracterizar, no campo da 

atenção à saúde mental, a atuação e a opinião em saúde mental dos profissionais de 
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enfermagem de nível médio que prestam assistência aos usuários dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do Estado do Rio Grande do Norte (RN). 

Esses profissionais são constantemente invisíveis aos olhos dos demais membros 

da equipe de saúde, profissionais de nível superior. Sentem-se discriminados pela falta de 

formação universitária e são desvalorizados em relação aos demais profissionais de sua 

equipe (CAMPOS, 2011). 

Os novos dispositivos, ao encorajarem o diálogo entre os profissionais em busca 

do melhor tratamento ao usuário, facilitam a inserção dos profissionais de nível médio na 

equipe. Passa-se a valorizar os diversos conhecimentos e troca de informações sobre o 

cuidado em detrimento da hierarquização das relações profissionais que pouco colaboram 

com o usuário no enfrentamento de suas necessidades (VARGAS, 2014). 

Espera-se que os resultados obtidos traduzam-se em importantes dados capazes de 

contribuir como referencial teórico-prático no desenvolvimento de outros projetos, além de 

facilitar o gerenciamento das ações de saúde mental por parte do Estado e fomentar a 

discussão permanente em saúde mental. 

 

1.1. Problema e Problematização 

 

Reconhece-se a relevância da tecnologia leve de cuidado no que diz respeito à 

mudança paradigmática dos processos de cuidado em saúde. Dessa forma, os recursos 

humanos são destaques na RPB nos quesitos organização das equipes de saúde, reorganização 

dos papéis desenvolvidos pelos profissionais, trabalho interdisciplinar e intersetorial, 

entrelaçamento dos aspectos clínicos aos políticos da atenção psicossocial, e das estratégias de 

cuidado e responsabilização ou interpelação do sujeito (SANTOS, 2014). 

Destarte, as inquietudes elaboradas para esta pesquisa são: Quem são os 

profissionais de enfermagem do nível médio que prestam assistência aos usuários dos Centros 

de Atenção Psicossocial do RN? Qual a atuação e a opinião em saúde mental dessa categoria 

profissional?  

 

1.2. Justificativa 

 

O tema da saúde mental apresenta-se, inicialmente, na graduação como um 

componente da Clínica Ampliada com práticas disciplinares. Concomitante com o ingresso no 

grupo de pesquisa “Ações promocionais e de assistência a grupos humanos em saúde mental e 
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coletiva”, oportunizou-se a participação em reuniões, congressos, eventos, coleta de materiais 

de pesquisa e projetos na medida em que os trabalhos se desenvolviam. Os laços estreitavam-

se com a saúde mental, foram ações de extensão, bolsa de iniciação científica e produção de 

artigos científicos. Posteriormente, no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (PGENF-UFRN), no mestrado acadêmico surge a oportunidade de 

aprofundar o tema.  

Associado a isso, sabe-se que a Saúde Metal constitui-se em um dos pontos 

propostos pela Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, no qual se visa 

aproximar a pesquisa às necessidades de saúde da população (BRASIL, 2008).  

O estudo justifica-se pela necessidade de identificar e divulgar a realidade 

encontrada nos serviços de saúde mental do estado para que, em conjunto com as demais 

pesquisas realizadas pelo país, possa-se traçar um panorama geral da Política de Atenção em 

Saúde Mental desenvolvida no Brasil. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

 Caracterizar a atuação e a opinião em saúde mental dos profissionais de 

enfermagem do nível médio dos Centros de Atenção Psicossocial do Estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

2.2. Específicos: 

 Traçar o perfil socioeconômico e profissional dos profissionais de enfermagem 

do nível médio que atuam nos Centros de Atenção Psicossocial do Estado do 

Rio Grande do Norte; 

 Retratar a atuação dos profissionais de enfermagem do nível médio dos 

Centros de Atenção Psicossocial do Estado do Rio Grande do Norte; 

 Identificar a opinião dos profissionais de enfermagem do nível médio dos 

Centros de Atenção Psicossocial do Estado do Rio Grande do Norte sobre a 

política, prática e formação em saúde mental. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. QUEBRA PARADIGMÁTICA E A ENFERMAGEM 

 

A ciência constitui-se de uma sequência de períodos. Inicialmente, os membros de 

uma comunidade científica compartilham de um conjunto de elementos culturais, 

conhecimentos e códigos teóricos, técnicos ou metodológicos denominado Paradigma. Esse 

compartilhar reflete-se na sociedade e suas práticas assistenciais, há a “ciência normal” 

(KUHN, 1978).  

Com o tempo, há evolução científica nesses conceitos por meio das chamadas 

revoluções, o que se configura como passagem da normalidade para as crises, e posterior 

normalidade, com novas teorias (SANTOS, 1999). O paradigma utilizado torna-se obsoleto e 

passa a não responder às necessidades daquela comunidade (KUHN, 1978).  

A concepção atual da enfermagem é fruto de sua evolução, transformou-se de 

acordo com as mudanças sociopolíticas e paradigmáticas de cada período histórico do país 

(AZEVEDO, 2013). Durante os anos de 1920 e 1940, as ações sanitaristas determinavam o 

modelo de saúde de atuação da enfermagem brasileira. Após os anos de 1950, a abertura 

política e a influência internacional da evolução do mercado médico hospitalar promovem 

mudanças no modelo de saúde tornando-o curativista e hospitalocêntrico, no qual a 

enfermagem passa a direcionar suas práticas (GERMANO, 2007).  

Na saúde mental, marca-se a consolidação da política hospitalar pública como 

principal instrumento terapêutico e incentivava-se a expansão dos leitos psiquiátricos 

(PAULIN; TURATO, 2004).  

Após o golpe civil militar e o clima de pós-guerra, na década de 60, a 

reestruturação ideológica dos vários segmentos governamentais visava ao desenvolvimento 

industrial e científico do país em face do contexto acelerado de produção e evolução de 

conhecimento (AZEVEDO, 2013).  

Nesse período, a psiquiatria passa a prática assistencial de massa, tornando-se 

lucrativa ao mercantilizar a loucura através de convênios com o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), criado em 1967. Forma-se o poderoso lobby que atuava, e ainda 

atua, impedindo qualquer tentativa de mudança. Entretanto, os hospitais psiquiátricos 

continuavam em precárias condições (YASUI, 2006). 

O uso do eletrochoque, a insulinoterapia para provocar o coma, a malarioterapia 

visando criar distúrbios, e o uso do cardiazol buscando as convulsões são alguns exemplos de 

práticas e terapias que coexistiam nos hospitais psiquiátricos da época (BRASIL, 2009). No 
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pós-Segunda Guerra Mundial, essas barbáries foram comparadas aos campos de concentração 

e tiveram destaque aos olhos da sociedade (AMARANTE, 2007).  

Diante desse cenário, emergiram os primeiros movimentos de Reforma 

Psiquiátrica provocando o repensar da psiquiatria no mundo todo. Movimentos na França, 

Inglaterra, Itália e Estados Unidos refletiam distintamente o contexto de crise paradigmática 

na atenção à saúde mental e as formas de assistir o louco e a loucura (SANTOS, 2014). 

Esses movimentos dividem-se, didaticamente, em três grupos: Psiquiatria 

Institucional e Comunidade Terapêutica enfatizando discussões em torno da gestão do 

hospital psiquiátrico; Psiquiatria de Setor e Psiquiatria Preventiva questionando a necessidade 

do hospital psiquiátrico e sugerindo novos serviços assistenciais; Antipsiquiatria e da 

Psiquiatria Democrática valorizando a pessoa em sofrimento psíquico (AMARANTE, 2007).  

Desses, o movimento que impulsionou a Reforma Psiquiátrica Brasileira e sua 

nova forma de pensar a Saúde Mental foi a Psiquiatria Democrática, a qual atribuía ao 

portador de transtorno mental um caráter de ser humano único, com experiências e 

sentimentos (LANCETTI; AMARANTE, 2006). 

Ressalta-se que o Movimento de Reforma Psiquiátrica, no Brasil, iniciou no fim 

dos anos de 70, contemporâneo ao “movimento sanitário”, este em favor da mudança dos 

modelos de atenção (defesa da saúde coletiva e equidade na oferta dos serviços) e gestão nas 

práticas de saúde (protagonismo dos trabalhadores e usuários). Entretanto, o processo de RPB 

tem uma história própria, influenciada também pelo contexto internacional descrito 

anteriormente de superação da violência asilar (BRASIL, 2005). 

Dessa forma, os parâmetros da saúde mental são revistos, luta-se contra o modelo 

de tratamento oferecido nos hospitais psiquiátricos, propõe-se a desinstitucionalização do 

portador de transtorno mental e a criação de novas estratégias de cuidado tanto para o 

indivíduo como para sua família (YASUI, 2006). Nesse sentido, o processo da Reforma 

Psiquiátrica avança dentro das instituições, dos serviços e das relações interpessoais 

encontrando impasses, tensões, conflitos e desafios (BRASIL, 2005). 

 

3.2 TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM  

 

A trajetória histórica da enfermagem pode ser dividida em dois períodos: pré-

profissional e profissional.  O primeiro corresponde à ausência de conhecimento científico e 

atuação sistemática. Tratava-se de cuidados oriundos de mulheres, principalmente monjas nas 

casas de caridades, a partir de conhecimentos repassados entre as civilizações (SILVA, 1986). 
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Na Idade Moderna, com a ascensão da burguesia e do capitalismo houve uma 

reconfiguração da sociedade, incluindo sua condição de saúde. As doenças infectocontagiosas 

emergentes impulsionaram avanços de ordem científica e tecnológica na área da saúde 

(SILVA, 1986).  O hospital passa de espaço destinado ao morrer para a cura, o que requer 

profissionais qualificados para o serviço, entre eles a enfermagem (AZEVEDO, 2013).  

No século XIX, durante a guerra da Crimeia, destaca-se a figura de Florence 

Nightingale, ao reorganizar o hospital de guerra e na criação da primeira escola para formação 

de enfermeiras, associada ao hospital St. Thomas na Inglaterra. As mulheres capacitadas para 

serviços hospitalares e domiciliares recebiam o título de nurses; enquanto que outras, 

responsáveis pela administração, supervisão e ensino, eram chamadas de ladies nurses 

(SILVA, 1986).  

No Brasil, a profissão de enfermagem foi reconhecida e regulamentada a partir do 

Decreto n° 20.109 de 1931. Entretanto, a formação de enfermeiras iniciou-se a partir da 

Escola Ana Neri em 1923, a primeira escola de enfermagem moderna (GERMANO, 2007).  

Diante desse contexto, há uma marcada divisão do trabalho: ao enfermeiro 

incumbem as atividades de ensino, supervisão e administração, e aos auxiliares, quase todas 

as atividades assistenciais (PEDUZZI; ANSELMI, 2002). Desse modo, a enfermagem tem 

como base a dissociação cartesiana do processo de cuidar ao deter aos profissionais de nível 

superior a responsabilidade do pensar e aos de nível médio a execução das atividades 

(SALVADOR, 2013).   

No contexto brasileiro, o primeiro curso de formação de auxiliar de enfermagem 

foi no final da década de 40; na década de 90 o curso de formação do técnico de enfermagem; 

e com a Lei n° 7498/86 extingue-se a classe de atendentes de enfermagem (COSTA; 

KURCGANT, 2004).  

O Decreto n° 94.406/87 regulamenta a Lei nº 7.498/86, chamada Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem. Segundo esses, a Enfermagem é exercida privativamente pelo 

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira, respeitando-se os 

respectivos graus de habilitação. Este estudo detém-se ao Técnico e Auxiliar de Enfermagem, 

ressaltando-se que suas atividades somente poderão ser exercidas sob a supervisão, orientação 

e direção de Enfermeiro.  

O Técnico de Enfermagem exerce atividades auxiliares, de nível médio técnico, 

atribuídas à equipe de enfermagem. São ele:   
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I - o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de 

acordo com a legislação e registrado no órgão competente; 

II - o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso 

estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no 

Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem. 

