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RESUMO  

 
O presente estudo objetiva analisar e comparar os pontos de vista de profissionais, dirigentes e usuários sobre 

a atenção à saúde mental na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nessa perspectiva, caracteriza-se como 

uma pesquisa operacional, ou Investigação em Sistemas de Saúde (ISS), com desenho transversal de caráter 

descritivo quantitativo, desenvolvida a partir da aplicação de Escala de Medida de Opinião - EMO no 

Município de Parnamirim/RN, aliada às técnicas de observação e entrevista estruturada. A amostra compõe-

se de 409 sujeitos, sendo 209 profissionais integrantes das equipes da Estratégia de Saúde da Família, 30 da 

Estratégia de Saúde Bucal, 19 dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 24 diretores das Unidades Básicas 

de Saúde, acrescidos de 68 usuários portadores de transtorno mental  e 59 acompanhantes, respeitando os 

parâmetros éticos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, CAAE nº 0003.0.051.000-11. Os 

dados quantitativos foram submetidos ao Epi-info 3.5.2 para análise. A rede de saúde mental de Parnamirim 

envolve o fluxo entre ESF, CAPS, centro clínico e instituições hospitalares, possuindo como principais 

entraves a fragilidade do sistema de referência e contrarreferência, das conferências municipais de saúde, das 

equipes da ESF pelas limitações em recursos materiais e humanos, assim como uma população que 

desconhece a organização do sistema, aspectos que prejudicam a integralidade na atenção. Apesar de 

reconhecerem a importância de sua atuação, os profissionais da ESF questionam o próprio papel na 

assistência em saúde mental, sentindo dificuldade de acesso aos serviços psiquiátricos (76,5%). Apesar da 

maioria concordar que o doente mental é mais bem tratado na família do que no hospital (65,2%), os agentes 

comunitários de saúde foram a categoria predominante na discordância parcial ou total dessa afirmativa 

(40,8%), justamente o profissional em maior contato com a família. Os acompanhantes, por sua vez, sentem 

falta do apoio da ESF, pelo atendimento focar nas receitas controladas. As opiniões de profissionais, 

portadores de transtorno e acompanhantes confluíram em várias afirmativas, demonstrando as principais 

fragilidades a serem abordadas pela rede de saúde mental do município, como as percepções de que: (a) há 

necessidade de força física para cuidar do portador de transtorno por sua tendência à agressividade, 

precisando permanecer no hospício por representar perigo à sociedade; (b) apenas o psiquiatra pode ajudar a 

pessoa com problemas emocionais; (c) não há necessariamente desenvolvimento da doença mental pelo 

usuário de álcool e drogas; (d) entraves no acesso e questionamentos da qualidade dos serviços psiquiátricos; 

(e) não consideram que o cuidado ao doente mental traga sofrimento ao profissional. Logo, o empenho na 

formação de consensos, a monitoração e avaliação da rede são importantes mecanismos para uma gestão 

eficaz do sistema, refletindo na importância do fortalecimento das conferências de saúde e aproximação das 

diferentes instituições. Os resultados reforçam a importância do fortalecimento da atenção primária através 

de programas de educação permanente com enfoque nas ações e funções dos profissionais em acordo com 

suas competências e atribuições, contribuindo para a organização e resposta do cuidado em saúde mental, 

consequentemente favorecendo o cuidado ao usuário e a promoção da saúde familiar.  

 

Descritores:Saúde mental; saúde da família;atenção primária à saúde; assistência à saúde. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze and compare the opinion of professionals, managers and users about the mental 

health care in the Family Health Strategy (FHS). It is characterized as an Operations Research or Health 

System Research with a cross-sectional design and a descriptive quantitative nature. The study was 

developed from the application of the Opinion Measurement Scale allied to techniques of observation and 

structured interview in the city of Parnamirim / RN. The sample consists of 409 subjects, 209 professionals 

of the Family Health Strategy, 30 of the Oral Health Strategy, 19 of the Family Health Support Center, 24 

directors of Basic Health Units, plus 68 users with mental disorders and 59 caregivers, respecting the ethical 

parameters of Resolution 196/96 of the National Health Council, trial registration number: CAAE 

0003.0.051.000-11. Quantitative data were submitted to the Epi-info 3.5.2 for analysis. The network of 

mental health in Parnamirim involves the flow between the FHS, Psychosocial Care Centers, clinics and 

hospitals, having as main barriers the fragility of the referral and counter-referral system, of the municipal 

health conferences, of the FHS teams by the limitations in material and human resources as well as the 

population´s lack of acknowledge about the organization of the mental health network, issues that affect the 

integral attention. Even though the FHS professionals recognize the importance of their actions, they question 

their role in mental health care, experiencing difficulties in accessing psychiatric services (76.5%). Although 

most agree that the mentally ill is best treated in the family than in hospital (65.2%), the community health 

workers were the predominant category in the partial or total disagreement of this statement (40.8%), who is 

the professional in greater contact with the family. Nevertheless the caregivers miss the support of the FHS as 

the main focus of attention is on revenue control. The views of professionals, mental patients and caregivers 

converged in several statements, showing the main weaknesses to be focused by the mental health network of 

the city, as the perceptions that: (a) physical strength is needed to take care of mental patients for its tendency 

to aggression, requiring it to stay in the sanatorium for representing danger to society, (b) only a psychiatrist 

can help the person with emotional problems, (c) the user of alcohol and drugs does not necessarily develop 

mental illness, (d) the access barriers and doubts about the quality of psychiatric services, (e) caring of a 

mental health patient does not bring suffering to professionals. Therefore, the commitment to consensus 

building, monitoring and evaluation of the network are important mechanisms for an effective management 

system, reflecting in the importance of strengthening the health conferences and approximating different 

institutions. The results reinforce the importance of strengthening primary care through programs of 

continuing education focusing on the actions and functions of professionals in accordance with its 

competences and duties what contribute to the organization and response of mental health care, favoring 

user´s care and the promotion of family health. 

 

Keywords: Mental health, family health, primary health care, delivery of health care. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Frente ao panorama geral dos transtornos mentais e comportamentais sobre a Saúde 

no Mundo, a Organização Mundial de Saúde ressalta o despertar da consciência crítico-

reflexiva para a problemática, levando em conta o ônus das doenças mentais nas esferas 

sociais, culturais e econômicas das diversas comunidades globais (WHO, 2001; WHO, 

2003; WHO, 2008). 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003), os transtornos 

mentais e neurológicos foram responsáveis por 13% do total de anos de vida perdidos 

ajustados por incapacitação (AVAI), dentre todas as doenças e lesões. Projetando-se que, 

até 2020, a carga dessas doenças terá sido acrescida para 15%. 

Quatro de cada seis principais causas de incapacitação decorrem de transtornos 

neuropsiquiátricos, como: depressão, alcoolismo, esquizofrenia e transtorno bipolar. 

Muitas vezes, incidem juntos dois ou mais transtornos mentais numa pessoa e é comum a 

ocorrência da ansiedade combinada com transtornos depressivos. Estatísticas demonstram 

que aproximadamente um milhão de pessoas comete suicídio a cada ano (WHO, 2003). 

Os fatores que determinam a prevalência, a manifestação e o curso desses 

transtornos são a pobreza, o sexo, a idade, os conflitos e catástrofes, doenças físicas graves 

e o clima familiar e social. 

Ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) empenha-se em 

ajudar a derrubar muitas das barreiras, especialmente a estigmatização, a discriminação e a 

insuficiência dos serviços que impedem milhões de pessoas em todo o mundo de receber o 

tratamento de que necessitam e que merecem devido à persistência do pensamento 

positivista (FONSI; HUMEREZ; CAVALCANTE, 2000; SADIGURSKY; TAVARES, 

1998). Trata-se da busca pela consolidação de um projeto terapêutico cujo centro é atender 

as necessidades do usuário da Saúde Mental, garantindo “que não sejam negadas a pessoas 

com tais transtornos oportunidades para contribuírem à vida social e econômica, assim 

como garantir que seus direitos humanos estejam protegidos", dito por Benedetto 

Saraceno, diretor do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da 

Organização Mundial de Saúde (WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH, 

2008, p. 01). 

As consequências negativas dos transtornos influenciam o âmbito financeiro e 

emocional dos indivíduos, famílias e comunidade como um todo. Sendo a causa de 35% a 
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45% de absenteísmo do trabalho de países desenvolvidos e, mesmo que não provoquem 

esta saída, problemas relacionados à saúde mental podem resultar em um decréscimo 

significativo de desempenho no trabalho. Frente a isso, a OMS desenvolveu o Programa de 

Ação Global em Saúde Mental (Mental Health Global Action Programme – mhGAP) 

baseado em estratégias para melhorar a saúde mental das populações do mundo (WHO, 

2003).  

A saúde mental de uma pessoa está relacionada com a forma como ela reage às 

exigências da vida e harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ela 

é influenciada pela aceitação, ou não, deste indivíduo pela comunidade em que está 

inserido. A prevenção envolve incorporar hábitos de vida saudáveis bem como despertar a 

corresponsabilidade da comunidade, devendo envolver parcerias com órgãos 

governamentais e recursos comunitários.  

 No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição de 1988 e 

regulamentado por leis complementares no campo da saúde, tem como pressupostos 

básicos os princípios da universalização da integralidade, da descentralização, e a 

participação popular. Tal reforma trouxe grandes desafios e mudanças, as quais foram 

implantadas em conjunto com programas para a sua consolidação. Neste estudo o destaque 

diz respeito ao Programa Saúde da Família e o Programa de Saúde Mental. 

Em pouco mais de uma década, centenas de serviços foram instalados e outros 

antigos revisados durante a Reforma Psiquiátrica (WHO, 2007), a qual foi organizada com 

base nos pressupostos da Reforma Sanitária e da Psiquiatria Democrática Italiana, 

embasando-se na dimensão desinstitucionalizante desses movimentos. 

Para que a descentralização e municipalização ocorressem de forma efetiva foi 

essencial a criação de novos centros de atenção à saúde mental pela Portaria GM 224/92, 

como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Núcleos de Atenção Psicossocial 

(NAPS). Tais unidades de saúde oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o 

regime ambulatorial e a internação hospitalar à população local, uma medida que foi 

essencial em associação a outras portarias, para o início da desospitalização através do 

descredenciamento de leitos hospitalares (BRASIL, 2004a; FERNANDES et al., 2008). 

Nessa perspectiva, nota-se um novo foco de atenção à saúde mental diversificado, 

e não mais hospitalocêntrico, prestado através de uma rede substitutiva de cuidados 

composta por diversas unidades de atendimento que possuem uma relação hierárquica 

entre si. Instalando novos dispositivos, como o CAPS, que articulam as variadas instâncias 
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de cuidado em Saúde Mental desenvolvidas na Atenção Básica em saúde, no Programa de 

Saúde da Família, na rede de ambulatórios e nos hospitais (LUZIO; YASUI, 2010). 

Essas importantes mudanças no sistema de saúde do país caracterizam um cenário 

privilegiado para implementação de transformações significativas das práticas e saberes na 

área de Saúde, neste caso o estudo dos fatores que interferem na atenção à saúde mental na 

Estratégia Saúde da Família.  

Afinal, a Estratégia Saúde da Família (ESF) corresponde ao nível de atenção 

primária em saúde, consistindo, então, na porta de entrada ao SUS, centrada na prevenção 

de doenças, promoção e recuperação de saúde de forma geral e contínua. Nesta, o cuidado 

é voltado para a experiência da família, passando a incorporar a comunicação dialógica 

para não deixar a família de lado no tratamento individual, mas, pelo contrário, criando 

vínculos e incorporando-a como sujeito de intervenção. Ou seja, a família torna-se o objeto 

de atenção na porta de entrada do sistema (FIGUEIREDO et al., 2007b). 

Portanto, na Atenção Básica de Saúde (ABS), no Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e no Programa Saúde da Família (PSF) – criado em 1994 e 

posteriormente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF) –, a família é definida e 

situada a partir de seu ambiente físico e social. Entretanto, deixa-se de mencionar, nos 

discursos oficiais, a atenção à família no seu processo de ser e viver, como pré-condição 

para a construção da qualidade de vida e seus desdobramentos para planejamento/execução 

da atividade profissional (VASCONCELOS, 1999b). 

Aos profissionais de saúde, nesses programas, há necessidade de incorporarem um 

novo processo de trabalho centrado na vigilância à saúde; revisando não apenas o discurso 

da clínica, mas ampliando a reflexão de assistência aos valores da vida, as condições 

sociais e as formas como as pessoas enfrentam os problemas. Contribuindo com seu 

conhecimento e prática para ajudar a despertar na comunidade o ímpeto de buscar 

soluções, sendo vigilantes de sua própria saúde e segurança (FIGUEIREDO et al., 2007b). 

Logo, as ações de assistência desenvolvidas e implantadas para os usuários com 

transtorno mental e comportamental, terminologia recomendada pela OMS, devem ser 

articuladas com atividades de suporte social, como trabalho protegido, lazer, residências 

terapêuticas e atendimento dos enunciados previdenciários e de outros direitos (LUZIO; 

YASUI, 2010). 

Frente a esse modelo de atenção à saúde, nada mais compreensível do que as 

ações e atividades da ESF, ao assumir o território como um campo prático de sua atuação, 
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ultrapassarem os limites estruturais da unidade de saúde. No campo da Saúde Pública, 

tradicionalmente, a enfermagem brasileira desenvolve atividades domiciliares através da 

visita domiciliária (VD). A VD é considerada um instrumento de intervenção fundamental 

da ESF, não apenas para o cadastramento das famílias utilizado pelos integrantes das 

equipes de saúde, mas para conhecer, avaliar e pesquisar suas condições de vida e trabalho, 

estudando as relações que se desenvolvem entre os membros familiares. E, havendo 

desvios à saúde, perceber como está a evolução destes e quais fatores interferem 

negativamente em sua melhora a partir do perfil epidemiológico da área adscrita 

(TAKAHASHI; OLIVEIRA, 2001; FIGUEIREDO et al., 2007b). 

Entende-se que, dessa forma, facilita o planejamento da assistência ao permitir o 

reconhecimento dos recursos de que a família dispõe e contribuir para a melhoria do 

vínculo entre o profissional e o usuário, pois a VD é interpretada, frequentemente, como 

uma atenção diferenciada advinda do serviço de saúde (TAKAHASHI; OLIVEIRA, 2001). 

Com a visão de Vasconcelos (2004) e Neder (1994), parte-se para a abordagem de 

uma figura-chave na Estratégia Saúde da Família: o Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

o qual pode ainda ser tratado como agente ou agente de saúde. 

A profissão de Agente Comunitário de Saúde foi criada pela Lei n° 10.507, de 10 

de julho de 2002, e seu exercício ocorre exclusivamente no âmbito do Sistema Único de 

Saúde e sob a supervisão do gestor local em saúde. Este profissional integra as equipes do 

Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família 

(PSF), realizando atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde por meio de 

ações educativas nos domicílios e coletividade, em conformidade com as diretrizes do 

SUS, e estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção social e de proteção 

da cidadania. 

O ACS participa das atividades estimulando as discussões, pois ele também vive 

na comunidade e vivencia a maioria dos problemas, e junto com ela decide a forma de: 

encontrar o melhor jeito de fazer as coisas; descobrir o que podem e o que mais sabem 

fazer; dividir as tarefas entre todos; escolher as pessoas certas para cada situação. Dito de 

outra forma, executa um papel político e social, sendo uma das peças-chave para a 

implantação efetiva do SUS. Afinal, na XIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

2007, ao ser deliberado sobre a participação da sociedade na efetivação do direito humano 

à saúde prevê-se: 
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Apoiar e incentivar a participação social no movimento da reforma psiquiátrica e 

da luta antimanicomial, com a criação de entidades que incorporem usuários, 

familiares e profissionais de saúde, para garantir a extinção de qualquer 

tratamento violento e invasivo em saúde mental. (BRASIL, 2009a, p 160). 

 

A conscientização no processo de desenvolvimento social cultiva-se 

principalmente a partir da educação, a qual possibilita a formação de multiplicadores 

essenciais para a implantação de políticas que contemplem a qualidade de vida, os direitos 

humanos e a cidadania: fortalecendo a participação da sociedade nas políticas públicas de 

saúde. Um processo gradativo constatado por Azevedo e Miranda (2009) na formação de 

um movimento de suporte social representado pelas associações de familiares e usuários 

que participam ativamente nas discussões dos serviços de saúde mental, como a 

Associação Franco Basaglia (AFB) e a Associação de Usuários de CAPS (BRASIL, 

2009a). 

Entretanto, para ajudar as pessoas a definirem os problemas mais urgentes e 

prioridades, especialmente aquelas relacionadas com a saúde e a violência intrafamiliar, 

tanto o agente de saúde quanto toda a equipe da ESF precisam estar capacitados para 

detectar, avaliar e encaminhar os desvios de saúde identificados por estarem alocados na 

porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Isso implica alterações na forma de 

organização da formação, treinamento e atualização destes profissionais. (FIGUEIREDO 

et al., 2007b). 

A partir da prática da mestranda em instituição psiquiátrica ao longo da graduação 

do curso de enfermagem, houve a oportunidade de presenciar a implantação de novos 

serviços na rede de saúde mental e a implantação da primeira residência terapêutica no 

Município de Natal/RN no programa De Volta Para Casa. Na medida em que ocorre a 

reinserção dos portadores de transtorno mental e comportamental ao âmbito familiar e 

social, surgem alguns questionamentos sobre o acolhimento da sociedade e a assistência 

prestada pela rede de atenção à saúde mental. Outrossim, sua reinserção familiar implica 

em sua inclusão na abrangência do território de uma equipe de Estratégia de Saúde da 

Família. 