 

O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, 

atribuídas à equipe de enfermagem. São auxiliares de Enfermagem: 

 

I - o titular de certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por instituição de 

ensino, nos termos da lei, e registrado no órgão competente; II - o titular do diploma a 

que se refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 1956; III - o titular do diploma ou 

certificado a que se refere o item III do art. 2º da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 

1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

IV - o titular do certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, 

expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do 

Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da 

Federação, nos termos do Decreto nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei 

nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959; V - o 

pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-lei nº 299, 

de 28 de fevereiro de 1967; VI - o titular do diploma ou certificado conferido por 

escola ou curso estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo 

de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de Auxiliar de 

Enfermagem. 

 

No contexto da saúde mental, a Portaria GM 336/02, que estabelece os CAPS, traz 

os técnicos e auxiliares para compor as suas equipes mínimas de atuação, sem, entretanto, 

definir seus papéis e funções na equipe de saúde mental. Infere-se que esta lacuna na 

definição se deve à atribuição e ao reconhecimento profissional das especificidades desses 

profissionais através dos seus instrumentos de supervisão do exercício profissional. 

São escassos na literatura brasileira estudos que se propuseram a investigar os 

profissionais do nível médio de enfermagem e, mais especificamente, em abordar sua inserção 

e prática nos serviços substitutivos (VARGAS, 2014). Os estudos sobre o tema da saúde 

mental e Reforma Psiquiátrica focalizam-se no profissional enfermeiro e acadêmicos de 

enfermagem (VARGAS, 2011).  

Todo esse histórico reflete na desvalorização do trabalho desses profissionais 

pelos outros componentes da equipe. O não reconhecimento da competência atribuída a eles 
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gera desestímulo para o compartilhamento de seus saberes, além de provocar sofrimento e 

queda da autoestima. A dificuldade decorrente da hierarquia impede que os profissionais de 

uma mesma equipe exerçam suas habilidades com plenitude (CAMPOS, 2011).  

Um ambiente que incentiva a escuta entre os profissionais favorece o respeito das 

opiniões sobre as ações desenvolvidas. Saber de suas dificuldades implica apostar que esse 

conhecimento facilitará sua resolução (CAMPOS, 2011).   

 

3.3 A SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DOS CENTROS DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL  

 

O processo de reconstrução do modelo de assistência à saúde envolve a luta de 

diversos atores da sociedade e baseou-se nas políticas de saúde do Brasil despertadas na VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 e posterior criação do Sistema Único de Saúde em 

1988 (BRASIL, 2010).  

O primeiro serviço substitutivo nos moldes do CAPS foi criado na cidade de São 

Paulo em 1987, sendo fruto de uma intervenção política e social da Secretaria Municipal de 

Saúde na Antiga Casa de Saúde Anchieta, por caracterizar-se em um ambiente de maus-tratos 

com constantes mortes de pacientes. Essa experiência influenciou na aprovação pela Câmara 

dos Deputados do Projeto de Lei nº 3.657/89, de autoria do deputado Paulo Delgado, pela 

extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e a sua substituição gradativa por outros 

recursos assistenciais, além de buscar nas Secretarias estaduais e municipais a 

corresponsabilização na construção de redes de saúde mental extra-hospitalares (DELGADO, 

1989).  

Dessa forma, difundia-se a proposta de novos serviços de atenção à saúde mental. 

As experiências do cuidado pautado em serviços extra-hospitalares foram consideradas como 

alternativa intermediária entre o hospital e a comunidade, buscando o acolhimento, a 

humanização e valorização do indivíduo em sofrimento (AZEVEDO, 2008). 

Em 1992, publica-se a Portaria n.º 224/92 com as diretrizes e normas para a 

assistência em saúde mental, a qual prevê a organização dos serviços baseada nos princípios e 

diretrizes do SUS, na diversificação das técnicas terapêuticas e garantia de atendimento nos 

vários níveis de atenção; a multiprofissionalidade na prestação de serviços; normas para o 

funcionamento de ambulatórios, Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS) e 

reorientação do atendimento hospitalar (BRASIL, 1992). 



23 

 

No ano de 2001, finalmente promulga-se a Lei 10.216 – Lei da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira – que dispõe sobre a proteção dos direitos dos portadores de 

transtornos mentais com redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. Garante, 

entre vários direitos, o suprimento de suas necessidades de saúde a partir do acesso ao melhor 

tratamento disponível no SUS e a ressocialização pela volta à família, trabalho e comunidade 

(BRASIL, 2001).  

Nessa nova estratégia, em 2002, publica-se a Portaria/GM n° 336, centrada nos 

CAPS como serviços ambulatoriais de atenção diária, com base no território definidos por 

ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional, considerando-o o 

articulador das ações de saúde mental da rede de serviços oferecida pelo município (BRASIL, 

2002).  

Existem cinco tipos de CAPS na rede de atenção à saúde mental, que funcionam 

de acordo com suas características de atendimento, parâmetros de gravidade, complexidade, 

número da população adstrita no território e especificidades de sua clientela. Os CAPS I, II e 

III devem atender municípios com população entre 20 e 70 mil habitantes, 70 mil e 200 mil 

habitantes, e cidades com mais de 200 mil habitantes, respectivamente (BRASIL, 2011). 

O CAPS I, funcionando em dois turnos durante os cinco dias úteis da semana, 

apresenta como recursos humanos de sua equipe mínima, além dos profissionais de nível 

superior, quatro profissionais de nível médio, entre técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 

técnico administrativo, técnico educacional e artesão. O CAPS II pode funcionar em um 

terceiro turno (até 21 horas), além dos dois previstos para os cinco dias úteis da semana, 

comportando uma equipe mínima com seis profissionais de nível médio. O CAPS III é o 

serviço de atenção contínua, aberto 24 horas por dia, independente de feriado ou fim de 

semana, possuindo no máximo cinco leitos para eventuais necessidades de internação ou 

repouso e equipe mínima com oito profissionais de nível médio (BRASIL, 2011).  

O CAPSad II destina-se a municípios com população superior que 70 mil 

habitantes e atende aqueles que sofrem de problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e 

outras drogas psicoativas; sua estrutura mantém de dois a quatro leitos para possíveis 

necessidades visando a desintoxicação e repouso. Para o atendimento de sua clientela dispõe, 

em relação aos profissionais de nível médio, de seis deles. O CAPSi II atende à clientela 

infanto-juvenil num território superior a 200 mil habitantes, sabendo-se que esse parâmetro 

populacional é variável de acordo com a definição do gestor local, e possui como 

profissionais de nível médio o quantitativo de cinco deles (BRASIL, 2011). 
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Em relação às atividades desenvolvidas nesses serviços substitutivos, todos 

disponibilizam, entre outros, o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros), em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte 

social, entre outros) e à família, não definindo o papel de cada profissional nas atividades 

(BRASIL, 2002).  

As mudanças no modelo assistencial despertam inquietudes, de um lado com a 

formação dos novos profissionais para atuarem nessa área, que a seu turno exigem novas 

propostas para o modo de fazer saúde (SANTOS, 2010). Do outro, busca-se projetos de 

grades-curriculares voltadas para um novo olhar sobre o louco e a loucura (LOBOSQUE, 

2011; PITTA, 2011).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO DO ESTUDO 

 

O presente estudo consistiu em pesquisa descritiva, transversal, com dados 

quantitativos e qualitativos. As pesquisas descritivas têm como finalidade a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, sua natureza, composição, processos 

que os constituem ou neles se realizam (GIL, 2009). 

Polit, Beck e Hungler (2004) afirmam que cabe ao pesquisador, no estudo 

descritivo, observar, descrever e documentar os aspectos de determinada situação ou 

fenômeno, sem se preocupar em estabelecer relações de causa e efeito. E afirmam, também, 

que os estudos caracterizados como transversais envolvem a coleta de dados em um único 

ponto de tempo, apropriados para descrever a situação do fenômeno estudado num 

determinado espaço de tempo fixo. 

Quanto à abordagem metodológica, o estudo inseriu dados quantitativos e 

qualitativos. O pesquisador, ao coletar características mensuráveis, analisá-las com 

procedimentos estatísticos e traduzi-las em números, opiniões e informações dos dados 

encontrados, faz uma pesquisa quantitativa (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Enquanto 

que a pesquisa qualitativa prioriza a compreensão da experiência humana como é vivida 

através de um agrupamento de circunstâncias que dão sentido ao fato, e não uma situação 

isolada, utilizando materiais narrativos e subjetivos compostos por um universo de 

significados, motivos e atitudes (MINAYO, 2002). 

 

4.2. LOCAL DO ESTUDO  

 

O Estado do Rio Grande do Norte abrange 167 municípios, com população 

estimada em 3.408.510 milhões de habitantes, o que o torna a 16ª unidade da federação mais 

populosa do país. No campo da saúde, em consonância ao Plano Diretor de Regionalização – 

PDR/RN, o estado divide-se em oito Regiões de Saúde (RS) (RIO GRANDE DO NORTE, 

2013), conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1: Mapa do Rio Grande do Norte dividido em Regiões de Saúde, Rio Grande do 

Norte, 2014 

 

 

 Fonte: PDR/SESAP-RN 

 

O Quadro 1 traz as mesmas Regiões de Saúde da Figura 1 com a respectiva 

população e número de municípios.  

 

Quadro 1: Regiões de saúde por população e número de municípios existentes, Rio Grande 

do Norte, 2010 

 

Região de Saúde População Nº de municípios 

I (Litoral sul e Agreste)  351.502 27 
II (Oeste)  448.904 15 
III (Mato Grande e Salineira)  312.919 25 
IV (Seridó)  295.726 25 
V (Trairí e Potengí)  185.719 21 
VI (Alto Oeste)  230.042 36 
VII (Metropolitana)  1.187.899 5 
VIII (Vale do Açu)  155.316 13 

       Fonte: IBGE- Censo Demográfico 2010, retirado do Plano Estadual de Saúde, 2013. 

 

Essas regiões apresentam as seguintes características:  
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 A 1ª RSRN, com sede em São José de Mipibu, é composta por 27 municípios e uma 

população de 351.598 habitantes, compreende cinco CAPS sendo quatro CAPS I e um 

CAPS ad III; 

 A 2ª RSRN, sediada no Município de Mossoró, abrange 15 municípios, com um total 

de habitantes de 448.939. A mesma apresenta cinco CAPS I, dois CAPS II, um CAPS 

i e um CAPS ad. 

 A 3ª RSRN, com sede em João Câmara, é formada por 23 municípios, abrangendo 

uma população de 295.065 habitantes, possuindo um CAPS I, um CAPS II e um 

CAPS ad; 

 A 4ª RSRN, sediada em Caicó, constitui-se de 25 municípios, com 295.748 habitantes 

no total, abarcando dois CAPS I, um CAPS II e um CAPS III; 

 A 5ª RSRN tem sua sede no Município de Santa Cruz, abrangendo 21 cidades com um 

número total de habitantes de 185.759. Esta possui dois CAPS I e um CAPS II; 

 A 6ª RSRN, com sede em Pau dos Ferros, é composta por 36 municípios e tem uma 

população de 230.057 habitantes. Apresenta um CAPS I e um CAPS II; 

 A 7ª RSRN está sediada na região metropolitana e é constituída por cinco municípios, 

com uma abrangência populacional de 1.188.012 habitantes, possuindo quatro CAPS 

II, um CAPS III, quatro CAPS ad e dois CAPS i; 

 A 8ª RSRN tem sua sede no Município de Assú, abrange 15 municípios, com 172.955 

habitantes no total, apresentando apenas um CAPS I para atender a toda essa demanda 

(NATAL, 2011).   

 

4.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO  

 

A população do estudo foi composta por todos os profissionais de enfermagem do 

nível médio que atuavam nos 38 CAPS do Estado do RN, referidos anteriormente, o que 

correspondeu a 75 profissionais, entre técnicos e auxiliares de enfermagem.  

Para esta pesquisa, definiram-se como critérios de inclusão dos participantes a 

lotação no serviço pesquisado por, no mínimo, três meses e estar em exercício profissional no 

momento da coleta. Foram excluídos os profissionais recém-lotados no serviço (n=2), os que 

não estavam no serviço durante o período da coleta (n= 5) e aqueles que se recusaram a 

responder o questionário (n=20). Dessa forma, a amostra correspondeu a 48 profissionais, 
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após a perda de 36% dos participantes, conforme o quadro abaixo (Quadro 2). Ressalta-se que 

três dos CAPS negaram-se a participar da pesquisa. 

Quadro 2: Distribuição dos profissionais totais e participantes por Centro de Atenção 

Psicossocial, Rio Grande do Norte, 2014 

T – total de profissionais no serviço; P – participantes da pesquisa. 

REGIÃO DE SAÚDE 

DO ESTADO DO RN 
MUNICÍPIOS SERVIÇOS T P JUSTIFICATIVA 

1ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE SÃO 

JOSÉ DE MIPIBÚ 

SJ DE MIPIBÚ 1 CAPS I 2 2 - 

GOIANINHA 1 CAPS I 1 1 - 

CANGUARETAMA 1 CAPS I 2 2 - 

SANTO ANTÔNIO 1 CAPS I 2 2 - 

NOVA CRUZ 1 CAPSad III 3 1 2 recusas 

2ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE 

MOSSORÓ 

APODI 1 CAPS I 2 2 - 

BARAÚNAS 1 CAPS I 0 0 - 

AREIA BRANCA 1 CAPS I 2 1 1 recusa 

CARAÚBAS 1 CAPS I 1 1 - 

PATÚ 1 CAPS I 1 1 - 

MOSSORÓ 

2 CAPS II 0 0 - 

1 CAPS i 0 0 - 

1 CAPSad 1 0 1 recusa 

3ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE 

JOÃO CÂMARA 

CEARÁ-MIRIM 1 CAPS II 1 0 1 recusa 

JOÃO CÂMARA 1 CAPS I 1 1 - 

MACAU 1 CAPSad 2 2 - 

4ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE 

CAICÓ 

JUCURUTÚ 1 CAPS I 1 0 1 recusa 

PARELHAS 1 CAPS I 2 1 1 recém-lotado 

CURRAIS NOVOS 1 CAPS II 1 0 1 recusa 

CAICÓ 1 CAPS III 9 1 8 recusas 

5ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE 

SANTA CRUZ 

SP DO POTENGI 1 CAPS I 2 0 2 recusas 

SANTA CRUZ 1 CAPS II 1 0 1 recusa 

SJ CAMPESTRE 1 CAPS I 2 2 - 

6ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE PDF 

SÃO MIGUEL 1 CAPS I 0 0 - 

PAU DOS FERROS 1 CAPS II 1 1 - 

7ª REGIÃO DE 

SAÚDE – REGIÃO 

METROPOLITANA 

MACAÍBA 
1 CAPS II 2 1 1 férias 

1 CAPSad 1 1 - 

PARNAMIRIM 

1 CAPS II 0 0 - 

1 CAPSi 0 0 - 

1 CAPSad 1 1 - 

SG DO AMARANTE 1 CAPS II 2 2 - 

NATAL 

1 CAPS II  0 0 - 

1 CAPS III  

9 5 1maternidade; 

1 recém-lotado;  

2 afastados 

1 CAPSad III  
12 9 2 recusas;  

1 afastado 

1 CAPSad II 5 5 - 

1 CAPSi 2 2 - 

8ª REGIÃO DE 

SAÚDE – SEDE ASSÚ 
ASSÚ 1 CAPS I 

1 1 - 

TOTAL 75 48 27 
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4.4. INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

Adotou-se como instrumento de pesquisa para a coleta de dados um questionário 

estruturado composto por questões fechadas e semiabertas. Estas buscavam caracterizar o 

perfil socioeconômico e profissional, a atuação desenvolvida no serviço e a opinião sobre a 

política, prática e formação em saúde mental dos profissionais de enfermagem do nível médio 

dos Centros de Atenção Psicossocial do Estado do Rio Grande do Norte/Brasil.  

Ressalta-se que este estudo segue o projeto multicêntrico coordenado pela Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP) em parceria 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e com o Ministério da Saúde do Brasil (MS). 

Este surgiu a partir da preocupação com a assistência em saúde mental, visou identificar as 

políticas de atenção psiquiátrica no Brasil. No RN, o projeto segue aos cuidados da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e busca-se traçar o panorama das ações de 

saúde mental no estado. 

O referido questionário foi construído e aplicado como piloto por pesquisadores 

do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem 

de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (EERP – USP) (FUREGATO et al., 2010), do 

qual se obteve autorização para utilizá-lo e adequá-lo, quando necessário. Salienta-se que este 

instrumento foi aplicado em vários locais do Brasil, como Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, entre outros, resultando em vários trabalhos publicados.  

Para caracterizar o perfil socioeconômico, profissional e a atuação dos 

participantes, utilizaram-se as variáveis de caracterização abaixo (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Descrição das variáveis referentes ao perfil socioeconômico, profissional e de 

atuação dos participantes da pesquisa, Rio Grande do Norte, 2014 

Variável Tipo de variável Categorias de verificação 

Idade Quantitativa discreta Anos completos 

Sexo Qualitativa nominal 
1. Feminino 

2. Masculino 

Formação acadêmica Qualitativa nominal 
1. Técnico de enfermagem 

2. Auxiliar de enfermagem 

Ano de conclusão do curso Quantitativa discreta  Anos completos 

Tempo de trabalho em saúde mental Quantitativa discreta  Anos completos 
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Tempo de trabalho no referido 

serviço 

Quantitativa discreta  
Anos completos 

Carga horária semanal de trabalho Quantitativa discreta  Horas completas 

Salário no serviço, em reais 
Quantitativa Ordinal  1. Até 999 

2. Acima de 999 

Possui outro emprego 
Qualitativa nominal  1. Sim 

2. Não 

Área do outro emprego 
Qualitativa nominal  1. Saúde Mental 

2. Outro 

Realiza atendimento individual 
Qualitativa nominal  1. Sim 

2. Não 

Segue o projeto terapêutico individual 
Qualitativa nominal  1. Sigo 

2. Não sigo 

Realiza atendimento familiar 
Qualitativa nominal  1. Sim 

2. Não 

A quem você direciona o atendimento 

familiar 

Qualitativa nominal  1. Grupos familiares 

2. Uma família 

3. Um familiar 

Realiza atendimento em grupo 
Qualitativa nominal  1. Sim 

2. Não 

 

As perguntas semiabertas do questionário objetivaram identificar a opinião dos 

participantes da pesquisa sobre política, prática e formação em saúde mental e permitiam a 

justificativa de suas escolhas. Essas apresentam-se no Quadro 4, a seguir: 

 

Quadro 4: Descrição das variáveis semiabertas referentes à opinião sobre política, prática e 

formação em saúde mental dos participantes da pesquisa, Rio Grande do Norte, 2014 

Variável 
Tipo de 

variável 

Escores/ Categorias 

de verificação 

Você considera que sua instituição segue a política 

nacional de saúde mental? 

Qualitativa 

nominal 

1. Segue 

2. Não segue 

A estrutura de relações de trabalho da equipe de 

saúde mental no seu serviço é satisfatória? 

Qualitativa 

nominal 

1. Sim 

2. Não 

Sua atuação no serviço de saúde mental é 

satisfatória? 

Qualitativa 

nominal 

1. Sim 

2. Não 

A formação profissional de sua categoria é deficiente 

para exercer o trabalho na saúde mental? 

Qualitativa 

nominal 

1. Sim 

2. Não 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os questionários aplicados ofereceram dois tipos de variáveis: quantitativas e 

qualitativas, conforme o Quadro 3. As primeiras foram agrupadas e tabuladas pela 

pesquisadora com o auxílio do software Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) 

versão 20.0. Esse software permite criar, definir e categorizar as mais diversas variáveis, além 

de calcular medidas simples e múltiplas de acordo com a escolha do pesquisador 

(BISQUERRA; SARRIERA; MARTINEZ, 2007).  

Os dados originados das variáveis quantitativas foram analisados através da 

estatística descritiva e apresentados com gráficos e tabelas. Para constatar o nível de 

significância, adotou-se o p-valor de ≤ 0,05, nos testes Qui-Quadrado e, quando o mesmo não 

fosse possível, no teste Exato de Fisher. 

Diferencia-se o tratamento dado aos dados qualitativos. Esses, originados das 

questões semiabertas, foram preparados e tratados, criou-se um corpus para a análise com 

auxílio do software Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto 

(ALCESTE) associado à análise de conteúdo de Bardin (2004).  

O software ALCESTE realiza a análise léxica das palavras de um conjunto de 

textos, seu corpus, reunindo as raízes semânticas de cada palavra por meio de classes, 

considerando a função de cada vocábulo dentro de um determinado texto (CAMARGO, 2005; 

MIRANDA, 2002).  

A análise de conteúdo de Bardin (2004) parte da leitura prévia do material 

existente para atingir o nível mais aprofundado. Analisa-se a estrutura do texto com os fatores 

que determinam suas características, onde o objetivo é atingir a relação existente entre o 

conteúdo do discurso e os aspectos exteriores envolvidos. A interpretação desses dados 

permite fazer inferências sobre o que não é dito na realidade retratada. 

 

4.6. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A efetivação do projeto com a posterior coleta dos dados deu-se após as 

assinaturas das Cartas de Anuência pelos Secretários de saúde de todos os municípios que 

possuíam CAPS no Estado do Rio Grande do Norte. Estas tinham como objetivo informar e 

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

utilização dos dados coletados em eventos de natureza científica e na publicação dos 
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resultados e relatos de experiência em periódicos indexados mediante o critério 

QUALIS/CAPES.  

De posse das Cartas de Anuência, o projeto de pesquisa foi submetido à 

deliberação da Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN, via Plataforma Brasil, respeitando-se 

os princípios éticos, científicos e legais referentes à pesquisa envolvendo seres humanos, 

preconizados pela atual Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

2012), sendo aprovado pelo Parecer nº 508.430 CAAE: 25851913.7.0000.5537, em 20 de 

dezembro de 2013.  

Portanto, da forma como está estruturado, não acarreta riscos aos participantes, 

mas, na vigência de riscos mínimos ao entrevistado, como lembra a Resolução, o mesmo 

poderá solicitar a interrupção ou cancelar a participação no momento em que achar 

necessário, não havendo remuneração de qualquer natureza, e garantindo-se o anonimato dos 

sujeitos.  

Os questionários foram realizados de maneira a assegurar a confidencialidade e a 

privacidade das informações e dos procedimentos. Declara-se o não conflito de interesses 

entre os pesquisadores e os participantes do estudo. Os participantes da pesquisa receberam 

informações sobre o objetivo a ser alcançado através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o qual foi elaborado com uma linguagem simples, acessível, ao alcance 

do entendimento do colaborador, e os que aceitaram participar da pesquisa foram convidados 

a assiná-los.  

Os TCLEs estão arquivados em local seguro, na sede da coordenação do projeto, 

situada no Departamento de Enfermagem, Campus Universitários – UFRN, sala 20, 

Natal/RN.  

A primeira etapa para a efetivação da coleta de dados foi o reporte ao coordenador 

de cada serviço mencionado, de posse da Carta de Anuência do Secretário de Saúde Mental 

do município, para obter o quantitativo de profissionais de nível médio que compunha a 

equipe de saúde mental daquele serviço. Posteriormente, de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão definidos no estudo, os sujeitos eram convidados a participar da pesquisa.  

Devido à dificuldade de acesso aos serviços do interior do estado e visando a 

agilidade da pesquisa, em alguns municípios os TCLE’s e os questionários ficaram no 

referido serviço durante alguns dias para oportunizar o preenchimento pelos sujeitos da 

pesquisa, e posteriormente, foram recolhidos pela pesquisadora.  

Ressalta-se que a etapa de coleta de dados recebeu apoio do Programa de Apoio à 

Pós-Graduação/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(PROAP/CAPES) via Programa Pós-Graduação em Enfermagem/Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (PGENF/UFRN), viabilizando as despesas decorrentes do percurso por 

todo o estado.  
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5. RESULTADOS  

 

Os resultados da presente pesquisa são apresentados em forma de artigos 

científicos com o objetivo de cumprir as exigências do Programa de Pós-Graduação e garantir 

maior visibilidade aos achados de pesquisas em bases indexadas internacionais. 

Diante desse contexto, foram construídos dois artigos. O primeiro, intitulado 

“Perfil dos profissionais dos centros de atenção psicossocial: estudo descritivo”, 

compreende o perfil e a atuação dos profissionais de enfermagem do nível médio que prestam 

assistência nos 38 CAPS do Estado do RN. Neste foi possível elencar diferenças significativas 

em relação aos dois locais de coleta (capital/interior), sugerem-se explicações e alerta-se para 

a exclusão destes profissionais na elaboração do Projeto Terapêutico Individual de cada 

usuário.  