Entretanto, apesar dos avanços, ainda há diversos desafios a serem superados pelas 

políticas públicas de saúde mental, tais como: a resistência cultural de romper com a lógica 

manicomial; o fortalecimento de políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com 

transtornos mentais de alta prevalência e baixa cobertura assistencial; a implantação 

eficiente de uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas que sofrem 
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com a crise social, a violência e desemprego; consolidar e ampliar uma rede de atenção de 

base comunitária e territorial; aumentar recursos do orçamento anual do SUS para a Saúde 

Mental. 

A opinião pode influir sobre as atitudes e postura do profissional, portador de 

transtorno e acompanhante, consequentemente refletindo sobre o acolhimento e a 

qualidade da assistência prestada pelos profissionais e a sociedade em geral. Assim, 

surgem os seguintes questionamentos:  

- Quais os pontos de vista das pessoas envolvidas na atenção primária à saúde 

sobre o que é saúde mental, sua inserção na sociedade e no sistema de saúde? 

- Que comportamentos são considerados característicos do portador de transtorno? 

- Qual a opinião dos profissionais, portador de transtorno e acompanhante sobre a 

assistência prestada pela rede de saúde mental? 

- Qual o ponto de vista e expectativa quanto às funções da equipe de saúde para a 

atenção em saúde mental? 

- Quais opiniões dos profissionais, portadores de transtorno e acompanhantes 

convergem ou divergem? 

- De que forma tais opiniões convergem/divergem das Políticas de Saúde ou de 

Saúde Mental podendo refletir ou interferir em sua dinâmica? 

Historicamente, nota-se que ao ocorrer a inserção de novos conhecimentos na 

sociedade também são absorvidas novas práticas sociais. De forma semelhante os 

profissionais, a partir de orientações e reflexões sobre o conhecimento científico na 

assistência à saúde, podem influenciar o conceito e a percepção coletiva sobre a assistência 

à saúde mental, redefinindo comportamentos, competências, habilidades e atitudes. 

A busca de alternativas que propiciem essas mudanças leva, primeiramente, a 

um diagnóstico da real situação para que possamos promover um maior ajustamento aos 

desenhos de organização da atenção à saúde proposta municipalmente, mas que 

incorpore também o ser humano no ciclo de vida e em todas as estratégias ou políticas de 

saúde. 

Nesse sentido, adotou-se preferencialmente, neste estudo, a investigação em 

sistemas de saúde (ISS) que possibilita uma visão ampliada dos problemas e desafios 

diários, identificando problemas prioritários e as necessidades da população, no intuito de 

contribuir para o planejamento de ações, baseando-se nas contribuições da psicologia 

social. Afinal, ao planejar e propor ações ao campo de promoção à saúde, prevenção ou 
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tratamento há de se considerar os valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se 

dirige (BRASIL, 2006a; MINAYO, 2000).  

O contexto global em que se movem os projetos de mudança de enfoque e, 

consequentemente, de posturas, de propostas, de leis e de ações em saúde é bastante 

complexo e contraditório, assim como costumam ser os grandes processos sociais. Nesse 

sentido, os espaços serão múltiplos, não menos heterogêneos, conflituosos e ambivalentes, 

caracterizando a diferença das necessidades básicas dos sujeitos psicossociais envolvidos.  

Como resultados, espera-se subsidiar os profissionais de saúde, assim como as 

estratégias da coordenação municipal em Saúde Mental, e, ainda, ampliar as discussões e a 

implantação dos modelos substitutivos de atenção mental e psiquiátrica preconizados pela 

Reforma Psiquiátrica Brasileira, a partir da municipalização da atenção básica. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1         OBJETIVO GERAL 

 

Analisar e comparar os pontos de vista de profissionais, dirigentes e usuários sobre a 

atenção à saúde mental na Estratégia de Saúde da Família. 

 

2.2          OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Descrever a estrutura organizacional da SMS. 

2. Identificar os pontos de vista dos profissionais sobre a doença mental, sua inserção 

no sistema de saúde e sociedade, o portador de transtorno mental e comportamental, a 

assistência prestada pela rede de saúde mental e sobre as funções da equipe de 

profissionais. 

3. Identificar os pontos de vista dos dirigentes sobre a doença mental, sua inserção no 

sistema de saúde e sociedade, o portador de transtorno mental e comportamental, a 

assistência prestada pela rede de saúde mental e sobre as funções da equipe de 

profissionais. 

4. Identificar os pontos de vista dos usuários sobre a doença mental, sua inserção no 

sistema de saúde e sociedade, o portador de transtorno mental e comportamental, a 

assistência prestada pela rede de saúde mental e sobre as funções da equipe de 

profissionais. 

5. Comparar os pontos de vista dos profissionais, dirigentes e usuários sobre a doença 

mental, sua inserção no sistema de saúde e sociedade, o portador de transtorno mental e 

comportamental, a assistência prestada pela rede de saúde mental e sobre as funções da 

equipe de profissionais. 

6. Discutir as convergências e divergências das opiniões de profissionais, portadores de 

transtornos mentais e acompanhantes. 

7. Discutir os achados com base nas políticas públicas de saúde e saúde mental. 
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3 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

  

O referencial bibliográfico organiza-se em três tópicos: 

 O primeiro aborda as políticas públicas de saúde, expondo, brevemente, um resgate 

histórico da Reforma Psiquiátrica Brasileira assim como as diversas perspectivas e 

problemáticas analisadas por estudos nacionais e internacionais sobre seu processo de 

implantação.  

 Posteriormente, aborda-se sobre Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a Política 

de saúde mental. Descrevendo-se sua estrutura e fundamentos na Atenção Primária à 

Saúde e refletindo sobre as dificuldades profissionais, sociais e culturais ao longo desta 

transformação de modelo de atenção. 

 Por último, mas não menos importante, revisa-se, sumariamente, o conceito de 

opinião e sua relação com as diversas manifestações comportamentais, refletindo quanto à 

articulação do saber técnico e popular no processo de reflexão e transformação de práticas 

sociais. 

 

3.1        POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

No final dos anos de 1970 e durante a década de 80 desenvolveu-se o movimento 

da Reforma Sanitária, marcada historicamente pela VIII Conferência Nacional de Saúde 

em 1986, referendando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, cujos 

princípios norteadores são a universalidade de acesso, equidade e integralidade na atenção 

à saúde. 

O mencionado período histórico trouxe à pauta a exclusão do acesso à saúde e a 

ineficácia do modelo assistencial; o movimento da Reforma Sanitária também teve efeito 

representativo na Reforma Psiquiátrica, embasando o Movimento da “Luta 

Antimanicomial” originário no II Congresso de Trabalhadores em Saúde Mental. Esse 

movimento, composto majoritariamente por trabalhadores da saúde mental e seus usuários, 

contrapunha-se à hegemonia do modelo hospitalocêntrico no tratamento de pacientes 

psiquiátricos. (AMARANTE, 2008; CALICCHIO, 2007; FERNANDES et  al., 2008). 

O movimento brasileiro seguiu a tendência mundial, por ser há décadas uma 

preocupação global, na medida em que diversos países estipulavam maneiras mais 
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humanizadas e acolhedoras para tratar pessoas com algum sofrimento psíquico. A 

Declaração de Caracas, em 1990, apresentou como metas aos países das Américas e do 

Caribe a ressocialização da pessoa em sofrimento mental na sociedade e a superação do 

modelo de assistência centrado no confinamento hospitalar (OMS, 1990; FERNANDES et  

al., 2008). 

Frente a tal quadro, o Ministério da Saúde propõe a Política Nacional de Saúde 

Mental, na qual objetiva-se a adoção de um modelo de atenção extra-hospitalar, na 

reinserção dos pacientes com transtornos mentais no convívio social. Agregado a essa 

política propôs ainda, como passo inicial da reforma, o Programa de Reestruturação da 

Assistência Hospitalar Psiquiátrica (PRH), que preconiza a redução contínua de leitos 

psiquiátricos, definindo novos incentivos financeiros (BORGES; BAPTISTA, 2008). 

Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde Mental incentiva a criação de Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Unidades de 

Psiquiatria em Hospitais Gerais (UPHG), ações da saúde mental na atenção básica, 

implementa uma política de atenção integral a usuários de álcool e drogas, implanta o 

programa De Volta Para Casa, garante um programa permanente de formação de recursos 

humanos para a Reforma Psiquiátrica, promove direitos dos usuários e familiares 

incentivando a participação no cuidado, garante tratamento digno e de qualidade ao doente 

mental infrator e avalia continuamente todos os hospitais psiquiátricos por meio do 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. (BRASIL, 2007). 

Os serviços substitutivos de atenção à saúde mental propõem a reaproximação e a 

resocialização do portador, não possuindo os atributos do modelo tradicional de 

confinamento e institucionalização, o qual consumia em torno de 94% dos recursos 

financeiros desta área de atenção. (RABELO; COUTINHO, 2008; AZEVEDO; 

MIRANDA, 2009). 

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e o NAPS (Núcleo de Atenção 

Psicossocial), criados pela Portaria GM 224/92 e regulamentados pela Portaria n 336/GM, 

ambos considerados como serviços substitutivos, foram planejados para prestar 

atendimento e assistência mais humanizada, reconhecendo os usuários de Saúde Mental 

como membros da sociedade. O atendimento disponibilizado à população da região 

engloba cuidados de nível intermediário, entre o nível ambulatorial e hospitalar, e 

implantados no território brasileiro com base na densidade populacional de cada 

município. 
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No centro da estrutura da rede de serviços em saúde mental proposta pelo 

Ministério da Saúde encontra-se o CAPS, numa perspectiva intersetorial, confluindo com 

áreas circunvizinhas as Unidades de Atenção Básica, Associações de bairro, Escola, 

Família, Trabalho. Localizando-se em uma esfera mais abrangente, o CAPSi (Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil), Centro Comunitário, CAPSad (Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas), Residências Terapêuticas, Instituições de Defesa dos 

Direitos do Usuário e os Hospitais. 

Assim, o CAPS tornou-se referência nas políticas de saúde mental, realizando um 

dos mais importantes trabalhos assistenciais. (AMARANTE, 2008). 

 

Figura 1 – Rede de Atenção à Saúde Mental 

Fonte: Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial, Ministério da Saúde – 

Brasília-Df, 2004b. 

 

Entretanto, segundo Luzio e Yasui (2010), na Portaria GM 224/92 não há uma 

descrição de mudança do modelo de atenção caracterizando-as como unidades de serviço, 

mas como procedimentos. Ao centrar nos procedimentos a remuneração dessas unidades 

manteve-se na lógica de produtividade e desconsideraram-se as diversas ações realizadas 

no âmbito da promoção à saúde. De maneira que a concepção impressa dos documentos 
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termina por limitar a criatividade e complexidade características desses serviços. 

(AMARANTE, 2008). 

Tal concepção forneceu abertura para que a implantação do serviço ocorresse em 

alguns locais como NAPS/CAPS, ou seja, serviços distintos foram integrados como se 

pertencessem ao mesmo conceito de atenção. 

Os autores Luzio e Yasui (2010) esclarecem a diferença entre o CAPS e o NAPS 

quanto à sua criação e concepção, onde: 

 

O CAPS foi implantado como um serviço intermediário entre o ambulatório e a 

internação psiquiátrica, funcionando em cinco dias da semana, por no máximo 

oito horas diárias, cuja proposta terapêutica era a de uma prática clínica centrada 

na vida cotidiana da instituição, de modo a permitir o estabelecimento de uma 

rede de sociabilidade para fazer emergir a instância terapêutica. [...] O NAPS foi 

criado como um serviço substitutivo ao hospital psiquiátrico, portanto para 

funcionar durante as vinte e quatro horas. Ficava responsável pelo atendimento 

integral à demanda de Saúde Mental de uma região, principalmente aos casos 

graves, através de uma multiplicidade de ações, as quais tinham como objetivo a 

restituição do poder contratual do usuário, de modo a possibilitar a ampliação de 

sua autonomia. (LUZIO; YASUI, 2010, p. 19-20). 

 

Pela definição acima, observa-se uma diferença entre ambos quanto à 

complexidade dos casos e abordagem. Os usuários do CAPS visualizam-no como um 

espaço de informação e formação, construção de autonomia, pertença, ferramenta política e 

de empoderamento. Quanto ao NAPS, é considerado um ambiente de tratamento eficaz, 

dotado de características de acolhimento e convívio (AZEVEDO; MIRANDA, 2009). 

A Organização Mundial de Saúde, com o intuito de contribuir no 

desenvolvimento do sistema de saúde mental do país, providenciou informações de base 

para se monitorar a reforma do sistema. Realizou, assim, um levantamento censitário num 

relatório sobre o sistema de saúde mental brasileiro, no qual observou uma distribuição 

desigual dos serviços nas diversas regiões brasileiras e alertou para a crescente lacuna nos 

serviços mentais que está sendo criada decorrente do aumento da população idosa (WHO, 

2007). 

Entretanto, sem pretensão de generalização, cita-se que a implantação do SUS 

pode ser dificultada, também, pela inversão de papéis que se desenrola em certos 

momentos na democracia brasileira. O regime político, cuja vertente inicial correspondia a 

um controle pelo “demos” (palavra grega que significa povo), através de eleição de seus 

representantes nos poderes legislativo e executivo, termina por ter uma ideia de 
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representação interpretada dubiamente: ora como uma delegação de poderes, ora como um 

“governo de poucos sobre muitos”, como dito por Stuart Mill (CHAUI, 2005, p 23). 

Analisando sob a prerrogativa do SUS: ao longo da Reforma Sanitária, a 

população brasileira travou uma luta social política determinando, modificando, dirigindo, 

controlando e limitando a ação estatal e o poder dos governantes. Resultando, dentre outras 

ações, na criação da Política Nacional de Saúde Mental pelo Ministério da Saúde. 

Entretanto, a postura de representantes políticos eleitos em apoio ou detrimento às políticas 

de saúde vigentes pode favorecer ou desfavorecer a contínua implantação da reforma do 

Sistema Único de Saúde, incluindo aí o desenvolvimento do sistema de saúde mental 

(FIGUEIREDO et al., 2007a). 

Exemplos dessa interferência podem ser vislumbrados na revisão da Reforma 

Psiquiátrica brasileira realizada por Tenório (2002). Como exemplo, cita-se o que ocorreu 

com o projeto da Lei da Reforma Psiquiátrica, projeto de lei n 3.657/89. 

 Inicialmente, o Projeto de Lei n
o
 3.657/89, proposto pelo deputado Paulo Delgado 

(PT-MG), em 1989, possuía três artigos de conteúdo: 

 

O primeiro impedia a construção ou contratação de novos hospitais psiquiátricos 

pelo poder público; o segundo previa o direcionamento dos recursos públicos 

para a criação de recursos não-manicomiais de atendimento; e o terceiro 

obrigava a comunicação das internações compulsórias à autoridade judiciária, 

que deveria então emitir parecer sobre a legalidade da internação (TENORIO, 

2002, p 36; BRASIL, 1989). 

 

 Todavia, após aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto encontrou 

dificuldades no Senado, resultando em aprovação mais de dez anos depois (em 2001), 

numa uma versão substitutiva, de autoria do Senador Sebastião Rocha, a qual apresentava 

tanto uma perspectiva tímida da substituição asilar quanto uma abordagem ambígua do 

papel e da regulamentação da internação, chegando a “autorizar explicitamente a 

construção de novos hospitais e a contratação de novos leitos em hospitais psiquiátricos 

“nas regiões onde não existia estrutura assistencial” (TENORIO, 2002, p 36). 

 Tal medida de apoio à construção e à contratação de leitos nos hospitais 

psiquiátricos contrapunha-se ao novo modelo de atenção que se buscava implementar, 

sendo, posteriormente, suprimido o artigo referente à construção ou contratação de novos 

leitos. Sob tal abordagem, percebe-se como, mesmo com a perspectiva sanitária 

incorporada nas propostas reformistas das políticas oficiais, esporadicamente encontra-se 
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resistência passiva ou ativa da estrutura manicomial, da burocracia estatal e do 

conservadorismo psiquiátrico (TENÓRIO, 2002; FIGUEIREDO et al., 2007b). 

 Exemplifica-se com o ocorrido na Casa de Saúde Anchieta, em São Paulo:  

 

Como se sabe, a vitória do campo conservador nas eleições municipais de 1996, 

ratificada em 2000, delineou um quadro de grave ameaça ao Programa de Saúde 

Mental. Embora nenhum dos cinco Naps tenha sido fechado, equipes foram 

desarticuladas, lideranças do processo estão sofrendo forte retaliação e os antigos 

proprietários da Casa de Saúde Anchieta estão tentando reaver judicialmente a 

propriedade da clínica, com o beneplácito da administração atual. Mesmo com 

seu futuro ameaçado, porém, a experiência de Santos continua sendo uma 

referência paradigmática da implementação de novas formas de tratar em saúde 

mental (TENORIO, 2002, p 36). 

 

Acontecimentos estes que podem decorrer, de um lado do caráter socio-político-

econômico da Reforma Psiquiátrica, recebendo a influência da ideologia de grupos 

dominantes no poder público. Observa-se, então, a importância de se compreender que os 

principais atores da Reforma Psiquiátrica não são os gabinetes ministeriais, mas as “forças 

vivas da sociedade, nas instituições e nos serviços como ativos protagonistas políticos” 

(LUZIO;YASUI, 2010, p 22; SADIGURSKY; TAVARES, 1998). Portanto, remete a 

esferas que circunscreve o processo reformista, as práticas e os saberes traduzidos em 

desafios e pontos de superação dos atores envolvidos. 

Do outro, de caráter cultural, social e política principalmente no âmbito municipal, 

reconhecendo-se os desafios para orientar a manutenção da saúde, do ambiente, da família 

e das comunidades como uma “tarefa difícil” por não depender exclusivamente de quem 

orienta. (AZEVEDO; MIRANDA, 2009; FIGUEIREDO et al., 2007b). 

Nota-se, apesar desses entraves, um grande avanço no campo jurídico, assistencial 

e cultural, consolidando-se progressivamente a Reforma Psiquiátrica na atenção à saúde. 

Assumindo a política nacional brasileira um caráter inovador, comparando-se às 

experiências dos demais países, sendo reconhecida pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (Opas) e a Organização Mundial de Saúde (OMS). (AMARANTE, 2008; LUZIO; 

YASUI, 2010). 

A Reforma Psiquiátrica brasileira reflete uma transformação que ultrapassou as 

especificidades da área de saúde mental, indo abrigar-se na dimensão da ESF, na 

perspectiva psicossocial, cujas ações específicas são atravessadas pelas diversas 

abordagens necessárias para atender “partes do todo que compõem a família.” 

(FIGUEIREDO et al., 2007b, p 168). 
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Com a implementação gradual e contínua da Política Nacional de Saúde Mental, 

visualiza-se e comprova-se a ineficácia dos hospitais como centros de atenção da 

assistência a pessoas com grave sofrimento psíquico, por hospitalocêntricos. Avançando-

se, assim, na conclusão de que os locais ideais são o bairro, famílias, comunidades e, 

consequentemente, as unidades de saúde onde essas pessoas vivem. (LANCETTI; 

AMARANTE, 2006). 

A WHO (2003) estima que, em países desenvolvidos com sistemas de saúde 

organizados, 44% a 70% dos pacientes com transtornos não recebem tratamento, enquanto 

que nos países em desenvolvimento há um déficit de tratamento próximo a 90%. Tal 

quadro indica uma desproporção entre os recursos disponíveis e as demandas de 

atendimento nesta área. Figueiredo et al. (2007b) observa que a ampliação do serviço em 

saúde mental é possível no momento em que a Atenção Básica torna-se porta de entrada 

dos usuários para este tipo de atendimento. 

Uma observação reforçada pela OMS, quando afirma que:  

 

“dez milhões de pessoas poderiam ser tratadas por doenças como depressão e 

esquizofrenia mesmo em locais com recursos escassos, desde que recebam o 

cuidado, a assistência psicossocial e a medicação apropriados.” (WORLD 

FEDERATION FOR MENTAL HEALTH, 2008, p 01). 

 

3.2 A INTERFACE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E A SAÚDE 

MENTAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

O modelo assistencial em saúde mental no país, através da Lei n.º 10.216, 

redireciona e garante a proteção e os direitos dos portadores de transtornos mentais, 

delimitando aproximações operacionais, teóricas e metodológicas que possibilitam a 

inserção no Programa Saúde da Família, pois atendem aos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde, por ser uma prática no que diz respeito à eliminação do modelo 

hospitalocêntrico no país e à ruptura com o modelo biomédico, com o especialismo 

exarcebado, com a predominância da relação médico-doença, dentre outras. 

(FIGUEIREDO et al., 2007a). 

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado pela Portaria MS n
o
 692, em 

1993, na sucessão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), através do 

qual foi incorporado à equipe de saúde um representante da comunidade, possibilitando 

diminuir barreiras de comunicação, respeitando-se as diferenças culturais e os hábitos. 
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Inicialmente obteve um caráter restrito de Atenção Primária à Saúde, possuindo condições 

para absorver a demanda reprimida da atenção primária, mas com baixa capacidade para 

garantir a continuidade da atenção. Com a Norma Operacional Básica de 1996 (NOB 

01/96) foi explicitado como estratégia do modelo de atenção, caracterizando-se a partir de 

então como primeiro nível de atenção. (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

No campo da atenção à saúde, a ESF propõe superar a fragmentação dos cuidados 

decorrente da divisão sexual, social e técnica do trabalho em saúde, configurando-se como 

uma estratégia de reorientação do modelo assistencial e como o primeiro contato do 

usuário com o sistema de saúde. (SAITO, 2008).  

A equipe de saúde da família caracteriza-se como multiprofissional, composta por 

um médico generalista, um enfermeiro, um ou dois auxiliares de enfermagem e cinco a seis 

agentes comunitários de saúde. Permanecendo responsável por seiscentas a mil famílias, o 

que corresponde de três a quatro mil pessoas. Integrada a essa equipe há a Equipe de Saúde 

Bucal (ESB), sendo a ESB I composta por cirurgião dentista e auxiliar de consultório 

dentário, e a ESB II, também por técnico de higiene dental. (BRASIL, 2006b). 

Portanto, ao eleger a família e seu espaço social como núcleo básico central da 

abordagem no atendimento à saúde, busca-se humanizar as práticas de saúde e a satisfação 

do usuário através do estreito relacionamento da equipe com a comunidade e do estímulo à 

organização comunitária para o exercício efetivo do controle social. Representa, assim, 

uma mudança substantiva no sentido da vigilância à saúde, onde se espera um olhar 

multiprofissional e uma prática multissetorial. 

No momento em que se assume a responsabilidade da atenção à saúde no território 

da unidade de saúde, o saber dos sujeitos passa a ser incorporado à prática assistencial, 

cuja atitude terapêutica não assume mera postura tutelar, mas no desenvolvimento de 

vínculo, contato, cuidado e acolhimento. (BREDA et al., 2005). 

Neste estreitamento de contato, a unidade familiar passa a assumir a 

corresponsabilidade pelo cuidado de seus membros, ou seja, é considerada um instrumento 

facilitador-terapêutico na assistência, tornando-se revalorizada como um importante elo no 

processo da reintegração social e reconstrução da cidadania e dignidade do portador de 

transtorno mental. Entretanto, a comunidade e a família necessitam de ajustes estruturais, 

educativos, econômicos e culturais para promover o acolhimento do portador de transtorno 

mental. (AZEVEDO; MIRANDA, 2009). 
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Nos casos dos pacientes abandonados pelas famílias, os quais passaram a ser 

hóspedes permanentes dos hospitais psiquiátricos, se não for garantida a existência de 

alternativas de assistência tal necessidade fica ainda mais evidente, sob o risco de conduzir 

à marginalização os usuários: levá-los a viver nas ruas até o momento em que sejam 

recolhidos por policiais, levando-os a hospitais psiquiátricos ou prisões. (SADIGURSKY; 

TAVARES, 1998). 

Na perspectiva de Vasconcelos (1999a), Vasconcelos (2004) e Neder (1994), cada 

pessoa da comunidade sabe alguma coisa, sabe fazer alguma coisa e sabe dizer alguma 

coisa diferente. São os saberes, os fazeres e os dizeres da comunidade. A comunidade 

funciona quando existe uma troca entre os conhecimentos de todos. Cada um tem um jeito 

de contribuir, e toda contribuição tem valor. Incluindo aí a contribuição do usuário de 

Saúde Mental à vida social e econômica da comunidade. 

Segundo Vasconcelos (1999b), a valorização da família nos serviços públicos 

comunitários pode ser efetivada de dois modos: na abordagem aos problemas individuais e 

no apoio intensivo a famílias vivendo situações de crise. A primeira abordagem é centrada 

nos problemas individuais, usualmente atendidos em sua rotina, mediante intervenção no 

nível de suas origens e repercussões familiares. Na segunda dá-se apoio intensivo a 

famílias vivendo em situações de crise que colocam em risco a vida de um de seus 

membros. 

Essas famílias, segundo Vasconcelos (1999b), podem ser identificadas por 

diferentes indicadores, tais como: presença de desnutridos; recorrência de patologias 

facilmente controláveis; fracasso escolar de seus membros; ocorrência de óbitos por causas 

tratáveis; envolvimento de crianças em atividades ilícitas; violência contra membros mais 

frágeis; percepção pelos vizinhos de negligência e crise interna; crianças saindo para viver 

na rua; presença de idosos com sinal de descuido; atritos frequentes com a vizinhança; 

repetição de atitudes prejudiciais à comunidade local; doença incapacitante dos pais; 

desemprego prolongado; e separação do casal. Concorda-se que a presença desses 

indicadores aponta para a necessidade de apoio sistemático que está centrada na dinâmica 

global da família e não apenas em membros isolados. 

Dessa forma, parte-se do princípio de que o modo como a pessoa vive o adoecer 

psíquico vai afetar suas relações de parentalidade, amizade e socialização em geral, 

repercutindo em processos ansiogênios, defensivos e depressivos tanto para o cuidador 

familiar, quanto para os membros que compõem o núcleo familial, os quais podem incidir 
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em grau leves ou transitórios até situações crônicas e incapacitantes. Sem mencionar 

hábitos e estilos de vida, como o uso e abuso de substâncias psicoativas e/ou processos 

clínicos que também configuram a comorbidade. De qualquer modo, gera uma fonte 

adicional de sofrimento para seus portadores e familiares, repercutindo desfavoravelmente, 

causando impactos na capacidade funcional, na estruturação familiar e em seus 

desdobramentos socioculturais, afetando a qualidade de vida. (SADIGURSKY; 

TAVARES, 1998). 

A família por vezes reconhece a rede de assistência de saúde mental como locais 

que ajudam na relação com o familiar doente, mas, quando não reconhece, por exemplo, o 

hospital-dia como um local de tratamento em busca da autonomia individual e familiar no 

enfrentamento ao problema de saúde, os familiares tornam-se dependentes do serviço, por 

não se sentirem preparados para cuidar e interagir com o doente em casa. (AZEVEDO; 

MIRANDA, 2009).  

Por recomendação ministerial, muitos municípios organizam estratégias de apoio 

matricial às equipes de saúde da família, sendo estipulada na XIII Conferência Nacional de 

Saúde a existência de uma equipe matricial para cada cinco ESF. Isso representa em uma 

estratégia de apoio permanente e consistente às equipes de saúde da família no lidar com o 

sofrimento psíquico da comunidade que engloba: prestar consultas em conjunto, fazer 

visitas domiciliares, organizar estudos de situações clínicas mais complexas, etc. Afinal, 

segundo Azevedo; Miranda (2009), ao se estimular o envolvimento da família em novas 

formas de tratamento, ela torna-se mais consciente de seu valor no tratamento. 

(AMARANTE, 2008; BRASIL, 2009a). 

Soares (2008) relata a experiência do enfermeiro psiquiátrico na equipe de apoio 

matricial. Reconhece-se a necessidade de amadurecimento do projeto, mas percebeu-se: 

ausência de encaminhamentos devido aos casos serem discutidos em reuniões com a 

equipe de saúde da família, onde são tomadas decisões de ações em conjunto para 

resolução compartilhada dos casos; a existência de maior resolutividade dos casos e menor 

estigma quanto à abordagem dos portadores de transtorno mental.  

 

O papel do enfermeiro especialista é o de ensinar aos enfermeiros generalistas 

como aumentar seu potencial de cuidado com o doente, sem que eles próprios 

assumam essa função, mas, sim, compartilhando funções e assumindo 

responsabilidades em conjunto na prestação de cuidado ao doente. (SOARES, 

2008, p. 7). 
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Entretanto, Azevedo e Miranda (2009) constatam a inexistência de um 

investimento satisfatório no trabalho desenvolvido pelos profissionais junto com as 

famílias. Aspecto este que prejudica a adequada reinserção do usuário ao seio familiar, 

pois há necessidade de considerar a diversidade de sua organização, conhecendo as 

potencialidades, fragilidades e condições socioeconômicas, afetivas, cognitivas, 

emocionais e sentimentais dos familiares, avaliando-se em termos materiais, psicossociais, 

de saúde ou de qualidade de vida para garantir sua parceria e apoio ao longo do processo 

terapêutico. 

Apesar do avanço na promoção à saúde, através experiências que acompanham a 

implantação de serviço de atenção à saúde mental percebe-se que fatores importantes de 

monitoramento como o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), apesar de 

apresentar um campo para registro de doença mental (DM), não demonstra o 

processamento dos dados. Gerando, por conseguinte, subnotificações quanto aos casos de 

transtornos mentais no PSF. (OLIVEIRA; ATAIDE; SILVA, 2004; MARCON; ATAIDE; 

OLIVEIRA, 2007).  

Lancetti (2010) considera a abordagem da saúde mental na saúde da família um 

processo de complexidade invertida, pois é no nível primário que a assistência é prestada 

voltada ao sujeito e às suas famílias, alcançando um grau de complexidade maior do que o 

nível (terciário) hospitalar da psiquiatria, com tratamentos padronizados e menos 

individualizados, através de medidas punitivas, coquetéis medicamentosos, etc. Além de 

evitar que o sujeito seja introduzido na “carreira de doente mental”, produzida pelos 

hospitais psiquiátricos. 

 

3.3 A OPINIÃO E AS PRÁTICAS SOCIAIS 

 

Como mencionado, sumariza-se o conceito de opinião, por ser uma categoria 

inserida no cotidiano dos sujeitos, discutindo-a a partir de três pontos de vista, ou seja, do 

ponto de vista didático, representacional e filosófico. Assim, acredita-se deixar claro o que 

se concebe como opinião. 

Do ponto de vista didático, a opinião engloba um posicionamento, uma resposta a 

ser dada, a qual é sustentada por argumentos como evidências, provas, dados e outros 

elementos que fornecem suporte à ideia defendida. Segundo Uber (2008), toda 
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argumentação envolve uma questão controversa ou polêmica de um tema de interesse que 

afeta uma coletividade. 

Do ponto de vista psicossocial, segundo Moscovici (1978), o universo da opinião 

refere-se ao conjunto de proposições, avaliações e reações organizadas de maneira muito 

diversa segundo as classes, as culturas ou os grupos, existindo tantos universos de opinião 

quantas classes, culturas e grupos existem. Cada universo tem três dimensões: a 

informação, uma imagem e uma atitude.  

A informação refere-se à “organização dos conhecimentos que um grupo possui a 

respeito de um objeto social”, em resumo, ao “conceito” ou saber que é atribuído pelos 

sujeitos a este objeto enfocando a quantidade de informação ou os níveis de conhecimento. 

A “imagem” ou “campo de representação” se refere ao modelo social empregado por um 

grupo a um objeto, formulando juízos quanto à imagem do profissional, imagem do 

paciente portador de transtorno, a ação da Reforma Psiquiátrica e a que prática ela mais se 

aproxima. A atitude denota quanto à “orientação global em relação ao objeto da 

representação social”, podendo os sujeitos definir atitudes favoráveis, desfavoráveis ou 

intermediárias ao objeto. (MOSCOVICI, 1978, p. 69-71) 

A opinião é um dos elementos componentes da Representação Social, a qual é um 

processo que torna conceito e percepção intercambiáveis por transformar tanto o sujeito 

quanto o objeto, à medida que ambos modificam-se no processo de elaboração do objeto, 

tonando-se este um prolongamento do seu comportamento e incluído num contexto ativo e 

dinâmico.  (MOSCOVICI, 2003; ARRUDA, 2005). 

Em outras palavras, por exemplo, a opinião formulada pelo profissional sobre a 

assistência e a saúde mental pode influir sobre a atitude e postura do profissional 

refletindo, consequentemente, no direcionamento que o profissional dá à família e ao 

portador ao lidar com o transtorno. Assim como a inserção de novos conhecimentos na 

sociedade pela Reforma Psiquiátrica possibilita a modificação de comportamentos, 

competências, habilidades e atitudes do profissional que modificam seu conceito e 

percepção sobre a saúde mental e a assistência. 

Do ponto de vista mais filosófico, segundo Kant o termo “opinião” remete ao uso 

público da razão, advogando o direito e necessidade de se estabelecer o princípio do uso 

público da razão para que se possa viver numa sociedade esclarecida. Dessa forma, o ser 

humano tem a possibilidade de emancipar-se, saindo da condição de tutelado e 

encontrando esclarecimento (KANT, 1985 apud SIQUEIRA, 2006).  
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Nesse sentido, pode-se vislumbrar a educação como um instrumento de 

emancipação dos sujeitos, reconhecendo-se que a articulação dos saberes técnico e popular 

possibilita que a comunidade e o próprio indivíduo tenham a oportunidade de conhecer e 

controlar os fatores que determinam sua saúde, visando à promoção da saúde (RUIZ; 

LIMA; MACHADO, 2004). 

Para isso, “apenas o homem com liberdade de pensar, com liberdade de acesso ao 

conhecimento pode libertar-se da menoridade e encontrar o esclarecimento”, sendo o 

esclarecimento um processo que se desenvolve no seio das relações humanas. (SIQUEIRA, 

2006, p 109). Assim, Kant reflete sobre os tutores das grandes massas, citando os 

profissionais da saúde como exemplo, que pertencem a instituições da esfera cultural e, 

como formadores da opinião pública, estão contribuindo tanto para a que menoridade 

ocorra, quanto para a sua manutenção entre os homens (KANT, 1922 apud DURÃO, 

2011). No papel de formadores de opinião pública, os profissionais sujeitos deste estudo 

podem, a partir da conscientização, contribuir para o desenvolvimento social, contribuindo 

para a implantação de políticas que contemplem a qualidade de vida, os direitos humanos e 

a cidadania.  