O segundo, denominado “Política, prática e formação em saúde mental: a voz 

dos profissionais de enfermagem do nível médio”, apresentou a opinião dos mesmos sobre 

a sua realidade em saúde mental.  

O Quadro 3 elenca os referidos artigos com a situação em que se apresentam no 

momento e seus respectivos periódicos e Qualis/CAPES.  

 

Quadro 5 – Artigos produzidos como resultado da dissertação de mestrado. Rio Grande do 

Norte, 2014  

n Título do artigo Situação 
Periódico e 

Qualis/CAPES 

Link de acesso às normas 

das revistas selecionadas 

1 

Perfil dos profissionais dos 

centros de atenção 

psicossocial: estudo 

descritivo 

Submetido 

Online Brazilian 

Journal of 

Nursing – B1 

http://www.objnursing.uf

f.br/index.php/nursing 

2 

Política, prática e formação 

em saúde mental: a voz dos 

profissionais do nível médio 

de enfermagem 

Em 

processo 

de 

submissão 

Texto e Contexto 

de Enfermagem 

– A2 

http://www.textoecontext

o.ufsc.br/preparo-dos-

manuscritos/ 
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5.1 ARTIGO I 

 

Perfil dos profissionais dos centros de atenção psicossocial: 

estudo descritivo 

 

 

RESUMO  

Objetivo: Traçar o perfil socioeconômico, profissional, e a atuação dos profissionais de 

enfermagem do nível médio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Método: 

Estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa, realizado nos CAPS do Estado 

do Rio Grande do Norte, no período de junho a setembro de 2014, aprovado pelo 

CEP/UFRN no Parecer n° 508.430. Os dados coletados dos 48 profissionais foram 

analisados pela estatística descritiva, e aplicaram-se os testes Qui-Quadrado e Exato de 

Fisher. Resultado: Predominou sexo feminino, com média de 37 anos de idade, salário 

até 999 reais e carga horária acima de 30 horas semanais; 37,5% possuíam outro 

vínculo empregatício e, desses, apenas 17% em saúde mental. Discussão: Diferenças 

entre os profissionais da capital e do interior foram identificadas como significativas: 

idade, salário, vínculo empregatício, tempo de formação acadêmica e atuação no serviço 

pesquisado. Conclusão: Este perfil é apenas o início da aproximação com os 

profissionais que atuam na prática da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

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

 

 

INTRODUÇÃO 

Cada época é marcada por um panorama político, econômico e ideológico que se reflete 

nos padrões e no modo operacional dos indivíduos e em suas atuações profissionais. As 

mudanças podem ser visualizadas inclusive nos modelos de atenção à saúde, delimitando 

as práticas envolvidas.  

No contexto da Saúde Mental no Brasil, o Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

(RPB) concretiza-se com a promulgação da Lei 10.216/01, dispondo sobre a proteção e 

os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental, propondo a ressocialização e desinstitucionalização(1).   

Buscando-se sua efetivação, foram criados os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) na 

intenção de garantir atendimento e substituir as internações nos manicômios, em uma 

visão territorial. Previram-se os CAPS como regulamentadores em saúde mental no 

Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando acompanhamento clínico e reinserção 

social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis, 
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fortalecimento dos laços familiares e comunitários, além de oferecer suporte à saúde 

mental na rede básica(2).  

O Brasil conta com 1.742 CAPS em sua rede substitutiva em saúde mental, distribuídos 

por todos os estados brasileiros(3). A preocupação com a expansão dos serviços 

substitutivos confirma-se com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 

as doenças crônicas no mundo, dentre as quais estão os transtornos mentais. São mais 

de 400 milhões de pessoas acometidas por distúrbios mentais ou comportamentais, com 

probabilidade de aumento neste quantitativo devido ao envelhecimento populacional e 

agravamento dos problemas sociais(4). 

A Portaria/GM n° 336/02, ao definir e estabelecer as diretrizes para o funcionamento dos 

CAPS, trouxe também a composição da equipe multidisciplinar de saúde, na qual 

constam profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais) e nível médio (técnicos e auxiliares de enfermagem)(5). Entretanto, no contexto 

atual, ainda há uma dicotomia entre os profissionais, alguns procuram seguir as 

propostas da RPB, enquanto que outros permanecem com as velhas concepções de lógica 

manicomial(6). 

Surge, então, a inquietação sobre os profissionais que atuam nestes serviços, 

principalmente em relação aos técnicos e auxiliares de enfermagem, que são 

constantemente invisíveis aos olhos dos profissionais de nível superior da equipe. Esses 

profissionais sentem-se discriminados pela falta de formação universitária e 

desvalorizados em relação aos demais profissionais de sua equipe(7). 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) segue a proposta de desinstitucionalização da RPB 

e busca ampliar seus serviços substitutivos. A cobertura em 2009 e 2010 de 0,70 e 0,84 

CAPS para cada cem mil habitantes passou para 0,92 CAPS por cem mil habitantes até 

2011. Reflete-se que, apesar das dificuldades, o referido estado conseguiu ascender do 

patamar de cobertura considerado “bom” para o “muito bom” e o mantém. Esta ascensão 

o posicionou no quinto lugar dos mais bem colocados no ranking nacional de cobertura 

por serviços substitutivos em saúde mental(5).  
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Questionar-se sobre o avanço da RPB, medindo sua efetividade a partir do quantitativo 

de internações ou de encaminhamentos para outros serviços de saúde, torna-se ineficaz, 

pois apenas reduzir estes números, abdicando de tratamento, não reflete os ideais da 

reforma e confunde seus reais interesses(7). 

As reinternações no RN são frequentes. Em estudo em um município do referido estado 

alguns problemas foram sugeridos, como falta de treinamento e capacitação das equipes, 

desinformação da população acerca dos serviços substitutivos, além do pouco incentivo 

econômicos e político dos gestores(8).  

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

Qual o perfil socioeconômico e profissional dos profissionais de enfermagem do nível 

médio que atuam nos serviços substitutivos de saúde mental? Qual a sua atuação no 

serviço? Há diferença entre os profissionais do interior e da capital de um mesmo estado? 

 

 

OBJETIVO 

Traçar o perfil socioeconômico, profissional e a atuação dos profissionais de enfermagem 

do nível médio dos CAPS do Estado do RN. 

 

 

MÉTODOS 

Estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, realizado em todos os 38 

CAPS do Estado do RN (Figura 1), no período de junho a setembro de 2014. Este estudo 

integra um projeto multicêntrico coordenado pela Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP) em parceria com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e com o Ministério da Saúde do Brasil (MS), que surgiu a partir da 

preocupação com a assistência em saúde mental, e visou conduzir pesquisas de 

avaliação dos serviços e identificar as políticas de atenção psiquiátrica no Brasil(9). 
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No Rio Grande do Norte, obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo Parecer nº 508.430, em 20 de 

dezembro de 2013, conforme as orientações da Resolução 466/2012 para pesquisa com 

seres humanos(10).  

 

Figura 1 - Distribuição do quantitativo de CAPS no Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Norte, 2014 

 

 

A população correspondia a 75 profissionais de enfermagem do nível médio. Entretanto, 

com os critérios de inclusão, como lotação no serviço por no mínimo três meses e estar 

em exercício no período de coleta, a amostra resultou em 48 profissionais, 46 técnicos e 

dois auxiliares. A perda de 36% dos sujeitos deu-se por não responderem ao 

questionário, afastamento, recém-lotação no serviço, férias e licença-maternidade, que 

corresponderam aos critérios de exclusão (Figura 2).  
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Figura 2 - Diagrama da composição da amostra do estudo, Rio Grande do Norte, 2014 

 

 

Como instrumento para a coleta de dados utilizou-se um questionário com questões 

fechadas sobre o perfil socioeconômico, profissional e de atividades desenvolvidas nos 

seus referidos serviços.  

Os dados coletados foram tabulados e analisados com o auxílio do software Statistical 

Package for the Social Scienses (SPSS) versão 20.0, a partir da estatística descritiva. 

Para verificar o nível de significância, adotou-se p-valor≤0,05 nos teste Qui-Quadrado e, 

quando o mesmo não foi possível, utilizou-se o teste Exato de Fisher. 

 

 

RESULTADOS 

As características dos profissionais de enfermagem do nível médio, técnicos e auxiliares, 

que trabalhavam nos CAPS do estado no momento da coleta de dados foram 

relacionadas de acordo com o local de trabalho, interior ou capital. 
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Identificou-se que eram predominantemente do sexo feminino, a idade variou entre 21 e 

60 anos, com média de 36,54 anos (DP:±10,423) e 56% trabalhavam no interior do 

estado. As frequências por local de trabalho estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1– Características dos profissionais de nível médio de enfermagem em relação ao 

local de trabalho, Rio Grande do Norte, 2014 

Características dos profissionais 

Local de trabalho  

Capital Interior Total 

p-valor 

n % n % n % 

Sexo 
Feminino 18 37,5 20 41,7 38 79,2 

0,478* 

Masculino 3 6,3 7 14,6 10 20,8 

Faixa Etária 
21 a 34 anos 6 12,5 18 37,5 24 50 

0,009 
35 a 60 anos 15 31,3 9 18,8 24 50 

Salário no serviço 

em reais 

Até R$ 999 1 2,1 21 43,8 22 45,8 
0,000* 

Acima R$ 999 20 41,7 6 12,5 26 54,2 

Carga horária 

semanal 

Até 30 h  11 22,9 8 16,7 19 39,6 
0,110 

Acima de 30 h 10 20,8 19 39,6 29 60,4 

Outro vínculo 

empregatício 

Sim 12 25,0 6 12,5 18 37,5 
0,013 

Não 9 18,8 21 43,8 30 62,5 

Total 21 43,8 27 56,3 48 100,0  

*Exato de Fisher 

 

As informações referentes ao tempo de formação acadêmica, tempo de atuação na saúde 

mental e tempo de atuação no serviço pesquisado estão dispostas na Tabela 2 em 

relação ao local de trabalho.  

 

Tabela 2 – Tempo de formação, trabalho e atuação na área de saúde mental dos 

profissionais de nível médio da enfermagem em relação ao local de trabalho, Rio Grande 

do Norte, 2014 

Variáveis acadêmica e profissional 

Local de coleta 

Capital Interior Total 

p-valor 
n % n % n % 

Tempo de formação acadêmica Até 8  6 12,5 19 39,6 25 52,1 0,004 



41 

 

em anos Mais de 8 15 31,3 8 16,7 23 47,9 

Tempo de atuação na saúde 

mental em anos 

Até 3 9 18,8 19 39,6 28 58,3 
0,055 

Mais de 3 12 25,0 8 16,7 20 41,7 

Tempo de atuação no serviço 

pesquisado em anos 

Até 2 6 12,5 18 37,5 24 50,0 
0,009 

Mais de 2 15 31,3 9 18,8 24 50,0 

Total 21 43,8 27 56,3 48 100  

 

Os atendimentos realizados pelos profissionais nos CAPS pesquisados em relação ao local 

de trabalho são apresentados na Tabela 3. No quesito seguir o Projeto Terapêutico 

Individual (PTI) do paciente durante os atendimentos, 52,5% dos respondentes 

afirmavam que o seguiam, dos quais 27,5% eram da capital e 25%, do interior 

(p=0,184).  

 

Tabela 3– Atendimentos realizados em relação ao local de trabalho, Rio Grande do Norte, 

2014 

Atendimentos 

Local de coleta 

p-valor Capital Interior Total 

n % N % n % 

Atendimento Individual 
Sim 17 35,4 23 47,9 40 83,3 

0,715* 

Não 4 8,3 4 8,3 8 16,7 

Atende Familiar 
Sim 15 31,3 19 39,6 34 70,8 

0,936 
Não 6 12,5 8 16,7 14 29,2 

Atendimento a Grupos 
Sim 16 33,3 20 41,7 36 75,0 

1,000 
Não 5 10,4 7 14,6 12 25,0 

Total 21 43,8 27 56,3 48 100  

*Exato de Fisher 

 

 

DISCUSSÃO 

O advento da RPB trouxe para a roda das discussões o desenho de um novo perfil 

profissional para atuar nos serviços substitutivos, a exemplo dos CAPS. Mudanças são 

necessárias para que os profissionais promovam um processo interpessoal e um agir 
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comunicativo, permitindo aos usuários a compreensão do seu problema de saúde(11). As 

práticas e conceitos que davam suporte ao trabalho em saúde mental precisaram ser 

revistas antes de se tornarem estratégia terapêutica(12). 

A maioria dos sujeitos, neste estudo, eram mulheres, o que confirma a profissão da 

enfermagem como predominantemente feminina, com média de 37 anos de idade em 

amostra heterogênea (21 a 60 anos).  

Identificou-se que os mais velhos eram procedentes da capital, o que sugere o ingresso 

no cargo por meio de concurso público e estabilidade por anos, diferente do observado 

no interior, onde os profissionais dependiam da renovação de seus contratos, e estes 

mudavam com a alternância de poder político. 

Houve diferenças também em relação a salários, 77,7% dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem do interior informaram ganhar até 999 reais, enquanto que na capital os 

salários acima de 999 reais representaram 95,2% desses sujeitos, tornando a diferença 

estatisticamente significativa (p-valor=0,000). 

Associada a essa diferença salarial, está a carga horária de trabalho. No interior, a 

maioria dos profissionais (70%) trabalhava acima de 30 horas semanais, enquanto que 

na capital os profissionais trabalhavam até 30 horas semanais (52%). Isso demonstra 

que os profissionais do interior, apesar de trabalharem mais, recebiam salários inferiores 

aos daqueles que trabalhavam na capital. 

Grande parte (57%) dos profissionais da capital possuía outro vínculo empregatício, e 

para apenas 17% destes era na área de saúde mental. Fato contrário ocorreu no interior, 

a maioria (78%) dos profissionais não possuía outro vínculo empregatício, mas dos que 

possuíam, apenas para 17% também era na área de saúde mental. 

Estudo semelhante realizado em Goiânia/GO com enfermeiros trouxe a preocupação 

sobre o trabalho destes profissionais em outras instituições, sugerindo as razões que os 

levaram a atuar em serviços de outra especialidade, como a não oferta de oportunidade 

de trabalho, ou se os profissionais não estão dando preferência para continuarem na área 

da saúde mental(13). Estudo realizado em Ribeirão Preto trouxe, como perfil, os 
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profissionais especializados entre seus sujeitos, entretanto menos da metade daqueles 

eram especialistas em saúde mental, o que reafirma a não escolha pela área(14). 

Os dados referentes ao tempo de formação acadêmica trazem os profissionais do interior 

com menor tempo de formação, o que sugere um conhecimento pautado nos ideais da 

Reforma Psiquiátrica, pois há mais de uma década da promulgação da Lei 10216/01. 

Entretanto, estudos apontam déficit nas instituições de ensino no aporte à saúde mental. 

Muitas não apresentam grade curricular com a concepção ampliada de saúde, distante do 

modelo biomédico(11).  

Paralelo a isso, um estudo aponta a rotinização da prática como guia para a propagação 

de vícios e “achismos” negativos já presentes no ambiente de trabalho quando 

capacitações e educação permanente não são oferecidos(15). Enquanto que outro acredita 

que a formação de relativo longo tempo (nove anos) pode significar ganho de experiência 

e contribuir para o processo de planejamento, tomada de decisão e implementação do 

cuidado em saúde mental(13). 

O tempo de atuação na saúde mental em relação ao local de coleta mostrou profissionais 

da capital (57%) com mais de três anos de atuação na saúde mental, enquanto que 

apenas 30% dos profissionais do interior conseguiram o mesmo feito. O que também se 

confirma na atuação no serviço pesquisado: 71% dos profissionais da capital tinham 

mais de 2 anos de atuação no serviço, e apenas 33% dos profissionais do interior 

apresentavam esse mesmo tempo.  

Verificou-se que os anos de atuação na saúde mental correspondiam aos anos 

trabalhados nos serviços pesquisados. Este achado sugere que esses profissionais não 

tinham experiência em outros serviços da rede de saúde mental. Este fato pode 

representar maior vínculo com a estrutura e política de atendimento naquele serviço, 

originando melhores condições de trabalho e de assistência ao usuário(13), ou 

acomodação dos profissionais.  

A Portaria/GM 336/02 estabelece que as atividades nos CAPS incluam, entre outros: 

atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre outros); 

atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, 
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entre outras); atendimento em oficinas terapêuticas executadas por profissional de nível 

superior ou nível médio; atendimento à família(5). 

De acordo com a portaria não há especificidade da atuação de cada profissional na 

composição da equipe e atividades realizadas nos CAPS(5). A maioria dos profissionais 

informou realizar os três tipos de atendimentos pesquisados (individual, familiar e 

grupo), o que não apresentou significância ao associá-los com o local de trabalho.  

Verificou-se que o atendimento individual realizado pela categoria restringia-se à triagem 

e acolhimento; o atendimento familiar era direcionado a um familiar específico, 

dificilmente à família ou grupo de familiares. Nos CAPS que ofereciam atividades com 

grupos de familiares, os técnicos e auxiliares participavam com a função de coterapeuta, 

auxiliando o profissional de nível superior na condução da oficina. 

Um estudo com narrativas de técnicos e auxiliares de um CAPS destacou a dificuldade de 

cooperação dos familiares(7). Esta constatação refletiu nos profissionais, pois os mesmos 

sentiam que as ações por eles desempenhadas tornavam-se inúteis pela não evolução do 

tratamento. Entretanto, o mesmo estudo mostrou que a própria dinâmica do serviço não 

favorecia esse acompanhamento familiar(7).  

Para reverter o quadro, sugere-se infraestrutura adequada, divisão de responsabilidades, 

visitas domiciliares para entender a dinâmica de cada núcleo familiar, além de atividades 

que envolvam a família e usuários nos CAPS(7). 

O atendimento a grupos foi constantemente informado como realizado, entretanto houve 

lembranças de grupos extintos por falta de profissionais e materiais que dessem 

continuidade ao trabalho; e outros que esperavam para começar em parcerias, inclusive 

com a universidade.  

Como alternativa ao modelo tradicional de tratamento psiquiátrico, o atendimento em 

grupo e as oficinas aparecem para promover a troca de experiências, o convívio com 

outros, formação de vínculo, configurando-se em estratégias para a reinserção familiar e 

social(16). 

Dado alarmante neste estudo é que apenas 52% dos técnicos e auxiliares relataram 

seguir o PTI, e muitos deles classificaram que o seguiam pouco. Dos 48% que não o 
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seguiam, muitos nem sabiam da existência desse projeto no seu serviço. Diante desse 

quantitativo, questiona-se a real existência ou compreensão do PTI nos serviços 

pesquisados.  

Desenvolver o cuidado em saúde mental requer pensar na dinâmica em que o sujeito 

está inserido, seu ambiente e relações. Os PTIs são elaborados a partir das necessidades 

de saúde identificadas para cada usuário e para sua execução há interação entre 

trabalhadores, usuário e família(17). 

A equipe multidisciplinar deve envolver-se na elaboração do PTI articulando saberes, 

práticas e reconhecimento dos equipamentos comunitários, facilitando a ressocialização 

do usuário em seu próprio meio(17).  

 

CONCLUSÃO 

Os profissionais de enfermagem do nível médio que compunham os CAPS do Estado do 

RN eram predominantemente do sexo feminino, com média de 37 anos de idade, 

ganhavam acima de 999 reais e trabalhavam mais de 30 horas semanais no serviço 

pesquisado. A maioria não possuía outro vínculo empregatício e os que possuíam, 

geralmente era em outras áreas da saúde. Os técnicos e auxiliares de enfermagem 

participavam da dinâmica dos CAPS realizando atendimento individual, familiar e em 

grupo. Entretanto, sua função na equipe mostrava-se aquém na elaboração dos projetos 

terapêuticos individuais. 

Diferenças entre os profissionais da capital e do interior do estado foram identificadas. As 

diferenças estatisticamente significantes foram a faixa etária, salário no serviço, vínculo 

empregatício, tempo de formação acadêmica e tempo de atuação no serviço pesquisado. 

Reconhece-se que o perfil traçado neste estudo é apenas o começo para aproximar-se da 

primeira linha de trabalho. Saber quem pratica as ações planejadas pela Reforma e como 

suas atividades são realizadas para garantir o cuidado em saúde mental nos moldes 

preconizados por lei. Aponta-se como limitação a pouca ou quase nenhuma experiência 

destes profissionais como sujeitos de pesquisa no estado, resultando no retardo da 

devolução dos instrumento de pesquisa ou até mesmo extravios dos mesmos. 
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5.2 ARTIGO II 

 

POLÍTICA, PRÁTICA E FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: A VOZ DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO NÍVEL MÉDIO  

 

RESUMO: Identificou-se a opinião dos profissionais de enfermagem do nível médio dos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) sobre a política, prática e formação em saúde 

mental. Estudo descritivo, transversal, com abordagem qualitativa a partir de questionários 

aplicados aos 48 técnicos e auxiliares de enfermagem dos 38 CAPS do Estado do Rio Grande 

do Norte. Os dados foram analisados a partir do software Analyse Lexicale par Contexte d´um 

Esemble de Segments de texte (ALCESTE) associado à análise de conteúdo de Bardin. Os 

resultados originaram cinco categorias: Papéis e funções dos profissionais de enfermagem do 

nível médio; O “eu” na prática profissional; Necessidades acadêmicas e profissionais; A 

rotina nos CAPS; Insatisfação entre o dito e o feito no espaço da atuação. Reconhece-se a 

falta de investimento dos gestores em cursos de capacitação visando à qualificação da 

assistência prestada de acordo com as propostas da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

DESCRITORES: Saúde Mental; Serviços de Saúde Mental; Recursos Humanos de 

Enfermagem; Enfermagem Psiquiátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O processo de reconstrução do modelo de assistência à saúde no Brasil envolve a luta 

de diversos atores da sociedade e baseou-se nas políticas de saúde despertadas na VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 e posterior criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 1988.
1
 O ideal dessa reconstrução refletiu inclusive nos cuidados em Saúde Mental 

ofertados pelo país, uma vez que urgia a discussão da Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), 

embora, ao abrigo do SUS, requeresse uma trajetória de lutas diferenciada, por seu histórico 

no modelo hospitalocêntrico. 

 O movimento da RPB reconfigura a rede de saúde mental a partir da inserção de 

serviços substitutivos propondo a descaracterização das formas de cuidar pautadas no 

confinamento e institucionalização. Visa-se, assim, à aproximação e ressocialização do 

portador de transtorno mental e comportamental junto à comunidade e família.
1 
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Desse modo, desinstitucionaliza-se também o tratamento dessas pessoas. Dentre os 

serviços substitutivos ofertados, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tornam-se a 

principal estratégia no processo da Reforma, nos quais as pessoas com transtornos mentais 

graves e persistentes e as pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas são assistidas nesse dispositivo de cuidado, personalizado e de base 

comunitária, convidando o usuário e sua família à responsabilização e protagonismo em todo 

o percurso do tratamento.
2 

 Os CAPS como integrantes da rede de atenção à saúde mental se diferenciam em cinco 

modalidades que funcionam de acordo com suas características de atendimento, parâmetros 

de gravidade, complexidade, número da população adstrita no território e especificidades de 

sua clientela. O CAPS I, II e III, para transtornos mentais e comportamentais, CAPS álcool e 

drogas (CAPSad) atendem aqueles que sofrem de problemas relacionados ao uso e abuso de 

álcool e outras drogas psicoativas e CAPS infantil (CAPSi) atende à clientela infanto-juvenil.
2 

Reconhece-se que a criação desses novos serviços requer, de um lado, novas formas de 

pensar o cuidado em saúde e, do outro, a relevância da tecnologia leve de cuidado no que diz 

respeito à mudança envolvida nos ambientes dos processos de cuidar.
3
  

Reconfigura-se o modelo de atenção em saúde mental no qual o portador de 

transtornos mentais e comportamentais e os profissionais, numa perspectiva psicossocial, são 

destaques na RPB, exigindo a reorganização dos papéis desenvolvidos pelos profissionais, 

trabalho interdisciplinar e intersetorial, entrelaçamento dos aspectos clínicos aos políticos da 

atenção psicossocial, e das estratégias de cuidado à responsabilização ou interpelação do 

sujeito.
3
 As equipes compõem-se de profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, entre outros) e nível médio (técnicos e auxiliares de 

enfermagem, entre outros).
4 

Neste estudo, valorizaram-se, como sujeitos, os profissionais de enfermagem do nível 

médio dos CAPS, fossem técnicos ou auxiliares, uma vez que esses profissionais sentem-se 

discriminados e desvalorizados pelos demais membros da equipe pela falta de formação 

universitária.
5
   

Na lógica do respeito às subjetividades envolvidas dos portadores de transtornos 

mentais, profissionais e familiares, busca-se a criação de um ambiente capaz de incentivar a 

escuta entre os profissionais promovendo o respeito das opiniões sobre as ações 

desenvolvidas de forma a compartilhar. Este saber reflete as dificuldades de reordenação do 

núcleo e campo de atuação profissional, e não menos verdadeiro é reconhecer e saber de suas 

dificuldades e apostar que esse conhecimento facilitará sua resolução.
5
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Os novos dispositivos, ao encorajarem o diálogo entre os profissionais em busca do 

melhor tratamento ao usuário, facilitam a inserção dos profissionais de nível médio na equipe. 