Assim, as mudanças de comportamentos, competências, habilidades e atitudes 

almejadas pela Reforma Psiquiátrica decorrem da possibilidade de inserção de novos 

conhecimentos na sociedade a partir de um processo educativo que permita o diálogo e 

liberdade entre os atores, acolhendo a diversidade. Um processo preferencialmente 

mediado pelos sujeitos formadores de opinião, como profissionais da saúde, educadores, 

entre outros. 

Fonsi, Humerez e Cavalcante (2000) refletem sobre a necessidade da equipe de 

enfermagem aceitar a participação dos pacientes no processo de cuidado, reinventando-o 

visando à superação da passividade tão característica do adoecer mental, por serem 

excluídos da participação social e, inclusive, do próprio tratamento. 

As autoras observam que a partir do estímulo de participação dos pacientes em seu 

próprio tratamento medicamentoso resgata-se a sua autoconfiança, autoestima e a assunção 

de atitudes de autocuidado. Estimulando-os a verbalizar e dialogar sobre o que pensavam 

do uso das medicações, ou seja, eles expressavam a significação dos medicamentos e 

tratamento. 
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Logo, um processo educativo, através da mediação do processo de 

autoconhecimento e autodesenvolvimento, influi na qualidade da assistência prestada ao 

cliente, contribuindo na percepção de problemas e na autoavaliação profissional. 

Dessa forma, busca-se nesta pesquisa a apreensão dos fenômenos sociais como 

facilitadora na compreensão das diversos pontos de vista gerados pelos diversos sujeitos 

envolvidos no processo de cuidado do doente mental na Estratégia de Saúde da Família; o 

profissional, portador de transtorno e acompanhante terminam por prolongar-se no seu 

comportamento, atitude e postura. (MOSCOVICI, 2003; BUCHELE, 2005; MARQUES; 

TYRREL; OLIVEIRA, 2006). 
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4 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

 

O presente estudo se configura como a primeira etapa de uma pesquisa 

operacional
1
, ou Investigação em Sistemas de Saúde (ISS), com desenho transversal de 

caráter descritivo e quantitativo. 

A Investigação em Sistemas de Saúde (ISS) preocupa-se basicamente com o 

melhoramento da saúde de pessoas e comunidades, realçando a eficiência e eficácia do 

sistema de saúde, sendo descrita com mais detalhes na sessão “Metodologia na 

Investigação em Sistemas de Saúde (ISS)”, adiante. 

A pesquisa descritiva tem como foco descrever, analisar ou verificar as relações 

entre fatos e fenômenos (variáveis), expondo o que, com quem, como e qual a intensidade 

do fenômeno em estudo (FERNANDES; GOMES, 2003; GIL, 2010). 

Vale esclarecer que a pesquisa sob a ótica quantitativa caracteriza-se pelo 

emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. A etapa quantitativa é caracterizada pela 

representação de um nível de análise que permite identificar as características dos 

fenômenos, possibilitando, também, a ordenação e a classificação destes. (RICHARDSON, 

1999). 

Entretanto, o campo da Saúde abrange uma realidade complexa que demanda 

conhecimentos distintos integrados. Este relaciona-se não apenas às inflexões 

socioeconômicas, políticas, da vigilância sanitária ou educação, mas abrange a saúde e 

doença como fenômenos clínicos e sociológicos vivenciados, cristalizados e simbolizados 

culturalmente pela sociedade como uma forma de enfrentar seus medos e exorcizar seus 

fantasmas. Uma reflexão que reforça a importância das consequências da saúde e da 

doença não apenas pelos efeitos no corpo humano, mas pelas repercussões no imaginário.  

Minayo (2000, p16) reforça que, considerando os dados operacionalizáveis e o 

conhecimento técnico, “qualquer ação de tratamento, de prevenção ou de planejamento 

deveria estar atenta aos valores, atitudes e crenças dos grupos a quem a ação se dirige”. 

                                                           
1
 Edital - MS/CNPQ/FAPERN – nº 01/2007, do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em 

saúde – PPSUS. TEMA 05 – Saúde Mental e Atenção Básica. 
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Tais valores, atitudes e crenças ampliam e “aproximam [a pesquisa] com maior 

luminosidade dos contornos reais dos fenômenos que abarcam”. 

 

4.1.1 Metodologia na Investigação em Sistemas de Saúde (ISS) 

 

A Investigação em Sistemas de Saúde (ISS) ou Health System Research é uma 

iniciativa da Organização Mundial de Saúde e tem provado ser uma ferramenta 

extremamente útil para gestores de saúde em todos os níveis do sistema ao longo dos 

últimos 15 a 20 anos, ao disponibilizar os dados necessários para a tomada de decisões. 

(OMS, 2006).  

A ISS surgiu da necessidade de operacionalizar os achados de estudos avaliativos 

dos serviços de saúde, em diversos países, sob a chancela da OMS (SIDAT et al., 2010). A 

abordagem surgiu após a discussão sobre a Atenção Primária em Saúde (Primary Health 

Care, PHC), quando se percebeu que os serviços de saúde não estavam alcançando todas as 

pessoas de forma equitativa e que esses serviços não estavam sendo oferecidos da maneira 

mais eficiente, em termos da relação custo-benefício. Adicionalmente, observou-se que, 

mesmo quando os serviços estavam disponíveis, não eram utilizados da melhor maneira 

possível, uma vez que frequentemente pareciam estar mal adaptados frente às necessidades 

e aos desejos da população a quem eram destinados, nos problemas encontrados em suas 

atividades diárias. A ISS concentra sua ação exatamente nestes campos. (OMS, 2006). 

É um processo ousado e inovador adotar o ISS
2
 nos estudos em saúde mental, 

sendo tradicionalmente utilizada no país nos estudos sobre o controle e erradicação da 

hanseníase (BRASIL, 2006a; ARBOÉS et al., 2010). Certamente, muitos assuntos nos 

Sistemas de Saúde, e com os quais se concorda, incluindo a saúde mental a partir da 

implantação dos modelos substitutos de intervenção, têm como característica uma 

dinâmica nos processos de mudança e que exigem a realização de pesquisa operacional no 

sentido de apoiar as reformas em saúde necessárias e de assegurar a equidade no acesso 

aos cuidados de saúde para populações de elevado risco. A ISS possibilita uma visão mais 

ampliada em relação aos problemas e desafios cotidianos nos serviços de saúde e, assim, 

objetiva focalizar de maneira otimizada a utilização dos recursos. (OMS, 2006). 

                                                           
2
 Existem versões completas em diferentes idiomas, tais como: o francês, espanhol, português, e em partes 

para o árabe, vietnamita e chinês. 
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Minayo (2000), vendo por um prisma mais filosófico, considera a pesquisa como 

uma atitude e uma prática teórica de constante busca, consistindo em um processo 

intrinsecamente inacabado e permanente. Trata-se de uma atividade de aproximação 

sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre 

teoria e dados. 

Demo (1996, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana, considerando-a 

como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção 

competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido 

teórico e prático”. 

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

Frente a tais definições, reconhece-se o “ciclo da pesquisa” como um processo 

que dialeticamente termina num produto provisório e recomeça nas interrogações lançadas 

pela análise final. Salienta-se, então, que não há pretensão de considerar este trabalho 

como um produto finalizado, mas como uma contribuição às investigações e planejamentos 

futuros. 

A Pesquisa operacional tem o potencial de informar melhores políticas e práticas, 

sinalizando onde poderiam ser aplicados recursos com a finalidade de se ter ações com 

maior impacto. A investigação em saúde foca dois propósitos principais: um corresponde à 

investigação básica que é necessária para gerar novos conhecimentos e tecnologias para 

lidar com grandes problemas de saúde não resolvidos; em segundo vem a investigação 

aplicada que se faz necessária para identificar problemas prioritários, formular e avaliar 

normas e programas que trarão os melhores benefícios para a saúde, maximizando o uso 

dos recursos disponíveis. Minayo (2000) considera a pesquisa estratégica adequada às 

investigações no campo da saúde, pois, apesar de utilizar os instrumentos da pesquisa 

básica, focaliza a ação baseando-se nas teorias das ciências sociais, e, particularmente 

neste estudo, as contribuições da psicologia social. A seguir destaca-se de forma didática 

as etapas da Investigação em Sistemas de Saúde: 
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Figura 2 – As etapas de Investigação em Sistemas de Saúde 

Fonte: BRASIL, 2006a. 

 

Relembra-se que esta pesquisa é um recorte do Projeto: “Avaliação dos fatores 

que interferem na atenção à saúde mental na Estratégia Saúde da Família no Município de 

Parnamirim/RN”, que vem sendo desenvolvido há algum tempo. 

Destaca-se que o presente estudo integra uma pesquisa assistida pelo Edital - 

MS/CNPQ/FAPERN – nº 01/2007, do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão 

compartilhada em saúde – PPSUS. TEMA 05 – Saúde Mental e Atenção Básica, cujo 

resultado da seleção pública encontra-se em anexo (Anexo I).  

Com base nas orientações da Pesquisa Operacional em Saúde, utilizando a 

primeira etapa do projeto citado anteriormente,  por sua vez, estabeleceram-se três etapas:  
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1ª Etapa 

 Esta etapa subdivide-se em três momentos: - revisão e descrição da estrutura 

organizacional da SMS; - levantamento do número de casos na UBS dos portadores de 

transtornos mentais e comportamentais; - elaboração da proposta de oficina de trabalho 

para os alunos de graduação vinculados ao grupo de pesquisa
3
, como atividades de 

extensão. Utilizaram-se ainda os dados secundários coletados por meio de relatórios e de 

indicadores referentes à base de dados da SMS, especificamente o SIAB.  

 

2ª Etapa 

 Nesta etapa realizou-se a coleta dos dados primários através da Escala de 

Medida de Opinião – EMO (apêndice D): um questionário elaborado a partir do estudo de 

Osinaga, Furegato e Santos (2004), baseado nas recomendações constantes nas Diretrizes 

do Programa Saúde da Família (BRASIL, 1997) e da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 

2001), com afirmativas que auxiliam na compreensão das impressões e opiniões dos 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família do Município de Parnamirim/RN, 

pacientes e as famílias adscritas. 

 Coletaram-se informações sociodemográficas e informações sobre os 

transtornos mentais e comportamentais com base na Classificação Internacional das 

Doenças – CID-10/DSM-III, além de aspectos referentes à interface do profissional, o 

usuário e o familiar/acompanhante
4
 com o sistema de saúde, no intuito de proceder a uma 

avaliação resumida dos nós críticos e da satisfação dos usuários.  

 

3ª Etapa 

 Esta etapa foi considerada como planejamento da pesquisa a partir das 

informações obtidas no contexto da ESF, mediante este reconhecimento, com destaque 

para as fragilidades da rede de atenção à saúde mental em foco. Assim, determinaram-se os 

participantes, definiram-se as áreas de domínio, metodologia e cronograma do curso, para 

então identificar e planejar a aquisição de materiais necessários (por exemplo: papelaria e 

outros suprimentos e transportes). 

                                                           
3 Grupo de Pesquisa “Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em saúde mental e saúde coletiva”. 
4 Ressalta-se, a partir do campo da coleta dos dados, que nem sempre o familiar era o acompanhante. Inclusive, 

constatou-se um acompanhante para dois portadores de transtornos mentais e comportamentais sem vínculo familiar, 

apenas de solidariedade e amizade. Exemplificando: um acompanhante reconheceu um dos portadores no lixão, 

recolhendo-o e abrigando em seu domicílio, para posterior busca de tratamento. 
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Logo, na investigação do sistema de saúde foram utilizados dados divulgados pelo 

sistema DATASUS, o IBGE, CNES, encontros com representantes da gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde – SMS e com funcionários da SMS. 

Nessa perspectiva, estabeleceu-se um aprofundamento do olhar sobre o objeto de 

estudo na coleta de dados, através da observação assistemática do pesquisador durante a 

participação em conferências, encontros e reuniões pré-agendadas da SMS-Parnamirim que 

abordavam o funcionamento do sistema e da rede de saúde mental. A observação 

assistemática consiste em uma técnica de coleta e registro de fatos da realidade sem que o 

pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas. 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Tais participações em eventos e conversas informais possibilitam contato com 

pessoas ligadas ao universo investigado. O registro de tais dados é realizado no diário de 

campo, tratando-se de um material complementar à pesquisa, embora não se constitua em 

foco central da análise. Reconhecendo-se a necessidade frequente de retornar às notas de 

campo originais e verificar as conclusões para coletar dados adicionais, caso os dados 

disponíveis pareçam ser controversos, e obter o retorno de todas as partes envolvidas 

(MINAYO, 2000). 

A entrevista estruturada foi realizada com a aplicação de formulários para descrição 

do perfil dos sujeitos e da Escala de Medida de Opinião – EMO, sendo aliada às técnicas 

de observação assistemática. 

A entrevista é um procedimento utilizado para investigação social. No caso da 

estruturada, segue um roteiro, ou seja, um formulário, com o objetivo de obter uma 

padronização das respostas, permitindo que sejam comparadas. (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 

 Segundo Marconi e Lakatos (2010, p.192), a observação é um elemento básico de 

investigação científica, sendo “uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 

e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste 

apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que deseja estudar”. 

De acordo com SIMPSON; MIRANDA (2011), não existe observação sem 

participação, pois existirá sempre um princípio de sinergia, o que confere um compartilhar 

consciente e sistemático, conforme as circunstâncias permitam nas atividades de vida e, 

eventualmente, nos interesses e afetos de um grupo. Assim, a qualidade processual da 

observação participante considera a interação, exigindo uma conduta crítica e reflexiva, 
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assim como uma constante adaptação do pesquisador diante do fenômeno observado, que 

passa a fazer parte do contexto pesquisado, ao mesmo tempo modificando e sendo 

modificado. 

 Para a descrição do perfil dos sujeitos da pesquisa, foram adotados nesta pesquisa 

dois tipos de formulários de perfil (Apêndice C) em associação com a Escala de Medida de 

Opinião – EMO (Apêndice D), aplicados conforme o tipo de sujeito: profissional ou 

acompanhante familiar/não familiar. 

 O formulário é utilizado quando se pretende obter respostas mais amplas, com 

maior número de informações. É um instrumento que pode ser preenchido pelo 

pesquisador, que apresenta maior flexibilidade pela possibilidade de reformular as 

perguntas de acordo com a situação, para tornar a linguagem mais clara, possibilita a coleta 

de dados mais complexos e fornece oportunidade para o pesquisador explicar melhor os 

objetivos da pesquisa, esclarecendo o significado de termos e o objeto da questão. 

(ANDRADE, 2010). 

 As variáveis consistem em uma classificação ou medida que contém ou expressa 

valores. (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Nesse sentido, as variáveis consideradas para caracterização do perfil dos 

profissionais foram informações referentes à identificação da unidade de Saúde da Família 

em que realizam atendimento, idade, sexo, categoria profissional, a formação profissional, 

em quais campos possuem experiência na assistência em saúde mental (ambulatorial, 

Centro de Atenção Psicossocial, Hospitalar, emergência, dentre outros), se realizou 

atendimento domiciliar a algum portador de transtorno mental, e o tempo de serviço na 

Estratégia de Saúde da Família e em outros serviços de saúde. Além da análise do 

resultado da Escala de Medida de Opinião – EMO dos servidores na Atenção Primária à 

Saúde de Parnamirim/RN inclusos nesta pesquisa. 

No caso dos usuários as variáveis foram: idade, sexo, diagnóstico referido, tempo 

do transtorno, tempo de internações, número de reinternações/instituição, atendimento 

emergencial (hospital psiquiátrico, hospital geral, emergência psiquiátrica, dentre outros), 

serviço atual de atendimento (ambulatório, CAPS, dentre outros), pessoa com quem tem 

melhor vínculo atualmente, beneficiário da previdência social ou aposentadoria.  

Para os acompanhantes, foram: idade, sexo, diagnóstico do CID-10/DSM-IIIR
R
, o 

tempo de doença do paciente, número de internações/instituição, número de atendimentos 

emergenciais (hospital psiquiátrico, hospital geral, emergência psiquiátrica, dentre outros), 
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serviço de atendimento/acompanhamento atual (ambulatório, CAPS, dentre outros), tipo de 

vínculo com o paciente (parentesco, profissional contratado, amigo, dentre outros), o nível 

de proximidade com o paciente (acompanhante/cuidador/familiar), e tempo de convivência 

com o paciente. 

 A Escala de Medida de Opinião – EMO foi construída a partir de textos da 

literatura científica, de experiência profissional de pesquisadores e de pessoas idôneas 

ligadas ao objeto à qual foi aplicada por Osinaga e Furegato (1999), baseado nas 

recomendações constantes nas Diretrizes do Programa Saúde da Família (BRASIL, 1997) e 

da Reforma Psiquiátrica. (BRASIL, 2001). 

O instrumento originalmente compunha-se de 56 afirmativas sobre Saúde, Doença 

Mental e Assistência, onde, através de uma escala de 5 pontos tipo Likert, o sujeito 

expressava o grau de concordância ou discordância da afirmativa, variando entre 

“concordo totalmente, concordo pouco, sou indiferente, discordo pouco ou discordo 

totalmente”. A construção englobou cinco etapas, desde a formulação das afirmativas, seu 

aprimoramento, testes de adequação de conteúdo, de compreensão e distribuição dos itens 

na escala, até o processo de validação. (OSINAGA; FUREGATO, 1999).  