Passa-se a valorizar os diversos conhecimentos e troca de informações sobre o cuidado em 

detrimento da hierarquização das relações profissionais que pouco colaboram com usuário no 

enfrentamento de suas necessidades.
6 

Frente a estas questões, pergunta-se: Quem são os profissionais de enfermagem do 

nível médio das equipes dos CAPS? Qual a opinião dos mesmos sobre a política, prática e 

formação em saúde mental?  

Diante desse contexto, objetivou-se identificar a opinião dos profissionais de 

enfermagem do nível médio dos Centros de Atenção Psicossocial do Rio Grande do Norte 

sobre a política, prática e formação em saúde mental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Estudo descritivo, transversal com abordagem qualitativa, realizado no período de 

junho a setembro de 2014 em todos os 38 CAPS distribuídos pelo Estado do RN, onde: 28 

CAPS atendem os transtornos mentais (16 CAPS I, 10 CAPS II, dois CAPS III), sete a 

usuários de álcool e outras drogas (CAPSad) e três para a clientela infanto-juvenil (CAPSi). 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (CEP/UFRN) sob o Parecer n° 508.430, CAEE: 25851913.7.0000.5537 em 20 de 

dezembro de 2013. Utilizou-se para a coleta dos dados de um questionário estruturado com 

questões semiabertas sobre a política, prática e formação em saúde mental. 

 A população correspondia a 75 profissionais de nível médio de enfermagem, que, 

submetidos aos critérios de inclusão de lotação no serviço por no mínimo três meses e estar 

em exercício no período de coleta de dados, resultou em uma amostra de 48 profissionais. 

Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) após 

explicações sobre os objetivos da pesquisa e a garantia do sigilo e anonimato dos 

participantes.  

 Os textos dos questionários foram transcritos na íntegra e preparados de acordo com as 

exigências do programa Analyse Lexicale par Contexte d´um Esemble de Segments de texte 

(ALCESTE).
7
 Cada resposta dada pelos sujeitos da pesquisa foi definida como uma unidade 

de contexto inicial (u.c.i), para a criação da linha de comando, cujas variáveis dizem respeito: 

ao serviço pesquisado (CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSad, CAPSi), local de coleta 
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(interior, capital), sexo (feminino, masculino) e profissão (técnico, auxiliar de enfermagem), 

constituindo-se o corpus para análise textual, tendo como exemplo:  

 **** *suj_01 *pgt_01 *serv_04 *loc_01 *sex_01 *prof_02  

Todo o corpus foi submetido ao ALCESTE, cujo objetivo é descobrir a informação 

essencial de um texto, quantificá-lo e retirar as estruturas mais significativas. Como resultado, 

apresentou um dendograma, bloco com léxicos quantitativamente relevantes pela incidência 

nas respostas, com cinco classes. Cada classe agrupou diversas Unidades de Contexto 

Elementares (UCEs) que, a partir da análise de conteúdo de Bardin
8
, foram obtendo sentido 

ao serem postas em conjunto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise de dados textuais realizada pelo software ALCESTE gerou cinco classes, 

numeradas sequencialmente, as quais foram submetidas aos passos da análise de conteúdo de 

Bardin
8
: a) pré-análise – momento de organização e leitura do material transcrito (plano de 

análise); b) exploração do material – momento de codificar as citações pertinentes ao objetivo 

do estudo a partir da utilização do Alceste 4.8; e c) interpretação e tratamento dos achados 

obtidos do programa, categorizando-os para posterior validação. E, assim, ficou estabelecido:  

Categoria 1 - Papéis e funções dos profissionais de enfermagem do nível médio; Categoria 2 - 

O “eu” na prática profissional; Categoria 3 - Necessidades acadêmicas e profissionais; 

Categoria 4 - A rotina nos centros de atenção psicossocial; Categoria 5 – Insatisfação entre o 

dito e o feito no espaço da atuação.  

 Ressalta-se que a definição das categorias de análise baseou-se na formação das cinco 

classes pelo ALCESTE e sua significação semântica e percentual de aproveitamento da 

análise léxica em cada classe, cujos recortes de falas adotou-se in natura, identificando ordem 

das classes, como um meio de facilitar o entendimento do leitor. 

 

Papéis e funções dos profissionais de enfermagem do nível médio  

 

 Esta classe compreendeu 43 UCEs (21%), abordando os papéis e funções desses 

profissionais nos CAPS do Estado do Rio Grande do Norte. Observa-se que, apesar da 

constante associação entre esses termos, os mesmos apresentam significados diferentes.
9 

 O termo “papéis” refere-se às práticas profissionais específicas exercidas por cada 

categoria. Correspondem ao rol de atos regulamentados pelas leis do exercício profissional, 
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conselhos de classe, entre outros, e caracterizam as atribuições específicas de cada membro 

dentro da equipe.
9
  

 O termo “funções”, por sua vez, representa as competências e habilidades aprendidas 

socialmente, fora do contexto acadêmico, são atividades relacionadas a problemas sociais, 

geração de renda, quebra de (pré)conceitos
9
. Estas, na saúde mental, objetivam a 

ressocialização do portador de transtorno mental.
3 

 

 Administrar medicação, verificar sinais vitais, cuidados físicos e higiênicos, promover 

o conforto (SUJ_10) 

 As pessoas têm receio com o paciente que tem transtorno, eu mudo essa visão quando 

falo do meu trabalho, conto às pessoas que não é nada disso, divulgo o meu trabalho e 

contribuo para inserção dele na sociedade (SUJ_07) 

  

Observaram-se falas sobre os papéis e funções dos profissionais de nível médio de 

enfermagem na equipe de saúde mental dos CAPS. A Portaria/GM 336/02, que estabelece os 

CAPS, traz o quantitativo para os técnicos e para os auxiliares como membros integrantes das 

equipes mínimas de atuação, entretanto não define seus papéis na equipe profissional.
4
 

Entende-se que cabe aos órgãos de fiscalização e regulação da profissão em defini-los.  

 Mudanças na atuação profissional estão sendo influenciadas pelos princípios e 

diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira, da Política Nacional de Saúde Mental, da Lei 

10.216 e de suas diversas portarias, ao proporem um novo modelo de atenção à saúde.  O 

trabalho desenvolvido com os portadores de transtornos mentais era estritamente restrito à 

figura do médico, ao direcionar todo o tratamento e ações a cada paciente, no qual o 

isolamento social configurava-se como a principal estratégia para a reabilitação do 

indivíduo.
10

  

 Desloca-se, com as mudanças propostas, a lógica asilar para uma estrutura de serviços 

de base territorial, cujas práticas estão direcionadas à habilitação social, acolhimento, vínculo, 

autonomia, responsabilização e à defesa dos direitos dos usuários, a partir do estímulo ao 

desenvolvimento de uma consciência cidadã. Desse modo, os papéis e funções dos 

profissionais da equipe de saúde mental vêm se modificando-se diante das novas 

possibilidades de tratamento e estratégias terapêuticas ofertadas às pessoas com transtornos 

mentais.
3
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O “eu” na prática profissional 

 

No século XIX, durante a guerra da Crimeia, destaca-se a figura de Florence 

Nightingale, ao reorganizar o hospital de guerra e na criação da primeira escola para formação 

de enfermeiras, associada ao hospital St. Thomas na Inglaterra. As mulheres capacitadas para 

serviços hospitalares e domiciliares recebiam o título de nurses; enquanto que outras, 

responsáveis pela administração, supervisão e ensino, eram chamadas de ladies nurses.
11

  

Desse modo, observa-se a acentuada divisão do trabalho. A enfermagem origina-se 

tendo como base a dissociação cartesiana do processo de cuidar ao deter aos profissionais de 

nível superior a responsabilidade do pensar e aos de nível médio, a execução das atividades.
12

   

 

 Poderia fazer mais em termos de oficina, o técnico deveria participar mais, aqui o 

meu serviço fica muito restrito ao posto de enfermagem (SUJ_07). 

 Faço tudo que posso fazer. Gostaria de atuar mais, porém devido às dificuldades do 

próprio serviço sinto-me limitada (SUJ_12). 

 Apesar que não faço só a minha função, pois tenho que exercer outras funções. 

Exerço a função de técnico de enfermagem, recepcionista, arquivista e burocrática, apesar de 

não ter formação específica, mas tenho que cumprir essas funções (SUJ_22). 

 

 Nessas falas observou-se a insatisfação profissional sobre sua atuação no serviço. 

Alguns relataram que lhes eram atribuídas funções que nem sempre correspondiam à sua 

categoria, entretanto em outras atividades disponibilizadas nos CAPS ficavam à margem de 

sua execução. Segundo a Lei nº 7.498/86, chamada Lei do Exercício Profissional da 

Enfermagem, a Enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, Técnico de 

Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira, respeitando-se os respectivos graus de 

habilitação. Ao técnico de enfermagem cabe exercer atividades auxiliares, de nível médio 

técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, enquanto que ao auxiliar de enfermagem, as 

atividades auxiliares, de nível médio. E a ambos cabe participar da equipe de saúde.
13 

 Em estudo realizado em municípios de São Paulo, os auxiliares e técnicos de 

enfermagem também relataram exercer práticas extrafuncionais, refletindo no desvio de 

função e consequente prejuízo da assistência prestada, além da constatação da insuficiência de 

recursos humanos naqueles serviços.
6
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 Antes era prazeroso, motivador. Hoje não tenho mais esse sentimento porque não há 

investimento. Os cargos são ocupados por questões políticas, apadrinhados, não há perfil 

para o cargo (SUJ_19) 

 Procuro dar o melhor de mim, mas é muito exaustivo (SUJ_21). 

 

Constata-se a insatisfação de alguns profissionais diante de sua atuação no serviço. A 

não realização de funções que julgam adequadas à profissão e não resolução das demandas 

gera conflitos pessoais, angústias e perda do interesse na evolução das situações.
14

   

Em estudo realizado no interior da Paraíba, os sujeitos dos CAPS alegaram que as 

dificuldades decorriam também da grande quantidade e características dos usuários assistidos 

associadas à instabilidade das condições de trabalho e insegurança trabalhista com baixos 

salários.
14 

 

Necessidades acadêmicas e profissionais 

 

Esta classe, composta por 41 UCEs (20%), trata do conhecimento na formação 

acadêmica e profissional como uma necessidade da categoria desde a participação nos cursos 

técnicos até a continuidade diante da carreira profissional.  

No Brasil, as novas experiências de assistência em saúde mental foram proporcionadas 

pela expansão dos serviços substitutivos, entretanto a oferta de capacitação para os 

profissionais envolvidos não acompanhou este crescimento.
15 

Estudo realizado no interior do Estado de Goiás destaca as diferenças encontradas 

entre os objetivos da política e a formação dos profissionais. A academia ainda segue o 

modelo de formação fragmentada, não há integração dos seus alunos com a prática 

desenvolvida nos serviços.
15

 Reconhecem-se os seus esforços em discutir a reconfiguração da 

saúde mental, entretanto historicamente não foi suficiente para a grande demanda por 

qualificação específica para trabalhar na perspectiva da RPB.
1 

 

 O estágio na época foi no Hospital João Machado, foi muito precário, deixou a 

desejar. (SUJ_01. 