 Osinaga, Furegato e Santos (2004) observaram a necessidade de reduzir o número 

de enunciados ou realizar reformulações para melhorar a eficiência do instrumento. Assim, 

a partir dos critérios de análise crítica do enunciado e da pertinência de cada afirmativa, da 

importância da afirmativa baseada no escore total através do cálculo dos coeficientes de 

correlação de Pearson e da correlação com o escore médio por categoria, obteve-se a EMO 

com 34 enunciados. Nesse processo, observaram e reagruparam as formulações, por 

constatarem que “muitas delas poderiam estar em várias posições referindo-se tanto a 

conceitos de saúde e doença mental como à família, à enfermagem ou assistência”. 

(OSINAGA, 2004, p.34). 

Apesar dos enunciados interligados, reconhecem-se os possíveis questionamentos 

quanto à classificação de um enunciado em um domínio ou em outro, a depender do 

repertório/contextualização construído sobre o objeto de estudo e domínio do estudioso. 

Osinaga, Furegato e Santos (2004), reconhecendo essa possibilidade, realizaram testes 

durante todo o processo de construção do instrumento, assegurando as comparações 

propostas referentes ao Conceito e à Assistência. Para o presente estudo foi utilizada a 

mesma escala, substituindo-se o termo “enfermeiro” por “profissional”, nos enunciados de 

n. 1, 10, 13 e 18, pois remetem à assistência multiprofissional analisada da rede de saúde 
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mental, recebendo-se autorização das autoras para a utilização e modificação da EMO 

reduzida (Anexo II). 

Dessa forma, a Escala de Medida de Opinião (EMO) engloba enunciados sobre o 

Conceito, a Assistência, os Profissionais e os Familiares, e alguns se referem a mais de um 

domínio. A partir da análise dos quatro domínios citados, buscou-se a compreensão do que 

é doença mental, a sua inserção na sociedade e no sistema de saúde, os comportamentos 

característicos do doente mental, as crenças relacionadas à cura, opiniões sobre a 

hospitalização, funções da equipe e expectativas de ajuda no sistema. 

Em complemento, a partir da observação explicam-se as descobertas estatísticas 

específicas, fornecendo visões globais e dinâmicas do fenômeno estudado (POLIT; BECK, 

2011). 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Concorda-se que, enquanto que a população ou o universo é um conjunto 

fundamental de todos os elementos com pelo menos uma característica comum, a 

amostragem se apresenta como o processo de seleção de uma parcela da população do 

estudo (POLIT; BECK, 2011). Este estudo compõe-se de três diferentes conjuntos de 

sujeitos: (a) os profissionais da Estratégia Saúde da Família integrantes das equipes da 

ESF, ESB, NASF e Diretores das UBS do Município de Parnamirim/RN; (b) os usuários, 

ou seja, os portadores de transtorno mental, residentes na área adstrita; e, (c) 

acompanhantes de portadores de transtorno mental.  

Foram preenchidos 409 formulários, respondidos por 209 profissionais das equipes 

da Estratégia de Saúde da Família, 30 da Estratégia de Saúde Bucal, 24 diretores das UBS, 

19 profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, 68 usuários portadores de 

transtorno mental e 59 acompanhantes residentes na área adstrita. 

Elegeram-se como critérios de inclusão os seguintes elementos/pontos: os 

profissionais que compõem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, da Estratégia de 

Saúde Bucal, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, diretores das UBS, assim 

como os usuários da assistência em saúde mental e respectivos acompanhantes indicados e 

adscritos à região de atendimento destas equipes de Parnamirim/RN. Como critérios de 

exclusão definiram-se: o preenchimento incompleto do instrumento de pesquisa, e 
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usuários/acompanhantes com déficits cognitivos ou em situação agudizante do transtorno 

mental e comportamental, por ser impeditivo ético e legal da sua participação na pesquisa. 

 

4.2.1 Amostra quanto aos profissionais 

 

Nesta pesquisa foram abordadas quatro dimensões operacionais e gerenciais de 

assistência à família: 

Equipe da Estratégia 

Saúde da Família 

Equipe da 

Estratégia de 

Saúde Bucal 

Equipe do Núcleo de 

Apoio a Saúde da 

Família 

Diretores das Unidades 

Básicas de Saúde 

Total da amostra de 

profissionais 

209 30 19 24 282 

Quadro 1 – Amostra de profissionais 

 

Inicialmente estimou-se a participação das 42 equipes da ESF, com a presença de 

42 médicos, 42 enfermeiros, 42 auxiliares de enfermagem e 210 agentes comunitários de 

saúde (informação verbal), segundo indicado por Severino Júnior, Coordenador do 

Programa de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde da Parnamirim em 2010. 

Posteriormente, na entrada em campo contatou-se a ausência de profissionais ou mesmo de 

categorias profissionais na equipe, principalmente alguns médicos. Também observou-se e 

optou-se pela inclusão das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), da 

Estratégia de Saúde Bucal (ESB) e dos diretores das unidades, redefinindo os objetivos 

específicos. 

Ressalta-se que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), recomendado pela 

Portaria nº 154 de 24/01/2008, em Parnamirim/RN disponibiliza cinco equipes 

multiprofissionais do tipo NASF 1, as quais fornecem apoio matricial para oito a nove 

ESF. Seguindo recomendações ministeriais, esse tipo compõe-se por nutricionista, 

fisioterapeuta, psicólogo, educador físico e terapeuta ocupacional, que ampliam a 

abrangência de assistência da ESF. Por conseguinte, optou-se por incluir tais equipes na 

pesquisa, por prestarem atendimento à população e aos profissionais do município. 

(BRASIL, 2008). 

A equipe da Estratégia de Saúde Bucal está abrigada em um conceito amplo de 

saúde como parte constitutiva da saúde coletiva, reforçando e ampliando a busca da 

autonomia dos cidadãos como outro requisito das ações de promoção de saúde, dentre 

outras ações.  Assim,  
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 “a equipe de saúde [bucal] deve fazer um esforço simultâneo para aumentar a autonomia e 

estimular práticas de autocuidado por pacientes, famílias e comunidades. Também é 

recomendável trabalhar numa linha de combate a automedicação, medicalização, e 

dependência excessiva dos profissionais ou serviços de saúde.” (BRASIL, 2004d, p8) 

 

Quantos aos diretores das unidades, inicialmente não previstos no projeto seminal 

deste estudo, já destacado, foram incluídos como sujeitos da pesquisa. Levou-se em 

consideração o fato de serem profissionais na saúde e na direção da própria ESF, ocupantes 

de cargos na referida estratégia, embora, não participassem das atividades de atenção e 

promoção à saúde no campo. Sabe-se que a área da saúde é formada por profissionais da 

saúde, como as categorias mais tradicionais medicina e enfermagem, e aqueles na saúde, 

ou seja, todos aqueles que são concomitantemente necessários aos processos de cuidados 

de um dado serviço de saúde, a exemplo dos técnicos de laboratórios, radiologia, dentre 

outros (MINAYO, 2000). 

Assim, com base nas orientações da ISS, ressalta-se que os profissionais ocupantes 

de cargos administrativos, além de solicitarem sua inclusão na pesquisa, garantem a 

organização do serviço, cronograma, acolhimento, e da marcação de referências, consultas 

com psiquiatras e psicólogos, dentre outras. Some-se a esse argumento a afirmativa 32 da 

EMO, a qual diz textualmente que “os doentes mentais conseguem, com facilidade, 

atendimento nos serviços psiquiátricos” (Apêndice D). 

Em contrapartida, registram-se como obstáculos na coleta de dados aqueles 

demandados dos direitos trabalhistas, ou seja, quando os profissionais se encontravam de 

férias ou em licença; rejeição pessoal declarada verbalmente da temática abordada; 

omissão de informações por receio de retaliações; greve dos Agentes Comunitários de 

Saúde – ACS do município durante a coleta; recusa do profissional em participar da 

pesquisa; aceite de participação na pesquisa, mas recusa de indicação dos pacientes da 

área; ou o profissional ser recém-designado à área, desconhecendo os pacientes solicitados 

na pesquisa. 

Desse rearranjo adaptativo da entrada no campo, levaram-se em consideração os 

fatores mencionados anteriormente, obtendo-se 39 equipes do PSF do Município de 

Parnamirim/RN, das 42 existentes. Assim, a amostra corresponde a 69% da população, 

totalizando 411 profissionais, conforme informação fornecida pela Secretaria de Saúde.  

A título de esclarecimento levaram-se em conta a estimativa inicial e também o 

dinamismo do campo na coleta dos dados, ao mesmo tempo desafiadores e instigantes, e 

optou-se por maximizar os convites dos diferentes conjuntos de sujeitos, ou seja, 
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procurando-se convidar a maior quantidade possível de indivíduos potencialmente capazes 

de adequar-se à elegibilidade da pesquisa. 

 

4.2.2 Amostra de pacientes e acompanhantes 

 

Com base nas literaturas que configuraram o desenho teórico, conceitual e 

metodológico do presente estudo, estimou-se que cada equipe de saúde da família é 

responsável por 1.500 famílias e que a incidência de transtornos mentais severos na 

população em geral é estimada ao redor de 1% (BRASIL, 2010).  

Preliminarmente estimou-se encontrar 15 casos de portadores de transtornos 

mentais e comportamentais por equipe, multiplicados pelas 42 equipes de ESF, totalizando 

630 usuários e acrescidos de 630 acompanhantes. Entretanto, considerando-se ainda que 

muitos casos não são identificados, tampouco registrados no serviço, além de alguns dos 

obstáculos demandados dos profissionais, solicitou-se à enfermeira de cada equipe que 

fizesse a indicação dos casos conhecidos de sua área de abrangência. Assim, partir dessa 

indicação, os sujeitos foram convidados a participarem da pesquisa. 

Destaca-se que a rede de saúde mental é aberta aos diversos usuários com 

transtornos mentais e comportamentais. Dessa forma, adotou-se como critério de 

elegibilidade para a pesquisa os pacientes diagnosticados com transtornos mentais severos, 

não agudizados no momento da aplicação do questionário e atendidos pela ESF e NASF, 

levando em conta sua história pregressa do adoecimento, portanto com atendimento nos 

diversos níveis de atenção da rede de assistência em saúde mental.  

Assim, o método de amostragem dos pacientes foi proposital (MARCONI; 

LAKATOS, 2010), selecionando estrategicamente os participantes com o intuito de focar 

em opiniões de usuários e acompanhantes que vivenciaram o contato com o hospital 

psiquiátrico e a abordagem terapêutica anterior e atual. 

Outrossim, não há um cadastro único com a quantidade de portadores de 

transtorno mental e comportamental no SIAB, fornecendo apenas o número de internações 

psiquiátricas por mês: cinco entre janeiro e dezembro de 2011. Somente em janeiro de 

2012 foi adicionada ao sistema a opção de quantificar os atendimentos de saúde mental 

realizados. A subnotificação dos casos de saúde mental é refletida como uma dificuldade 

para o planejamento da assistência e da pesquisas (OLIVEIRA; ATAIDE; SILVA, 2004), 

assim a amostra desta pesquisa corresponde à população. 
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Da mesma forma, por sua interface, as dificuldades na identificação dos usuários 

como sujeitos da pesquisa remetem aos obstáculos, já referidos, na amostragem dos 

profissionais, os quais negavam ou desconheciam os usuários diagnosticados com 

transtorno mental, alegando a fragilidade do sistema de referência e contrarreferência como 

um problema, sendo este, inclusive, assunto na reunião com a coordenação municipal. 

Frequentemente fez-se necessário solicitar aos profissionais a realização de uma 

listagem dos pacientes com diagnóstico fechado de transtornos mentais e comportamentais. 

Para facilitar essa listagem, no que diz respeito à identificação dos sujeitos da pesquisa,  

indicaram-se alguns fatores, tais como: história de internação em instituição psiquiátrica, 

acompanhamento psiquiátrico e recebimento de aposentadoria por transtorno mental; 

mantendo-se o foco da amostragem proposital. Em alguns casos, os profissionais 

indicavam pacientes com neuropatologias, havendo necessidade de reesclarecimento 

quanto ao real foco da pesquisa. Mesmo nos casos em que não havia diagnóstico fechado, 

os profissionais os indicavam, de um lado, demonstrando certo anseio para fornecer 

informação e atenção à clientela, do outro, uma forma de localizar os prováveis portadores 

de transtornos mentais e comportamentais de sua área de abrangência. 

Utilizou-se dos dados secundários coletados da própria unidade de saúde através da 

consulta aos prontuários para identificar, do total de usuários, aqueles que recebiam algum 

tipo de atendimento com diagnóstico fechado e aqueles que apenas recebiam a receita 

controlada, para poder formar a população e a amostra dos usuários como sujeitos da 

pesquisa. Em ambos os casos, obteve-se a anuência da direção e isso provocou uma 

alteração na rotina da unidade para com este tipo de usuário. 

Quanto à coleta de dados com os pacientes e acompanhantes, inicialmente 

solicitou-se que os profissionais, em especial os ACS, convidassem o usuário e o 

acompanhante para comparecer à unidade de saúde para realizar a coleta dos dados. 

Todavia essa estratégia demonstrou-se ineficaz, uma vez que esta era uma dificuldade, pois 

eles só compareciam quando vinham buscar a receita controlada com o médico, o que 

ocorria mensalmente. Ribeiro (2007) constata que a transcrição de receitas de psicotrópicos 

resume a prática direcionada ao portador de transtorno mental na atenção básica, não 

ocorrendo um acompanhamento por parte dos profissionais aos usuários e familiares. 

Ressalta-se que algumas entrevistas foram realizadas na unidade, não sendo 

incomum o risco iminente da não realização da coleta de dados em um dado turno 

previamente agendado, acarretando retardo e comprometimento do cronograma da 
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pesquisa. Diante dessa constatação, emergiu outra opção para a realização das entrevistas, 

ou seja, a ida ao domicílio, conforme preferência dos usuários e acompanhantes, resultando 

em maior adesão à pesquisa. 

 Contrariamente ao planejamento inicial ao prever a entrevista com um paciente e 

seu respectivo acompanhante, em campo se deparou com certas peculiaridades, tais como: 

pacientes que residiam sozinhos com escasso contato familiar; a ausência corriqueira do 

paciente na residência, apesar do acompanhante compartilhar momentos de crises e 

internações do paciente há anos e solicitar que fosse incluído na pesquisa; um 

acompanhante para dois pacientes; o acompanhante aceitando ser entrevistado, mas 

discordando de que o paciente também respondesse à entrevista, apesar de este demonstrar 

seu desejo de participação; o portador de transtorno desejar participar da entrevista, mas 

não o acompanhante; dentre outros. 

Nesse sentido, abordaram-se 77 casos clínicos diagnosticados, os quais foram 

estratificados para atender o programa informático Epi Info versão 3.5.2, onde houve: 12 

entrevistas realizadas apenas com o paciente (sopct); nove entrevistas realizadas apenas 

com o acompanhante (soaco); 38 entrevistas realizadas com um paciente e um respectivo 

acompanhante (pcteaco); e 18 entrevistas realizadas com dois pacientes que possuíam um 

acompanhante em comum (2pcteaco). No total, esta amostra consistiu em 124 sujeitos de 

pesquisa, sendo 68 pacientes e 56 acompanhantes, estratificados a seguir por tipo:  

Tipo de sujeito: 1-sopct 2-soaco 3-pcteaco 4-2pcteaco Total 

Pacientes entrevistados 12 0 38 18 68 

Acompanhantes 

entrevistados 

0 9 38 9 56 

Total 12 9 76 27 124 

Quadro 2 – Amostra de pacientes e acompanhantes estratificados por tipo  

Legenda: entrevistas realizadas apenas com o paciente (sopct), entrevistas realizadas apenas com o 

acompanhante (soaco), entrevistas realizadas com um paciente e um respectivo acompanhante (pcteaco) ou 

entrevistas realizadas com dois pacientes e um acompanhante de ambos (2pcteaco) 

Apesar dessas peculiaridades, frequentemente o acolhimento revelou-se como 

amistoso para com o entrevistador nos domicílios frente à menção do tema da pesquisa: 

saúde mental. Além disso, de forma geral observou-se uma grande carência dos usuários 

por atenção, qualquer que fosse, ressentidos de um convívio social e particular sobre o seu 

processo saúde/doença. Ocorreram momentos de extrema gratidão do usuário para com a 

entrevistadora, manifesto e declarado pela oportunidade de expressar suas queixas, 

dúvidas, medos ou desinformação sobre a doença, retardando a saída do domicílio. 
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 Uma reação comumente contrária à do profissional: que inicialmente demonstra-se 

desinteressado ou receoso pela temática e, após o contato com a entrevista e usuário, 

encontrava-se disposto a conhecer outros pacientes. Afinal, era comum o cuidador ou 

paciente agradecer e solicitar que os agentes o visitassem com mais frequência 

posteriormente. 

Some-se às dificuldades da coleta de dados desse grupo de sujeitos da pesquisa 

aquela decorrente da troca dos profissionais entre as microáreas, que majoritariamente 

aconteceu com os ACS. Isso dificultou a indicação de pacientes por desconhecerem a nova 

área, indisponibilidade do agente ou, simplesmente, desinteresse do profissional em 

acompanhar a entrevista, alegando que um dado paciente não estava inserido na microárea 

de sua responsabilidade. Em contrapartida, os agentes que se disponibilizavam ou 

preferiam acompanhar o pesquisador na entrevista, mesmo sendo estimulados e 

esclarecidos sobre os benefícios da pesquisa, nem sempre expressavam interesse na 

temática. 

Ao final do primeiro mês de coleta, apesar da disponibilidade intensiva no campo, 

percebeu-se que o ritmo de coleta era insuficiente e havia necessidade de capacitar mais 

entrevistadores para agilizar a coleta no campo. No intuito dos participantes 

compreenderem a problemática do projeto para, inclusive, contribuírem com o campo ou 

desenvolverem novas pesquisas, a mestranda organizou a “Oficina de extensão: 

Assistência de Saúde Mental em Saúde Coletiva” e convidou os participantes da base de 

pesquisa “Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde 

Coletiva” para este treinamento. 

A oficina objetivou incentivar reflexões e vivências de estudantes e profissionais de 

enfermagem na assistência em saúde mental, no âmbito da Estratégia Saúde da Família. 

Sendo adotado, ao longo da Oficina, o método dialógico. Este se dá no encontro entre seres 

humanos que pronunciam o mundo e o repronunciam após problematizá-lo, em um ato de 

criação e recriação. (FREIRE, 1980). 

No transcurso das oficinas discutia-se o desenvolvimento da coleta de dados pelos 

entrevistadores, esclarecendo pontos significativos para o aprendizado dos mesmos e das 

contribuições para a pesquisa. Assim, a partir de debates semanais, os diálogos 

transcorreram pelas reflexões, embasados em referenciais teóricos focalizados nos aspectos 

conceituais e metodológicos da pesquisa. Levou-se em consideração a vivência dos 

discentes em campos/cenários assistenciais destinados ao usuário de saúde mental. Os 
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entrevistadores receberam o instrumento da pesquisa e materiais necessários à coleta em 

uma pasta identificada, como também efetuou-se o ressarcimento de gastos dos 

participantes, particularmente os referentes ao transporte, pois, além do deslocamento para 

Parnamirim, cidade da grande Natal, também ocorria mobilidade entre os bairros no 

município da pesquisa. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

O Estado do Rio Grande do Norte ocupa uma área geográfica de 53.306,8 km
2
, 

circunscrevendo 167 municípios, com uma população estimada pelo último recenseamento 

de 2.937.742 pessoas e 834.459 domicílios. Localiza-se na Região Nordeste do Brasil, 

limitando-se ao norte e a leste com o Oceano Atlântico, ao sul com o Estado da Paraíba e a 

oeste com o Estado do Ceará (IBGE, 2010). 

O setor de Saúde disponibiliza 3.165 Unidades de Saúde, das quais 19,3% são 

Centro de Saúde/Unidades Básicas de Saúde; 13,8% são Postos de Saúde; 3,1%, Unidades 

Mistas; e 2,5%, hospitais. As Unidades de Saúde de prestadores municipais correspondem 

a 45% do total, enquanto que as de prestadores privados correspondem a 52% e as de 

prestadores estaduais somam 4,9% do total (CNES, 2010). 

Segundo IBGE (2005), o estado dispõe de 191 unidades com internação, sendo 

115 públicas e 76 privadas, que em conjunto disponibilizam 2,4 leitos para cada 1.000 

habitantes. 

O processo de regionalização do Estado do Rio Grande do Norte, no campo da 

saúde, ocorreu nos anos de 1980 e criou divisões denominadas como regionais de saúde. 

Parnamirim faz parte da Sétima Regional de Saúde, dentre as oito regionais do estado, 

junto com os Municípios de Extremos, Macaíba, Natal e São Gonçalo do Amarante, sendo 

sua sede em Natal. 
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Figura 3 – Dispositivos da saúde pública para assistir usuários de saúde mental da Sétima Região de 

Saúde do Rio Grande do Norte 

Fonte: SAUDE MENTAL, 2011. 

 

Parnamirim integra a Região Metropolitana de Natal, juntamente com os 

Municípios de Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José de 

Mipibu e Nísia Floresta. Abrange uma área de 126,6 km², que corresponde a 0,24% da área 

do estado e a 5% da área da Região Metropolitana. Entre 2000 e 2010, a taxa anual de 

crescimento populacional foi de 4,46%, o que corresponde à maior do Rio Grande do 

Norte e uma das maiores do Brasil entre as cidades médias. O que significa que em menos 

de 20 anos (1991-2010) a população de Parnamirim triplicou de 63.312 para 202.456 

habitantes, cuja faixa etária predominante foi a de 25 a 39 anos de idade, em uma área de 

123,589 km², resultando na densidade demográfica de 1.638,14 hab/km² e 85.370 

endereços. (PARNAMIRIM, 2010b; IBGE, 2010). 

No setor de Saúde o município dispõe de 92 estabelecimentos, segundo o Censo 

2010, sendo 52 estabelecimentos do SUS. Entretanto, no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2011), referente a novembro/2011, encontram-se 69 

estabelecimentos. Estão cadastrados dois Centros de Atenção Psicossocial, 21 Unidades 

Básicas de Saúde, 15 ambulatórios especializados, nove consultórios isolados, dois 

hospitais gerais, cinco policlínicas, dois prontos atendimentos, dois pronto-socorros 

especializados, uma Secretaria de Saúde e 11 Unidades de Serviço de apoio de diagnose e 

terapia. Destes, 33 estão sob gerência privada; 35, municipal; e um, estadual/federal. 
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Figura 4 – Divisão de bairros de Parnamirim 

Fonte: PARNAMIRIM, 2011b. 

 

O município tem 163 estabelecimentos de ensino, com 83% da população 

residente alfabetizada. Dentre a população não alfabetizada, predominam aqueles com 60 

anos ou mais de idade (27%). A maioria das pessoas classifica-se como branca (48%) ou 

parda (46%), todos (100%) residem na região urbana, das 60.329 unidades domésticas 

muitas possuem saneamento adequado (55%) ou semiadequado (44%) (IBGE, 2010). 

A típica família de Parnamirim possui, em média, um rendimento mensal 

domiciliar per capita nominal de R$742,00, sob um único responsável (67% das unidades 

domésticas), do sexo masculino (63%), que faz parte de uma unidade familiar nuclear: 

casal com filho(s) (63%) (IBGE, 2010). 

De acordo com o mapa de pobreza e desigualdade dos municípios brasileiros, 

Parnamirim possui 45,2% de incidência de pobreza, sendo 0,48 o Índice de Gini. O 

Produto Interno Bruto do município foi 10.667,70 (IBGE, 2010). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M em 2000 foi 0,760, enquanto que o IDH-M 

médio da Região Nordeste é 0,610. Considerado pelo PNUD como município de médio 

desenvolvimento humano, ocupando a 2ª posição no estado e a 1571ª no Brasil 

(PARNAMIRIM, 2011b). 

Destaca-se, no transcurso da pesquisa, a realização da II Conferência Municipal 

de Saúde Mental, com o tema “Saúde Mental: Direito e compromisso de todos”, em abril 

de 2010, reunindo autoridades e profissionais de toda a rede municipal. Ao longo do 
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evento abordaram-se potencialidades e dificuldades existentes na rede, inclusive 

divulgando-se a previsão de abertura de dois CAPS no município. (PARNAMIRIM, 

2010a). E, no ano de 2011, ocorreram as etapas regionais preparatórias para a Conferência 

Municipal de Saúde, com as equipes da Estratégia de Saúde da Família e respectivos 

Núcleos de Apoio da Saúde da Família – NASF. Posteriormente, os relatórios seguiram à 

etapa regional e a 14
a
 Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 4 de dezembro. Os 

resultados do relatório da 14
a
 CNS referentes à saúde mental encontram-se descriminados 

no tópico “Estrutura organizacional da rede assistencial de saúde mental”.  

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo seguiu os parâmetros da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, a qual direciona os princípios éticos de pesquisas realizadas com seres humanos, 

recebendo o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE nº 

0003.0.051.000-11. Os participantes da pesquisa receberam informações sobre o objetivo a 

ser alcançado através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi 

elaborado com uma linguagem simples, acessível, ao alcance do entendimento do 

colaborador. 

Os riscos ou desconforto envolvidos na participação da pesquisa foram mínimos e 

os pesquisadores procuraram minimizar possíveis causas de desconfortos aos sujeitos da 

pesquisa. A participação dos diversos sujeitos (profissionais, usuários de saúde mental e 

seus respectivos acompanhantes) foi voluntária e sigilosa, não havendo identificação dos 

mesmos em nenhum momento. Todavia, os sujeitos podiam desistir a qualquer momento 

da pesquisa, sem que isso lhes trouxesse prejuízo ou penalidade. Em caso de gastos 

financeiros decorrentes da pesquisa, o participante teria direito ao ressarcimento e, em caso 

de danos, o participante teria direito a indenização sob a responsabilidade das instituições 

envolvidas e dos pesquisadores responsáveis pela indenização. 

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido serão arquivados em local 

seguro, de preferência no local que sediará a coordenação do projeto. Da mesma forma, 

isso não encerra conflito de interesses entre os pesquisadores e participantes do estudo. 

Todos os resultados desta pesquisa serão consolidados e utilizados para fomentar 

estratégias e políticas de atuação no estado, no sentido de garantir o alcance de ações 

integrais com qualidade na rede do SUS. 
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4.5 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste estudo utilizou-se o software Epi Info, versão 3.5.2, lançado em dezembro de 

2010, para construção do banco de dados e análise estatística, com consulta a profissional 

estatístico. Os resultados foram transcritos através da estatística descritiva utilizando-se 

quadros e gráficos em barra. A interpretação dos dados foi realizada em associação com as 

informações obtidas através da observação. 

 O Epi Info é um pacote de software de domínio público desenvolvido pelo Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and 

Prevention – CDC), destinado à comunidade global de profissionais de saúde pública e 

pesquisadores. O programa fornece ferramentas para fácil construção de formulários e 

bancos de dados, entrada de dados e  análise epidemiológica com estatísticas, mapas e 

figuras (USAID, 2005). 

A título de esclarecimento, a primeira versão do Epi Info foi lançada em 1985, 

sendo registrado em mais de 181 países e traduzido em 13 idiomas, além do inglês. O 

programa pode ser utilizado facilmente em locais com acesso à Internet ou recursos 

limitados para software comercial e profissional de suporte de tecnologia da informação. 

Nessa perspectiva, encoraja a colaboração nacional ou internacional de pesquisadores, 

centros de pesquisas, governos, representantes das Nações Unidas e da Organização 

Mundial de Saúde, dentre outros. (CDC, 2011) 

Pode ser utilizado com Windows 95, 98, NT, 2000 , XP e Vista, através do formato 

dos arquivos do Microsoft Access, como uma porta para padrões de bancos de dados. 

Embora os dados do Epi Info sejam armazenados em arquivos do Microsoft Access para 

máxima compatibilidade com outros sistemas, muitos outros tipos de arquivo podem ser 

analisados, importados, ou exportados (USAID, 2005).  

 O software pode ser baixado do site do CDC em: http://www.cdc.gov/epiinfo/. O 

site http://www.lampada.uerj.br/epiinfo/download.htm disponibiliza o Epi Info 3.5.2, 

lançado em dezembro de 2010, oferecendo a tradução do software para o português (EPI 

INFO, 2010).  

http://www.cdc.gov/epiinfo/
http://www.lampada.uerj.br/epiinfo/download.htm
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5. RESULTADOS 

 

5. 1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REDE ASSISTÊNCIAL DE SAÚDE 

MENTAL 

 

 A estrutura de uma rede assistencial, mais do que organizar os serviços, fornece 

diretrizes para a gestão e a assistência prestada. Ou seja,  reflete, inclusive, sobre a eficácia 

e integralidade da assistência em saúde mental, o que, de forma direta ou indireta,  

influencia o potencial de acolhimento da rede aos usuários de saúde mental, a partir da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

A seguir, uma imagem que mostra as instituições ligadas à rede de atenção 

apresentada pela Coordenação de Saúde Mental: 

 

Figura 5 – Rede de Atenção em Saúde Mental de Parnamirim/RN 

Fonte: Apresentação da Coordenação de Saúde Mental de Parnamirim/RN em 2011. 

 

Na imagem apresentada, apesar de estar ausente a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), foi reconhecida sua importância como porta de entrada e acompanhamento aos 

usuários e familiares no sistema. Assim, segue abaixo um quadro sinóptico com a 

explicação da função de cada instituição na rede (Quadro 3): 
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 Instituições da Rede de Atenção em Saúde Mental de Parnamirim/RN.  

Instituição O que é: Dinâmica ideal da rede 

ESF (Estratégia de Saúde 

da Família) 

Nível de atenção primária em saúde, 

chamada da porta de entrada ao SUS 

centrada na prevenção, promoção e 

recuperação de saúde de forma geral e 

contínua. O cuidado é voltado para a 

experiência da família, passando a incorporar 

a comunicação dialógica criando vínculos e 

incorporando-a como sujeito de intervenção. 

A família torna-se o objeto de atenção na 

porta de entrada do sistema (FIGUEIREDO 

et al., 2007b). 

A partir da consulta com o clínico Geral da 

unidade, o usuário dirige-se à diretora da 

unidade para marcar a consulta na central 

de marcação, sendo encaminhada a ficha de 

Referência. 

CCPAR (Centro Clínico 

de Parnamirim) 

Atendimento ambulatorial que presta 

atendimentos na rede de planos de saúde 

abrangendo diversas especialidades médicas, 

inclusive psicologia e psiquiatria. Por dia há 

500 atendimentos diários de todas as 

especialidades, incluindo 1 psiquiatra e dois 

psicólogos por turno. 

Há cota de marcação para cada unidade de 

saúde, sendo orientado ao usuário retorno à 

unidade de saúde com a ficha de contra-

referência para acompanhamentos pela 

equipe da ESF, a transcrição mensal da 

receita de psicotrópico é feita pelo médico. 

CAPSad (Centro de 

Atenção Psicossocial de 

álcool e drogas) 

É um serviço de saúde destinado à 

comunidade para cuidar e acolher pessoas 

com dificuldades decorrentes do uso e 

dependência de substâncias psicoativas: 

álcool e outras drogas. O CAPS ad atende até 

45 pacientes por dia no período diurno, até as 

16hs. 

Pode ser encaminhado da ESF ou por livre 

demanda, realizando ações de: 

Acolhimento; Atendimento individual, em 

grupo e com familiares; Oficinas 

terapêuticas; Visitas domiciliares; 

Tratamento clínico; Orientação pedagógica 

preventivas para a comunidade. 

CAPSi (Centro de 

Atenção Psicossocial 

infanto juvenil) 

Serviço que atende crianças e pré-

adolescentes com transtornos mentais 

garantindo acolhimento e vínculo com 

usuários e familiares. 

Pode ser encaminhado da ESF ou por livre 

demanda, realizando ações terapêuticas, 

oficinas e momentos lúdicos. Além de 

grupo de apoio a pais e responsáveis. Opera 

com apoio de centros educacionais como o 

CASE, Centro Avançado de Saúde do 

Escolar, cujo foco é a dificuldade de 

aprendizagem. 

CAPSiad (Centro de 

Atenção Psicossocial em 

álcool e outras drogas 

infanto juvenil) 

Nomenclatura de CAPS inexistente no 

Ministério da Saúde. Atende crianças e 

adolescentes (8 e 18 anos incompletos) em 

situação de risco decorrente do uso indevido 

de drogas e/ou álcool e que necessitam de 

atenção integral e sistemática. No momento 

da coleta existiam entre 17 e 20 adolescentes. 

Pode ser encaminhado da ESF ou livre 

demanda, a maioria são sentenciados pela 

justiça de Parnamirim. Realiza palestras 

eductaivas, dinâmicas d grupos, oficinas, 

grupos psicoterapêuticos, grupos de auto-

conhecimento, passeios, grupos operativos 

e atendimentos de psicologia, psiquiatria, 

social, médico e terapia ocupacional. 

CAPS - Par (Centro de 

Atenção Psicossocial de 

Parnamirim) 

Funciona desde 1997, sendo um serviço 

CAPS II filantrópico fornecido pela 

Associação Brasileira de Saúde Mental 

(ABRASME) 

Pode ser encaminhado da ESF ou livre 

demanda, atende ao público adulto com 

transtorno mental. 

HRDML (Hospital 

Regional Deoclécio 

Marques Lucena) 

Hospital Regional Geral Livre demanda de urgências ou 

emergências psiquiátricas. 

Centro de docência 

Aluízio Alves/UNP 

O Centro também é um centro ambulatorial 

denominado CCPAR- UnP, por serem 

disponibilizados consultas com psiquiatras e 

psicólogos. A marcação destas ocorre, 

inclusive, pelo sistema da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Dinâmica semelhante ao CCPAR (Centro 

Clínico de Parnamirim). 

Quadro 3 – Descrição das instituições da Rede de Assistência me Saúde Mental de Parnamirim/RN 

 

Em parceria com as equipes da ESF trabalham as equipes do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), que surgiram em 2008, com a Portaria nº 154 de 24/01/2008, 
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havendo duas modalidades de NASF: o NASF 1, que engloba cinco profissionais 

vinculados de oito até 20 equipes da ESF; e o NASF 2, que engloba três profissionais 

vinculados no mínimo a três equipes da ESF. Um sistema que conflui com a perspectiva do 

matriciamento na assistência à saúde. 

O matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que 

duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de 

intervenção pedagógico-terapêutica. Uma dinâmica visualizada a partir da interação das 

equipes de ESF como equipes de referência interdisciplinares, com responsabilidade 

sanitária que inclui o cuidado longitudinal, e as equipes do NASF como equipes de apoio 

matricial, ou seja, um suporte técnico especializado fornecido à equipe de ESF para 

ampliar o campo de atuação e qualificar suas ações. (BRASIL, 2011a). 

A assistência no Município de Parnamirim consiste em cinco equipes 

multiprofissionais do tipo NASF 1, que fornecem apoio matricial para oito a nove equipes 

da ESF. As equipes são compostas por nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, educador 

físico e terapeuta ocupacional, e seu objetivo é ampliar a abrangência de assistência da 

ESF, trabalhando como apoio aos profissionais e realizando atendimento coletivo à 

população. 

Entretanto a ausência da ESF na ilustração da rede relembra a representação do 

Ministério da Saúde sobre a rede assistencial de Saúde Mental, a qual centraliza o CAPS 

no modelo de atenção, irradiando a atendimentos complementares, conforme ilustrado na 

revisão de literatura. 

Desde então, já se inicia uma reflexão: que enfoque está sendo dado à ESF frente 

aos demais serviços na rede de atenção à saúde mental? O município reconhece a 

necessidade de que as equipes da ESF saibam como encaminhar e acolher para garantir a 

funcionalidade do sistema, através de uma referência e contrarreferência responsiva e 

eficaz, tornando todos os profissionais envolvidos na assistência do cliente cientes da 

procedência e caso clínico do usuário. 

Frente à descrição do sistema, retoma-se, então, a discussão sobre a estrutura 

normativa da assistência, aspecto que possui envolvimentos históricos, pois refletem as 

transformações socioculturais e políticas que determinam os modos produtivos em geral e 

os mecanismos de assistência em saúde, de forma geral. 

Na sociedade industrial “as coisas começam com um (aquele que tem o 

conhecimento) e chegam a muitos (aqueles que não têm o conhecimento), com um fluxo 
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no sentido de um para muitos” (MENDES, 2011, p. 79). O que explica a tradicional 

construção das pirâmides hierárquicas rígidas, verticalizado, provenientes do taylorismo e 

fordismo, fragmentando os cuidados (GÉRVAS; FERNÁNDEZ, 2011). 

 Na sociedade pós-industrial, “o conhecimento será transmitido de um para um ou 

de muitos para muitos, correspondendo à era da inteligência em rede, num sistema de 

colaboração de massa” (MENDES, 2011, p. 79). 

Dito isso, cabe relembrar a concepção vigente na normativa do SUS, a qual consiste 

em um sistema hierárquico, piramidal, formatado segundo as complexidades relativas de 

cada nível de atenção em atenção básica, média complexidade e alta complexidade. 

Diversos autores refletem sobre esse equívoco, argumentando sobre como os níveis de 

atenção secundários e terciários constituem-se de tecnologias de maior densidade 

tecnológica, mas não de maiores complexidades. Afinal, é a Atenção Primária à Saúde 

(APS) que deveria atender mais de 85% dos problemas de saúde (GÉRVAS; 

FERNÁNDEZ, 2011; MENDES, 2011; AMARANTE, 2008). 

Mendes (2011) inclusive sugere que essa concepção hierárquica e piramidal seja 

substituída por redes policêntricas horizontais, conforme ilustração abaixo: 

 

 
Figura 6– A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção em saúde 

Fonte: MENDES, 2011, p. 84. 

 

 Nessa ilustração a Atenção Primária a Saúde (APS) é apresentada como centro de 

comunicação da rede de atenção à saúde, mas, tornando todos os pontos igualmente 

importantes para enfrentar uma condição de saúde específica por meio de um ciclo 

completo de atendimento. Cujos pontos distinguem-se pelas diferentes densidades 
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tecnológicas, mas oferecem continuidade e integralidade na atenção à saúde. Uma 

perspectiva compartilhada por Gérvas e Fernández (2011). 

 Aspecto que condiz, inclusive, com o atual fluxo de financiamento do SUS, no qual 

a direção dos gastos tem privilegiado a atenção básica. O financiamento da saúde do 

Estado do Rio Grande do Norte é, majoritariamente, procedente da esfera federal e 

municipal, mas foi detectada progressiva diminuição de investimento pelo governo federal, 

ao longo dos anos (LEITE, 2011). A Emenda Constitucional 29 foi sancionada pela 

presidente em 2012, na qual os estados e o Distrito Federal passam a ser obrigados a 

investir 12% de sua receita, e os municípios, 15% (GALVÃO, 2012). 

Mendes (2011, p 82), a partir das concepções mais gerais sobre redes, definiu as 

Redes de Atenção à Saúde (RAS) como:  

 
[...] organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados 

entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa 

e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde [...] e com 

responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a 

população.(MENDES, 2011, p 82) 

 

Outrossim, a Carta da 14ª Conferência Nacional de Saúde à sociedade brasileira, 

publicada em 4 de dezembro de 2011, defende que a “Atenção Básica seja ordenadora da 

rede de saúde, caracterizando-se pela resolutividade e pelo acesso e acolhimento com 

qualidade em tempo adequado e com civilidade” (BRASIL, 2011b, p 02). 

As redes são indicadas para administrar políticas e projetos em que os recursos são 

escassos e os problemas complexos. Abaixo, uma síntese sobre as vantagens das redes, 

segundo Podolny; Page (1998), e os seus principais desafios, de acordo com Fleury; 

Ouverney (2007): 

As Redes de Assistência à Saúde 

Vantagens: Limitações: 

- Capacidade de aprendizagem 

- Difusão de conhecimento 

- Legitimação e status 

- Vínculos diversificados que reduzem as incertezas das 

políticas e programas 

- Benefício econômico: redução de custos e melhora da 

qualidade 

- Dificuldade na prestação de contas 

- Lentos processos de negociação e consensos 

- Diluição de responsabilidade pode afetar alcance de 

objetivos 

- Exclusão de atores sociais ou regiões pela fragilidade dos 

critérios de participação 

- Dificuldade de controle e coordenação das 

interdependências 

Quadro 4 – Quadro sinóptico das vantagens e limitações das Redes de Assistência à Saúde 

 

Algumas das limitações acima podem ser visualizadas na rede de atenção em saúde 

mental do município em estudo, como a intensa fragilização do sistema de referência e 
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contrarreferência, variando de escassa a nula, o que contribui, por exemplo, para o 

descontrole das prescrições de medicamentos controlados. O Secretário Municipal de 

Saúde relata: “a rede de saúde mental do município tornou-se referência, apesar das 

diversas dificuldades enfrentadas, uma delas sobre o financiamento do sistema. 

Oficiosamente, sabe-se que Parnamirim é um dos municípios que mais fornece receita 

controlada e isso precisa mudar” (informação verbal), segundo indicado por Marciano 

Paisinho, Secretário de Saúde de Parnamirim em 2011. 

Frente ao alto índice de usuários nas unidades básicas utilizando medicamentos de 

uso controlados, o município iniciou um projeto piloto intersetorial em saúde mental em 

2011, implantado por uma equipe de NASF em duas unidades da ESF. Através da revisão 

de prática de acompanhamento pela referência e contrarreferência, propôs ampliar o 

processo de acompanhamento longitudinal, fortalecendo a responsabilidade compartilhada 

das equipes de saúde e a coordenação do cuidado no SUS. 

 Com o apoio do Secretário Adjunto de Saúde, a Coordenação da Estratégia de 

Saúde da Família e o Centro Clínico de Parnamirim – CCPAR, o projeto objetiva 

identificar os usuários que utilizam psicotrópicos; identificar os usuários que utilizam 

psicotrópicos para aliviar dificuldades psicossociais; identificar os usuários que não foram 

diagnosticados corretamente para os transtornos psiquiátricos; identificar os usuários que já 

foram diagnosticados com transtornos mentais, porém não recebem acompanhamento 

periódico; identificar os pacientes em uso crônico dos psicotrópicos; e realizar ações 

continuadas com ênfase na saúde mental (SILVA et al., 2011). 

 Como resultado parcial do projeto nas duas unidades, a proposta revelou-se como 

viável a partir da adesão dos profissionais ao projeto, respeitando-se os desafios a serem 

transpostos: a falta de profissionais médicos em uma unidade e a pouca aderência do 

médico da outra unidade ao projeto; a participação ativa dos enfermeiros no projeto em 

uma unidade, enquanto que na outra apenas parcialmente; a resistência dos usuários à 

proposta por acharem que o objetivo do projeto era retirar o remédio controlado; e a 

necessidade de suspensão temporária por uma unidade estar em reforma estrutural (SILVA 

et al., 2011) 

 Segundo Angell (2011), a substituição da “terapia de conversa” pela das drogas 

coincide com o surgimento, nas últimas décadas, da teoria de que as doenças mentais são 

causadas por desequilíbrios químicos do cérebro que podem ser corrigidos pelo uso de 

medicamentos. A partir de uma intensa reflexão sobre a história da psiquiatria, a indústria 
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farmacêutica e a construção do DSM para justificar o aumento epidêmico de pessoas com 

transtornos mentais e pacientes em tratamento de drogas psicoativas, a autora conclui sobre 

a necessidade das drogas psicoativas não ser considerada a única forma de terapia para as 

doenças mentais, mas que, tanto a psicoterapia, quanto os exercícios físicos, se mostram 

eficazes e com resultados mais duradouros para a depressão, por exemplo. 

Observa-se que essa prerrogativa é adotada pelo projeto piloto do município, 

quando enfoca “aliviar dificuldades psicossociais e realizar ações continuadas com ênfase 

na saúde mental”, mas que a dificuldade se inicia na identificação dos usuários que 

utilizam psicotrópicos, ou seja, um problema de fluxo na rede. 

 Agranoff e Lindsay (1983 apud MENDES, 2011) recomendam que para tornar a 

gestão das redes eficaz é necessário trabalhar rotineiramente na produção de consensos; 

operar com situações em que todos os atores ganhem; harmonizar os decisores políticos e 

administrativos; negociar as soluções; e monitorar e avaliar permanentemente os 

processos. 

 As conferências em saúde podem ser visualizadas como uma boa estratégia para o 

alcance de algumas das medidas supracitadas. Em 2011 realizaram-se, a princípio, cinco 

Conferências de Saúde por regionalidade de abrangência das equipes do NASF e, 

posteriormente, a Pré-Conferência Municipal de Saúde de Parnamirim/RN. Podem-se 

observar tanto perspectivas similares entre as diferentes regiões, quanto peculiaridades, 

mas, sobretudo, uma complementaridade de análise crítica e sugestões. 

Contudo, na perspectiva do controle social, verifica-se que a influência das 

discussões e resultados dessas conferências não é revertida em futuras decisões políticas, 

tampouco eles são, esporádica ou minimamente, questionados por alguns dos atores 

envolvidos, particularmente os profissionais de saúde. Infere-se que ocorre um 

distanciamento ou uma desarticulação entre as discussões das conferências e futuras 

medidas de gestão. Na prática evidenciam-se queixas recorrentes, como a falta de condição 

de trabalho tanto por escassez de recursos materiais e humanos, como a falta de uniformes, 

bolsas, tênis, lápis e outros recursos para os Agentes Comunitários de Saúde, de médicos, 

além das queixas sobre a infraestrutura. Queixas também reforçadas por Gérvas; Fernández 

(2011) em “como construir uma atenção primária forte no Brasil?” 

Tal perspectiva, verificada no transcurso da coleta dos dados, somada a 

insatisfações particulares das categorias profissionais, culminadas em mobilizações e 

paralisações dos profissionais da rede de saúde na busca de direitos e melhorias de 
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condições de trabalho, que, sem respostas da gestão, apresentaram uma carta de demissão 

coletiva dos médicos de Parnamirim (SINMED, 2011).  

No caso dos Agentes Comunitários de Saúde, no ano de 2011, a mobilização 

abrangeu os meses de junho e julho (NOTICIAS DO RN, 2011a), com os agentes 

retornando à atividade frente a negociações e propostas apresentadas pela Prefeitura. 

Entretanto, em setembro foi iniciada nova mobilização da categoria devido à Prefeitura não 

cumprir algumas propostas apresentadas anteriormente (NOTÍCIAS DO RN, 2011b).  

Reconhece-se a greve como um instrumento democrático a serviço da cidadania, 

por seu objetivo maior consistir na reação pacífica e ordenada dos trabalhadores contra os 

atos que impliquem direta ou indiretamente desrespeito à dignidade do ser humano 

(LEITE, 2001). Afinal, faz parte da Declaração Universal do Direitos Humanos a garantia 

a toda pessoa do direito à liberdade de reunião e associação pacíficas, havendo restrições 

pela Organização Internacional do Trabalho nos direitos de greve quanto aos serviços 

essenciais cuja interrupção ameace a vida, segurança ou saúde da população (ILO, 2008). 

Nesse sentido, ressalta-se a importância dos avanços resultantes das deliberações da 

14ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 2011, sobre o repasse 

financeiro, o piso nacional, o vínculo empregatício, a aposentadoria e a carga horária 

máxima para os agentes comunitários de saúde, contribuindo no desenvolvimento de 

serviços de saúde humanizados e com qualidade para os usuários (SINDAS, 2011). 

Outrossim, relembrou-se nas conferências regionais do município o quanto a 

comunidade em geral, por vezes, desconhece a estrutura e funcionamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), gerando descontentamentos e insatisfações pela incessante busca 

da assistência em serviços inadequados à sua necessidade imediata, como, por exemplo, 

quando exigem da Unidade de Saúde da Família a infraestrutura e o atendimento de um 

pronto-socorro. Esta falta de conhecimento sobre o funcionamento do SUS interfere 

diretamente na integralidade e equidade da atenção que recebem da rede de atenção à 

saúde, assim como no controle social.  

Dessa forma, observa-se que o público na etapa municipal da Pré-Conferência 

Estadual, realizada em Parnamirim, também, se ressentiu de uma participação mais intensa 

dos usuários, analisando-se que, frequentemente, os participantes são os representantes 

locais ou usuários que periodicamente buscam a unidade. Relembraram-se, então, os 

esforços dos profissionais em convites à comunidade para que participasse do evento, sem 

muito resultado como constatado in loco. 
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Entende-se este mecanismo de afastamento e distanciamento como uma fragilidade 

de controle social que, se não fomentada, pode resultar em uma crise de distanciamento 

contínuo dos representantes das necessidades da sociedade civil. Esta fragilidade da 

população brasileira foi corroborada nos estudos de Carvalho et al. (2012), Leite (2011), 

Gérvas e Fernandez (2011), Cecilio (2011), Andrade, Quandt e Delzivo (2012), refletindo 

sobre a necessidade de medidas quanto ao direcionamento dos recursos para o atendimento 

às necessidades da população, à implementação e fortalecimento dos Conselhos para que 

participem da fiscalização, ao planejamento e orçamento adotados pela prefeitura, e à 

expansão e ao investimento em tecnologia nas unidades da ESF. 

No final do ano de 2011, ocorreu a 14ª Conferência Nacional de Saúde, sendo 

aprovados no dia 4 de dezembro o relatório final com as deliberações que orientarão as 

ações nos próximos quatro anos e a Carta da Conferência voltada à sociedade brasileira, 

documento que sintetiza o debate do evento. Nota-se que os aspectos tratados na carta 

(BRASIL, 2011b) confluem com as considerações e fragilidades deflagradas nesta 

pesquisa, tais como:  

a) O fortalecimento da Política de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, que 

reflete a valorização do trabalhador e o investimento em educação permanente, valorizando 

as residências médicas e multiprofissionais, em especial na atenção básica. A fragilidade 

de capacitação da equipe na atenção básica é abordada adiante no tópico “Perfil 

profissional e experiência em Saúde Mental”.  

b) A implantação e ampliação das Políticas de Promoção da Equidade, abordada 

posteriormente no tópico “Estatística e análise reflexiva da Escala de Medida de Opinião – 

EMO dos portadores de transtorno”.  

c) A aprovação da Emenda Constitucional 29, referente ao financiamento do 

sistema, abordado neste tópico. 

d) A adoção da carga horária máxima de 30 horas semanais para a enfermagem e 

para todas as categorias profissionais que compõem o SUS, sem redução de salário, 

visando cuidados mais seguros e de qualidade aos usuários, o que reflete sobre a 

precarização dos trabalhadores da saúde, também abordada neste tópico.  

e) A regulamentação do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

com financiamento tripartite, fragilidade refletida na greve desta categoria.  
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f) E o fortalecimento da Política Nacional de Saúde Mental e Álcool e outras 

drogas, aliada aos preceitos da Reforma Psiquiátrica antimanicomial brasileira e coerente 

com as deliberações da IV Conferência Nacional de Saúde Mental, foco desta pesquisa. 

Uma fragilidade detectada na Conferência que persiste como desafio é a 

incompreensão entre alguns gestores sobre a participação da comunidade. Foram votadas 

40 moções durante a plenária final e apenas o texto que solicitava o acesso de todo e 

qualquer cidadão às Conferências Nacionais de Saúde, a partir da 15ª edição, não teve 

apoio da maioria dos delegados. Cabe lembrar que a participação da comunidade é direito 

garantido pela Constituição Cidadã e o papel deliberativo dos conselhos traduzidos na Lei 

nº 8.142/90. Segundo a Carta da Conferência, “superar esse impasse é uma tarefa, mais do 

que um desafio” (BRASIL, 2011b, p. 04). 