 Na formação teórica é visto pouco sobre essa área e o estágio foi insatisfatório. 

(SUJ_03) 
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As falas sugerem uma superficialidade na abordagem em Saúde Mental, seja em 

momentos teórico de sala de aula, ou na prática em hospitais psiquiátricos e serviços 

substitutivos.  

Mudanças na formação dos novos profissionais de saúde se fazem necessárias, os 

quais, como egressos, desenvolvem formas adaptativas e adequadas para promover um 

processo interpessoal e um agir comunicativo que permitam ao usuário compreender todo o 

transcurso do seu problema de saúde.
16

  

As grades curriculares devem pautar-se nos quatro pilares do conhecimento abordados 

no relatório elaborado pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI: 

aprender a aprender (adquirir cultura geral ampla, evidenciando a necessidade de educação 

contínua e permanente); aprender a fazer (desenvolver competências amplas para o mundo do 

trabalho); aprender a conviver (observar as características individuais e cooperar com os 

outros nas atividades humanas); e aprender a ser (descoberta de si mesmo como indivíduo e 

integrante da sociedade, favorecendo a aquisição de autonomia e discernimento).
17 

  

 Precisamos de uma capacitação direcionada a esta área, pois o despreparo dificulta o 

funcionamento em todos os setores (SUJ_38). 

 Gostaria de me qualificar mais na saúde mental para poder atuar de forma mais 

eficaz junto aos usuários do serviço (...) (SUJ_46). 

 Não temos capacitação faz tempo, educação continuada em falta (SUJ_04). 

 Nunca no curso teve atenção à saúde mental. No trabalho nunca foi oferecido curso e, 

se tem, só alguns vão (SUJ_15). 

 A prática difere da teoria. Não há atualização, capacitação. E, quando tem, há 

“seleção” e vão os mesmos de sempre (SUJ_19). 

 

A partir da atuação profissional, a oferta deste conhecimento recai também sobre os 

gestores dos serviços. Muitas foram as cobranças por cursos de capacitação. Os sujeitos 

entrevistados referiram que havia anos não eram oferecidos cursos e atualizações sobre a 

saúde mental. O Estado, visando organizar a rede, torna-se modulador da assistência em saúde 

mental e deve capacitar seus profissionais do serviço, assim, torna-se mais do que órgão 

burocrático e fiscalizador.
15

  

Sabendo-se que a responsabilidade técnica e ética dos cuidados de enfermagem 

prestados ao paciente recai sobre o profissional enfermeiro devido às suas atividades de 

supervisão, orientação e direção da equipe de enfermagem
13

, sugere-se que a categoria 
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interesse-se por trabalhar com uma equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem 

competentes e cientes da necessidade de prestar um cuidado com qualidade e efetividade. 

Assim, juntem-se na exigência de capacitações para todos os níveis de profissionais.   

Os profissionais de nível médio de enfermagem, em estudo realizado nos municípios 

de São Paulo, reconheceram o enfermeiro como facilitador de sua inserção no serviço pela 

colaboração referida a eles a partir da formação continuada. Entretanto, se o enfermeiro não 

se apresenta capacitado diante das propostas da Reforma Psiquiátrica, consequentemente não 

qualificará sua equipe de maneira adequada.
6
  

Ressalta-se que os gestores também precisam dessa capacitação. Muitos 

coordenadores, embora profissionais da área da saúde, por desconhecerem a Política de 

Atenção à Saúde Mental não são capazes de entender as dificuldades enfrentadas na rotina 

dos serviços e não oferecem o suporte necessário para ações voltadas à ressocialização e 

desinstitucionalização.
15

  

A ausência de atualização do conhecimento científico de forma adequada na área da 

saúde mental favorece a perpetuação das práticas adquiridas no cotidiano, às vezes permeadas 

de vícios e “achismos” negativos entrelaçados ao modelo asilar.
3 

 Estudo realizado no interior do Estado de Goiás, com os coordenadores dos serviços 

substitutivos, reforçou que investir em recursos humanos pode representar melhor qualidade 

da assistência psiquiátrica e enraizar as propostas da Política Nacional de Saúde Mental.
15 

 

A rotina nos centros de atenção psicossocial  

 

  A classe 4 apresentou 52 UCEs (28%) e revelou a rotina dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem nos CAPS. Com a mudança paradigmática na forma de fazer saúde, muitos 

profissionais enfrentaram novas rotinas e procedimentos, diferentes dos encontrados em 

ambiente hospitalar de características manicomiais.  

O trabalho em saúde mental, que se sustentava por práticas e conceitos fundamentados 

no modelo asilar recebidos durante os cursos de formação associados a experiências no 

cotidiano laboral de hospitais psiquiátricos, precisaram ser revistos pela insuficiência de 

resposta ao novo modelo de atenção psicossocial.
18 

A Portaria/GM 336/02, em relação às atividades desenvolvidas no CAPS, destaca, 

entre outros, o atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação, entre 

outros), em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atividades de suporte social, entre outros) e 

à família.
4
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 Neste estudo, o atendimento individual realizado pelos profissionais de nível médio de 

enfermagem concentrou-se em acolhimentos e triagem. Na realização do atendimento em 

grupo, apesar de alguns relatos sobre a condução deles nesse tipo de atendimento, ao 

explicitarem “corte e costura” e “artesanato”, atualmente se reduzia à função de coterapeuta, 

auxiliando profissionais de nível superior a conduzi-lo. 

 O atendimento à família resume-se ao familiar específico, não se observa a 

participação da família ou grupos familiares nos CAPS. Um estudo com narrativas de 

técnicos e auxiliares de um CAPS destacou a dificuldade de cooperação dos familiares
5
, 

refletindo nos profissionais a sensação de trabalho inútil diante da não evolução do 

tratamento. Entretanto, foi constatado no mesmo estudo que o serviço não favorecia uma 

dinâmica de acompanhamento familiar.
5
  

 

 Já se fez muito “extra muro”, de passeios, praias, museus. Até coordenei isso. Era 

constante. Mas hoje há dificuldades financeiras, dificuldade no transporte. Não há recurso 

para isso. Não há investimento na saúde, pior ainda quando é saúde mental. (SUJ_19) 

 O Poder Público e os nossos governantes não fazem as coisas como é pra ser feita, 

não aplica bem a verba que é destinada às unidades de saúde mental e vê esta em segundo 

plano, como se o doente mental não existisse para a sociedade. (SUJ_08) 

 

 O cotidiano da prática profissional foi associado à falta de recursos materiais, 

financeiros, logísticos e de gestão. O exposto revela que a ausência de recursos interfere 

inclusive na realização de atividades promotoras de reinserção dos usuários dos CAPS aos 

serviços sociais disponíveis no município de abrangência. Relatos de impotência são 

elucidados, visto o posicionamento desfavorável da gestão pública frente às demandas do 

serviço. 

 Corrobora com este estudo a pesquisa desenvolvida no Estado do Ceará, ao trazer os 

obstáculos enfrentados no cotidiano do trabalho em saúde mental: a grande demanda, os 

anseios e angústias dos sujeitos envolvidos, a fragilidade das relações de trabalho, a 

inconstância da rede de saúde mental, e o posicionamento dos gestores sobre os serviços, 

entre outros.
19

 Essas dificuldades interferem nas ações desenvolvidas e comprometem a 

qualidade da assistência.
14 
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Insatisfação entre o dito e o feito no espaço da atuação 

 

 A classe 5 apresentou 35 UCEs (17%) e resultou na insatisfação dos profissionais 

diante da dicotomia entre a teoria da Política Nacional de Saúde Mental e a Lei da Reforma 

Psiquiátrica em relação à realidade encontrada no serviço.  

 Identificou-se o sentimento de angústia em alguns profissionais pelas tentativas 

frustradas de efetivar as propostas da RPB, principalmente a partir da possibilidade aberta 

para os CAPS utilizarem-se de ações de inclusão social e de estratégia intersetorial. 

  

 Estamos aguardando o projeto em parceria com a UFRN para jardinagem. O CAPS 

tem uma área que no momento é só mato. (SUJ_13) 

 Passeios no Parque das Dunas, passeio de barco. Sempre está se pensando em algo 

para eles conviverem na sociedade. (SUJ_14) 

 

 As propostas da Reforma Psiquiátrica visando à desinstitucionalização, à inclusão 

social e à conquista da cidadania abrem espaço para a integração entre os serviços 

substitutivos e os parceiros intersetoriais.
19

 Diversos métodos de inclusão podem ser 

utilizados para proporcionar melhorias e progressos na atenção psicossocial, a articulação 

com outros setores da sociedade, sejam a educação, cultura, a economia, e a formação de 

redes sociais favorecem a reinserção.
20

 

 Nessa perspectiva, alguns profissionais, principalmente do interior do estado, 

relataram a fabricação de produtos artesanais e parcerias de seus coordenadores de serviço 

com empresas para arrecadar materiais e participar de projetos que oferecem o 

desenvolvimento de atividades e produções artísticas, que posteriormente são expostas em 

feiras e/ou utilizadas em momentos culturais do município. 

  Ressalta-se que a intersetorialidade associada à inclusão social constrói-se a partir de 

esforços mútuos para a criação de um novo espaço de relações, resultando em ações efetivas e 

inovadoras na rede de saúde mental.
20 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As falas encontradas neste estudo trazem as opiniões dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem dos CAPS sobre a política, prática e formação em Saúde Mental, considerando a 



59 

 

importante contribuição da categoria pela atuação na ponta prática da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. 

 O cuidar desses profissionais ainda está em processo de transição. O novo modelo de 

atenção à saúde remete a nova configuração dos papéis e funções desses profissionais. Parte-

se de um modelo tecnicista e de relações de poder para uma equipe multiprofissional atuando 

a partir da interdisciplinaridade e realizando atendimento de acordo com as necessidades do 

usuário. 

O estudo revela que, para a concretização da Política Nacional de Saúde Mental, um 

dos pontos de entrave é a falta de capacitação. Identificou-se superficialidade na abordagem 

desse tema, seja em momentos teóricos, recordados pelos participantes, ou na prática dos 

serviços substitutivos, na qual a figura do enfermeiro pode tornar-se um facilitador na 

mudança dessa concepção.  

 Cobram-se também investimentos em materiais para a execução de atividades diárias, 

transporte para facilitar a inserção dos usuários nos dispositivos presentes na comunidade, e 

gestão capacitada para reconhecer as dificuldades do serviço. 

Apesar dos avanços obtidos com a Reforma Psiquiátrica e a Política Nacional de 

Saúde Mental na expansão dos serviços substitutivos, ainda existem muitos desafios para a 

concretização do modelo de atenção psicossocial, principalmente em relação aos recursos 

humanos.  
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6. CONCLUSÃO  
 

Os profissionais de enfermagem do nível médio que compunham os Centros de 

Atenção Psicossocial do Estado do Rio Grande do Norte eram predominantemente do sexo 

feminino, com média de 37 anos de idade, ganhavam acima de 999 reais e trabalhavam mais 

de 30 horas semanais no serviço pesquisado. A maioria não possuía outro vínculo 

empregatício e os que possuíam, geralmente era em outras áreas da saúde.  

Os técnicos e auxiliares de enfermagem participavam da dinâmica dos CAPS 

realizando atendimento individual, familiar e em grupo. Entretanto, sua função na equipe 

mostrava-se aquém na elaboração dos projetos terapêuticos individuais. 

Diferenças entre os profissionais da capital e do interior do estado foram 

identificadas. As estatisticamente significantes referem-se a faixa etária, salário no serviço, 

vínculo empregatício, tempo de formação acadêmica e tempo de atuação no serviço 

pesquisado. 

As falas desses profissionais quanto a política, prática e formação em saúde 

mental sugerem que, apesar dos avanços obtidos com a Reforma Psiquiátrica e a Política 

Nacional de Saúde Mental na expansão dos CAPS no estado, ainda existem muitos desafios 

para a concretização do modelo de atenção psicossocial, principalmente em relação à 

capacitação desses profissionais.  

Acrescentam-se as dificuldades encontradas no cotidiano da prática profissional: 

faltam recursos materiais, financeiros, logísticos e de gestão. Cobram-se investimentos em 

materiais para a execução de atividades diárias, transporte para facilitar a inserção dos 

usuários nos dispositivos presentes na comunidade, e gestão capacitada para reconhecer as 

dificuldades do serviço.  

O estudo em foco faz parte de um projeto maior envolvendo os profissionais que 

atuam nos diversos serviços da rede de Atenção à Saúde Mental do Estado do Rio Grande do 

Norte, buscando apresentar as políticas que efetivamente se desenvolvem na prática diária. O 

trabalho foi árduo, foram 38 locais de coleta de dados, sem mencionar a busca por cartas de 

anuência com todos os Secretários dos 28 municípios envolvidos, além do Secretário estadual.   

Como limitação deste estudo cita-se um pequeno atraso na coleta de dados em 

virtude da realização da Copa do Mundo no país, acarretando em um mês atípico, com jogos 

inclusive na capital do estado. Soma-se a isso a não devolução de alguns questionários. 

Muitos técnicos e auxiliares não o responderam, apesar do extenso tempo que foi destinado 

para esta etapa.  
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Conclui-se que no Rio Grande do Norte as categorias profissionais de técnicos e 

auxiliares de enfermagem clamam por uma capacitação em Saúde Mental. Entende-se que 

quando falta a atualização desse conhecimento, fica-se sujeito a estigmas e preconceitos, e 

compromete-se a qualidade prestada. Acredita-se que os resultados deste estudo tornam-se 

fundamentais para impulsionar estratégias de gestão visando a essa capacitação. 

Espera-se que os resultados desse panorama geral possam tornar-se um 

instrumento na luta pelas reais mudanças propostas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira no 

novo modelo de atenção à saúde. 
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APÊNDICE A 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Sr. (a) 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Papeis e funções dos profissionais dos 

serviços e políticas de saúde mental em Natal (RN)”. Desenvolvida pela mestranda Clara Tavares Rangel, sob 

orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, coordenador da Linha de Pesquisa “Ações 

promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva”, Professor Adjunto do 

Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo, represália ou penalidade. 

O estudo tem por objetivo geral: Diagnosticar a política de saúde mental do município de Natal (RN) a 

partir dos papeis e funções dos profissionais de saúde que compõem tais equipes. Como objetivos específicos 

tem-se: Caracterizar o cenário dos serviços públicos de saúde mental no município de Natal; Retratar as 

atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde mental nos serviços públicos de atenção em saúde mental de 

Natal (RN); Identificar os papeis e funções das diferentes categorias profissionais nas equipes de saúde mental.

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a um questionário com perguntas fechadas e 

abertas ou a uma entrevista a partir de um roteiro de entrevista previamente elaborado, de acordo com a categoria 

profissional, sendo a mesma preenchida manualmente pelo entrevistado e/ou gravada por meio de um aparelho 

de MP4. 

 A presente pesquisa oferece risco ou desconforto mínimos ao participante, pois não envolve 

experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. Não haverá ressarcimento por 

sua participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e voluntária mediante os esclarecimentos sobre 

objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. No entanto, na ocorrência, em 

qualquer momento, de algum dano causado pela pesquisa ao mesmo, seja ele de origem física ou moral, o 

participante terá direito a indenização, desde que se comprove legalmente esta necessidade, segundo as leis 

brasileiras. Os benefícios ao participante serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da política de 

saúde mental do município de Natal (RN).  

  Ressalta-se que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa ou de 

sua ética, poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes responsáveis: 

Pesquisador responsável: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. End.: Av. Ayrton Senna, 16, Residencial 

Santa Clara, Apto. 22. Capim Macio, Natal (RN), Brasil. CEP: 59.080-100. Fone: 9141-4448. E-mail: 

farnoldo@gmail.com.  

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-

970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home-page: www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada “Papeis e funções dos profissionais 

dos serviços e políticas de saúde mental em Natal (RN)”. 

 

________________________________            _________________________________ 

Pesquisador (Assinatura)                                  Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

Natal/RN, ______ de________________ de ________.  

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 

 

mailto:farnoldo@gmail.com
http://www.etica.ufrn.br/
mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE B 

                                                                                                                 
 
 

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 
d – Arteterapeuta 

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 

 



71 

 

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 
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 

ocupacional 

3= 
S. Social 

4=  
Psicologia 

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? 

19 1= Sozinho 2= Com outro profissional 3= Sozinho e com outro 4=Não atendo 
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profissional 

*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? 

20 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

21 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

22 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

23 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

24 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

25 Auxiliar ou técnico de nível médio 1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

26 Outros. Especifique:_____________ 1=Sim 2= Não 3= Não se aplica 

Para o atendimento individual realizado, você segue um Projeto Terapêutico Individual (PTI) do 
paciente? 

27 1= Totalmente 2= Pouco 3= Inexistente 4 = Não sigo 

28 Você realiza algum tipo de prescrição? 1= Sim 2= Não 

29 
Que tipo de prescrição você faz? 

1=Especifique:_______________ 

 
2= Não se 

aplica 

30 
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?  

31 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 

32 Cuidados físicos /higiene 1= Sim 2= Não 

33 Conforto  1= Sim 2= Não 

34 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 

35 Sono  1= Sim 2= Não 

36 Recreação  1= Sim 2= Não 

37 Observação  1= Sim 2= Não 

38 Anotação  1= Sim 2= Não 

39 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 

40 Consulta de rotina/manutenção 1= Sim 2= Não 

41 Visita domiciliar 1= Sim 2= Não 

42 Consulta em situação de crise 1= Sim 2= Não 

43 Oficinas / atividades de vida diária 1= Sim 2= Não 

44 Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= Sim 2= Não 

45 Dispensa de medicamento 1= Sim 2= Não 

46 Serviço de nutrição 1= Sim 2= Não 

47 Outro: __________________________________ 1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento individual? 

48 Cognitiva  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

49 Psicanalítica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

50 Sistêmica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

51 Pichon  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

52 Práticas 
Integrativas 
Complementares 
(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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53 Outra 
1=Sim. 

Especifique_____________________
________________________ 

2= Não 3= Não se aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os pacientes? 

54 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

55 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

56 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

57 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

58 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

59 Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas? 

60 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

61 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

62 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

63 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

64 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

65 Não faço 1= Sim 2= Não 

Você faz preparo do paciente internado para a alta? 
(OBS.: Para unidades de agudos e de emergência) 

66 
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) 

67 
1= Após alta 

médica 
2= Durante toda a permanência dele na 

instituição 
3= Não faço 

2ª PARTE - ATENDIMENTO FAMILIAR 

Como você atende famílias? 

68 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? 

69 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

70 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

71 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

72 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

73 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

74 Auxiliar ou técnico de nível médio 1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

75 Outros. Especifique:_________________ 1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

A quem você direciona o atendimento às famílias ? 

76 Grupos de familiares 1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

77 Uma família  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

78 Um familiar  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento familiar?  

79 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 

80 Cuidados físicos/higiene 1= Sim 2= Não 

81 Conforto  1= Sim 2= Não 

82 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 

83 Sono  1= Sim 2= Não 

84 Recreação  1= Sim 2= Não 

85 Observação  1= Sim 2= Não 

86 Anotação  1= Sim 2= Não 

87 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 

88 Consulta de rotina/manutenção 1= Sim 2= Não 

89 Visita domiciliar 1= Sim 2= Não 
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90 Consulta em situação de crise 1= Sim 2= Não 

91 Oficinas / atividades de vida diária 1= Sim 2= Não 

92 Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= Sim 2= Não 

93 Dispensa de medicamento 1= Sim 2= Não 

94 Serviço de nutrição 1= Sim 2= Não 

95 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 

100 

Práticas 
Integrativas 

Complementares 
(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 

101 Outra 
1=Sim.  

Especifique_______________________ 
2= Não 3= Não se aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os familiares? 
102 Durante a interação 1= Sim 2= Não 
103 Após contato com o familiar 1= Sim 2= Não 
104 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 
105 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 
106 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 
107 Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas aos familiares? 
108 Durante a interação 1= Sim 2= Não 
109 Após contato com o familiar 1= Sim 2= Não 
110 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 
111 Somente  no livro de anotações    gerais 1= Sim 2= Não 
112 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 
113 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) 

114 
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) 

115 
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? 

116 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. 

Qual profissional que o auxilia no atendimento a grupo? 
117 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 
118 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 
119 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 
120 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 



75 

 

121 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 
122 Auxiliar ou técnico de nível médio 1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 
123 Outros  1= Sim 

Especifique_____________________ 
2= Não 3= Não se aplica 

Que tipo de cuidados você faz no atendimento a grupos?  
124 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 
125 Cuidados físicos /higiene 1= Sim 2= Não 
126 Conforto  1= Sim 2= Não 
127 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 
128 Sono  1= Sim 2= Não 
129 Recreação  1= Sim 2= Não 
130 Observação  1= Sim 2= Não 
131 Anotação  1= Sim 2= Não 
132 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 
133 Consulta de rotina/manutenção 1= Sim 2= Não 
134 Visita domiciliar 1= Sim 2= Não 
135 Consulta em situação de crise 1= Sim 2= Não 
136 Oficinas / atividades de vida diária 1= Sim 2= Não 
137 Esclarece medicação/adesão ao tratamento/família 1= Sim 2= Não 
138 Dispensa de medicamento 1= Sim 2= Não 
139 Serviço de nutrição 1= Sim 2= Não 
140 Outro: ____________________________________________ 1= Sim 2= Não 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento a grupos? 
141 Cognitiva  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 
142 Psicanalítica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 
143 Sistêmica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 
144 Pichon  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

145 

Práticas 
Integrativas 

Complementares 
(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 

146 Outra 
1=Sim. 

Especifique_______________________ 
2= Não 3= Não se aplica 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os grupos? 
147 Durante  a interação 1= Sim 2= Não 
148 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 
149 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 
150 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 
151 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 
152 Não faço 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas junto aos grupos? 
153 Durante  a interação 1= Sim 2= Não 
154 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 
155 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 
156 Somente  no livro de anotações    gerais 1= Sim 2= Não 
157 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 
158 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 
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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? 

167 
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? 

168 
1= 

Totalmente 
2= Moderada 3= Pouco 4= Inexistente 

Descreva sua percepção sobre essa estrutura:_________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Sua atuação no serviço de saúde mental é satisfatória? 
169 1=Sim 2=Parcialmente 3=Não 

Explique:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

A formação profissional de sua categoria é deficiente para exercer o trabalho na saúde 
mental? 
170 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.... 

171 

Qual o seu papel na equipe de saúde mental?_____________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

172 

Qual a sua função na equipe de saúde mental?___________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE D- CARTA DE ANUÊNCIA DO COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
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APÊNDICE E- CARTA DE ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NATAL 
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APÊNDICE F – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APODI 
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APÊNDICE G – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AREIA 

BRANCA 
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APÊNDICE H – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSU 
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APÊNDICE I– CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARAÚNA 
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APÊNDICE J – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAICÓ 
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APÊNDICE L – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

CANGUARETAMA 
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APÊNDICE M – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

CARAÚBAS 
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APÊNDICE N – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEARÁ-

MIRIM 
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APÊNDICE O – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURRAIS 

NOVOS 
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APÊNDICE P – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE MOSSORÓ 
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APÊNDICE Q – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PAU DOS 

FERROS 
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APÊNDICE R – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SÃO 

MIGUEL 
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APÊNDICE S – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PATU 
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APÊNDICE T – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

GOIANINHA 
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APÊNDICE U – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE JOÃO 

CÂMARA 
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APÊNDICE V – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE JUCURUTU 
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APÊNDICE X – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE MACAÍBA 
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APÊNDICE Z – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE MACAU 
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APÊNDICE K – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE NOVA 

CRUZ
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APÊNDICE Y – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

PARELHAS
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APÊNDICE W – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE 

PARNAMIRIM
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APÊNDICE AA – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SANTA 

CRUZ 
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APÊNDICE AB – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SANTO 

ANTÔNIO 
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APÊNDICE AC – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SÃO 

GONÇALO DO AMARANTE 
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APÊNDICE AD – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ 

DE 
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APÊNDICE AE – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ 

DO CAMPESTRE 
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APÊNDICE AF – CARTA DE ANUÊNCIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE SÃO 

PAULO DO POTENGI  

 