  

5.2 PERFIL PROFISSIONAL E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL 

 

 Realizaram-se 282 entrevistas e aplicação da escala de medida de opinião com 74% 

profissionais integrantes das equipes da Estratégia de Saúde da Família, 7% do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família, 11% da Estratégia de Saúde Bucal e 8% de diretores das UBS, 

conforme ilustrado na Figura 7. Dentre os profissionais, 16% eram do sexo masculino e 

84% do sexo feminino. 

 

 

Figura 7 – Profissionais por tipo de equipe 

 

 Houve maior concentração na faixa etária entre 25 e 33 anos de idade (48%), sendo 

a idade mínima 19 anos, e a máxima, 77 anos. A maioria dos sujeitos, na variável categoria 

profissional, era de Agentes Comunitários de Saúde (39%), seguida de Enfermeiros (14%) 

e Técnicos de Enfermagem (13%). A descrição completa dos profissionais participantes 

encontra-se no Quadro 5. 
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1-

Masculino 2 6 5 1 4 0 19 0 0 1 0 0 4 0 2 0 44 

2-Feminino 37 10 9 7 32 16 91 5 3 0 3 3 20 1 0 1 238 

TOTAL 39 16 14 8 36 16 110 5 3 1 3 3 24 1 2 1 282 

Linha % 14 6 5 3 13 6 39 2 1 0 1 1 9 0 1 0 100 

Quadro 5 – Categoria de Profissionais por sexo 

 

Entretanto o município enfrenta uma limitação de recursos humanos, 

especificamente quanto à categoria médica. Logo, apesar de, na perspectiva do Ministério 

da Saúde, cada equipe multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ser 

composta por um médico generalista, um enfermeiro, um ou dois auxiliares de 

enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2006b), muitas das 

equipes não possuem um médico. 

Os médicos que realizam atendimento nas unidades e saúde em Parnamirim/RN são 

profissionais contratados para atender em regime de produção, cujo pagamento é feito 

mediante a realização de uma quantidade definida de atendimentos e consultas realizados 

por mês. Por exemplo, 300 consultas mensais, mas este número varia por contrato. 

Contudo, este contrato não necessariamente corresponde à filiação exclusiva a uma equipe 

ou mesmo a unidade da ESF. Ou seja, não há médicos suficientes para todas as equipes e, 

para não deixá-las descobertas, o município contrata os profissionais de medicina. Tal 

quadro expõe a dificuldade de abordar para a pesquisa os profissionais médicos, 

correspondendo a 6% dos profissionais. 

Outro aspecto que interfere na proposta do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b), 

em particular no município em estudo, diz respeito à instabilidade das diversas categorias 

profissionais designadas às diversas áreas ou microáreas do município, à fragilidade no 

sistema de referência e contrarreferência e à contínua expansão do município, o que 

contribui para o aumento de áreas descobertas de assistência pelas atuais unidades de 

saúde. Em suma, apesar do esforço, as equipes de saúde percebem a fragilização no 

atendimento e nos princípios do SUS, como a equidade, a universalidade e a integralidade, 

sem falar da responsabilização da equipe da ESF perante a comunidade. 
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A Prefeitura realizou, no ano de 2012, um concurso público para a área da saúde 

com o intuito de atender à demanda dos serviços de saúde, inclusive inaugurando outras 

unidades de saúde (PARNAMIRIM, 2011a). Salienta-se que, além do aumento na 

quantidade de recursos humanos, a estabilidade de profissionais nas respectivas áreas de 

atuação é essencial para a implantação de uma assistência contínua e integral, uma 

sugestão que corrobora com o estudo de Onocko-Campos et al. (2012). Afinal, frente à 

importância da escuta no acompanhamento da saúde mental, a rotatividade implica na 

descontinuidade do tratamento. 

A Equipe de Saúde Bucal (ESB) pode estar integrada à ESF, sendo a ESB I 

composta por cirurgião dentista e auxiliar de consultório dentário (BRASIL, 2006b). 

Contudo, no município pesquisado, é comum encontrar uma ESB integrada a duas equipes 

da ESF, sendo 5% dos profissionais dentistas e 6% auxiliares de consultório dentário 

(ACD). 

Participaram desta pesquisa os representantes de cada categoria profissional dos 

Núcleos de Apoio de Saúde da Família (NASF), tais como: nutricionista (2%), 

fisioterapeuta, psicólogo e assistente social (1% cada), educador físico (1%) farmacêutico, 

fonoaudióloga e terapeuta educacional (0%, valor percentual inferior a zero.). Cada equipe 

do NASF é composta por cinco profissionais de categorias diferenciadas, sendo, no geral, 

por nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico e terapeuta ocupacional. 

Os profissionais de diferentes áreas de conhecimento dos Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família trabalham de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das 

demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes de Saúde da Família. Os 

NASF compartilham da responsabilização e ampliam a prática de encaminhamento para 

um processo de acompanhamento longitudinal, contribuindo à integralidade do cuidado 

aos usuários através da qualificação e fortalecimento dos atributos da equipe de Saúde da 

Família. (BRASIL, 2008). 

 Os diretores das unidades, por serem profissionais na saúde, disponibilizaram-se a 

participar da pesquisa por se sentirem responsáveis pela prestação do serviço de saúde à 

população, principalmente quanto à garantia do fluxo e atendimento integral da rede de 

atenção. Dos 24 diretores, 54% possuíam alguma experiência e/ou capacitação na área de 

saúde mental, e 46% não tinham experiência ou formação relacionada à área. 

Dos 54% mencionados acima: 
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Valor % Tipo de experiência Período de tempo da experiência e/ou capacitação dos diretores. 

31 Experiência em saúde mental 

Tempo mínimo Tempo máximo 

1 mês  1 ano e 3 meses 

23 Estágio em saúde mental 1 semana 2 meses 

15 
Possui apenas capacitação em saúde 

mental 
 8 horas  20 horas 

15 
Fez capacitação e trabalhou na área de 

saúde mental 
10 meses 2 anos 

8 
Experiência pessoal na área, como 

mãe 
17 anos - 

8 
Experiência na área administrativa de 

um serviço de saúde mental 
1 ano e 6 meses - 

Quadro 6 - Diretores com experiência e/ou capacitação em saúde mental 

 

Nenhum dos profissionais de saúde detinha especialização em saúde mental, mas, 

uma médica procurava formar-se em psicanálise havia oito anos, pela Associação 

Brasileira de Filosofia e Psicanálise – ABRAFP. 

 Quanto aos três psicólogos da pesquisa, um possuía especialização em 

psicopedagogia e dois eram graduados, e um destes trabalhou por três anos na área de 

saúde mental. Ao considerar as transformações ocorridas no campo da saúde mental 

brasileira, Vascocelos (2004) afirma que, no campo da psicologia, estas se refletem sobre a 

restrição da nova cultura profissional à pós-graduação, nos novos serviços da rede e nas 

entidades corporativas, estando a formação a nível de graduação, ainda, dominada pelo 

modelo de profissional clínico liberal. 

A consequência de a graduação ser dominada pelo modelo de profissional clínico 

liberal, segundo Cantele; Arpini (2011) e Vasconcelos (2004), são psicólogos inseridos na 

rede pública de saúde com tendência a repetir, nos serviços ambulatoriais, o padrão de 

prática hegemônico nas clínicas privadas. Mais além, os autores refletem sobre a falta e 

consequente necessidade de capacitação dos psicólogos antes de serem inseridos na prática 

dos novos serviços da rede de saúde mental. 

Dos profissionais, 35,8% referiram que participaram de capacitações, sendo mais 

frequente cursos que duravam 8 ou 20 horas, os quais foram, majoritariamente, ministrados 

por profissionais da rede de saúde mental do município. Quanto à análise das áreas de 

atuação, 47% dos profissionais vivenciaram a saúde mental, ao longo da atuação 

profissional. Observa-se que 21% atenderam portadores de transtorno em ambulatório, 8% 
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no CAPS, 18% vivenciaram a ocorrência de uma emergência psiquiátrica e 20% 

vivenciaram a assistência hospitalar, incluindo os profissionais que atuaram nesse campo 

como parte do estágio acadêmico (10%).  

 A maioria dos profissionais (60%) atuava na Estratégia de Saúde da Família de 4 a 

11 anos. Foi realizada visita domiciliar ao portador de transtorno por 64% dos 

profissionais; daqueles que não a realizaram: predominou a categoria dos agentes 

comunitários de saúde (24%), seguida pelo técnico de enfermagem (21%). 

 Muitos (84%) não atuaram profissionalmente em um serviço da área de saúde 

mental. Assim como 52% não exerceram suas atividades em outros serviços além da ESF, 

atuando a maioria de 1 a 3 anos em outros locais (16%).  

Assim, reflete-se sobre a necessidade de educação permanente para os 

profissionais, trabalhando não apenas novas habilidades, mas os contextos que mantêm e 

alimentam práticas anteriores. Para isso, a Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde (BRASIL, 2009b) vislumbra que a aprendizagem comporte uma revisão dos valores 

e concepções que governam a conduta. 

No que se refere à saúde mental, Vasconcelos (2004) sugere trabalhar com os 

profissionais o incentivo à abertura para práticas comunitárias, grupais e com interação 

com outros tipos de profissionais e trabalhadores do serviço, familiares, lideranças 

comunitárias e a população mais ampla da região. 

 

5.3 PERFIL DOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E 

ACOMPANHANTES 

  

Dos usuários portadores de transtorno mental, 56% eram do sexo masculino e 

recebiam benefício (60%), com maior concentração na faixa etária entre 43 e 53 anos de 

idade, sendo a idade mínima 21 e a máxima 77 anos, conseguindo ter melhor vínculo com 

a mãe e a família em geral (75%). 

Os acompanhantes conviviam com o paciente havia 24 anos, em média; eram 

majoritariamente do sexo feminino (89%); entre 37 e 53 anos, sendo a idade mínima 17 e 

máxima 91 anos. Os acompanhantes familiares eram predominantes (70%), em particular, 

mãe/pai (45%), sendo o tipo de vínculo familiar que apresentou maior sensação de 

sobrecarga na realização do cuidado, segundo o estudo de Albuquerque, Cintra e Bandeira 
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(2010). Prevaleceu a constatação das mulheres como cuidadoras do processo saúde/doença 

de seus membros. 

Dos 77 casos clínicos, no momento da abordagem, 48% não possuíam o código do 

CID-10/DSM- III. Ao longo das visitas, de forma geral, era comum se deparar com a 

guarda dos registros de antigas prescrições de psicotrópicos, atestados médicos e 

documentos do INSS, de forma aleatória, em uma pasta ou “saco plástico”, sem distinção 

entre os documentos de maior e menor importância. O desconhecimento da importância e 

função do CID fragiliza a família e o usuário pelas dificuldades na busca por assistência, 

pela descontinuidade da atenção à saúde e no fluxo burocrático assistencial e pensionista. 

Dos casos diagnosticados, 9% possuíam mais de um diagnóstico psiquiátrico, o que 

pode ser entendido como uma hipótese diagnóstica, sendo o diagnóstico mais comum a 

epilepsia. Assim, com base no CID-1-DSM-R foram identificados 44 transtornos mentais e 

comportamentais diagnosticados: os principais foram esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes (30%), transtornos de humor (27%) e transtornos neuróticos, 

relacionados ao estresse e somatoformes (18%). 

 

CID-10 Descrição do transtorno mental e comportamental Valor % 

F90 Déficit de atenção e hiperatividade 2 

f80 Transtornos globais do desenvolvimento 2 

F06 Outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a doença física 7 

F10-19 Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas 7 

F70-79 Retardo mental 7 

F40-48 Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes (Transtornos Fóbico-Ansiosos ) 18 

F30-39 Transtornos do humor 27 

F20-29 Esquizofrenia, transtornos esquizotipicos e delirantes 30 

 Quadro 7 - Transtornos mentais e comportamentais diagnosticados com base no CID-10/DSM-III. 

  

Os resultados corroboram, parcialmente, com os resultados de Medeiros, Filha e 

Vianna (2010), cuja pesquisa, com 62.873 sujeitos, resultou na prevalência de 24,4% de 

esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes, 22% de transtornos episódicos e 

paroxísticos e 19,4% de transtornos neuróticos relacionados com o stress e somatoformes. 

De acordo com os acompanhantes, 72% dos usuários necessitaram de internação ao 

longo do tratamento; dos casos com histórico de internação, a mais frequente foi em 

instituições psiquiátricas (63%), seguida pela internação em hospital geral (23%). Além 
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disso, 37% necessitaram de atendimento de emergência decorrente de um momento de 

crise, outros mencionaram abordagem policial (8%) e religiosa (2%). 

Quanto ao tempo de adoecimento dos portadores de transtornos mentais e 

comportamentais, sob o ponto de vista dos acompanhantes, foi em média 16 anos, com o 

mínimo de 1 e máximo de 55 anos. 

Os acompanhantes referiram que recebiam as transcrições dos psicotrópicos da 

unidade de saúde (94%), com 45% frequentando, regularmente, consultas com psiquiatras 

e/ou psicólogos, e 3% com o suporte religioso, mas 86% não frequentavam o CAPS. 

Dados que mostram a inserção dos portadores abordados nesta pesquisa na rede 

assistencial, mas a dificuldade de identificá-los e localizá-los mostra descontinuidade da 

assistência prestada. 

Assim, percebe-se que, no contexto assistencial, ainda há fragilidades e desafios a 

serem superados: os atendimentos nas unidades resumem a atenção ao portador de 

transtorno à transcrição de receitas de psicotrópicos, corroborando com a constatação de 

Ribeiro (2007); a visita domiciliar é realizada, mas pode ocorrer com receio ou mesmo ser 

evitada; o encaminhamento para consultas com psiquiatra ou psicólogo é frequente, mas, 

nem sempre, acompanhado pelo acolhimento da equipe de ESF; informações quanto a 

intervalo de consultas, diagnóstico ou mudanças terapêuticas podem passar despercebidas 

pela falta de um registro padronizado e contínuo das consultas e das visitas do portador na 

ESF. Tais aspectos podem indicar fragilidades no acompanhamento à saúde mental na rede 

básica, as quais poderiam combinar estratégias educacionais e comportamentais à terapia 

medicamentosa, resultando em intervenções comprovadamente mais eficientes 

(CARDOSO; GALERA, 2006). 

 Os Centros de Apoio Psicossocial – CAPS são, frequentemente, desconhecidos 

pelos usuários e acompanhantes, que, em geral, expressaram interesse ao serem 

esclarecidos, brevemente, quanto à função e assistência do Centro, mas tristeza quanto à 

dificuldade de transporte: o que reforça a importância da existência de ações de promoção 

à saúde mental na área da ESF e mobilização da rede para melhorar a acessibilidade aos 

Centros. 

As recorrentes boas-vindas no acesso às residências, logo após a exposição temática 

da pesquisa (“saúde mental”), podem refletir uma carência por atenção de usuários e 

familiares, percebendo-se que a atenção direcionada a este público, ao longo da coleta de 

dados, foi suficiente para usuários e acompanhantes sentirem-se valorizados. Estes 
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expressavam sentimentos de agradecimento e reforçavam convites para futuras visitas, os 

quais eram repassados àqueles ACS que estavam presentes na entrevista. Inclusive a 

diretora de uma unidade solicitou que fosse informado aos usuários e acompanhantes que a 

entrevistadora havia sido encaminhada a partir da ESF. Nesse sentido, observou-se a 

contribuição da pesquisa à rede para que usuários e acompanhantes se sentissem acolhidos, 

uma repercussão reconhecida por alguns profissionais. 

Outra manifestação era a insatisfação dos usuários e acompanhantes quanto ao 

descaso, desatenção, esquivas ou mesmo rejeição dos profissionais da ESF às suas 

necessidades, descrevendo situações de estigmatização e preconceito. Havia ainda usuários 

que se deslocavam aos hospitais psiquiátricos para obter prescrições de psicotrópicos (6%), 

por questão de acessibilidade, acolhimento e confiança no profissional. Nesse sentido, se 

observa a relação paciente-família-profissional como fator contribuinte à adesão ao 

tratamento. 

 

5.4 A ANÁLISE DA ESCALA DE MEDIDA DE OPINIÃO – EMO 

 

A Escala de Medida de Opinião (EMO) engloba afirmativas relativas à saúde 

mental e à assistência psiquiátrica, incluindo enunciados sobre o Conceito, a Assistência, 

os Profissionais e Familiares. Algumas afirmativas do instrumento referiam-se a mais de 

um domínio. 

A entrada, a lógica e o transcurso da pesquisa de campo requer um constante olhar 

sobre as diferentes dimensões que a circunscrevem, o que acarreta em aprendizado e um 

sentido prático, traduzido na necessidade de alargar as possibilidades de apreensão do 

objeto, redesenhando-o. No caso dos usuários e acompanhantes, esporadicamente, dada a 

complexidade do problema, havia necessidade de simplificar a linguagem utilizada, sendo 

esclarecido o significado da afirmativa com o intuito de facilitar a compreensão do sujeito, 

sem interferir na resposta, buscando-se obter, assim, fidedignidade nos pontos de vista e 

respostas. 

Dessa forma, a partir da análise dos quatro domínios busca-se a compreensão do 

que é doença mental, a sua inserção na sociedade e no sistema de saúde, os 

comportamentos característicos do doente mental, as crenças relacionadas à cura, opiniões 

sobre a hospitalização, funções da equipe e expectativas de ajuda no sistema. Em conjunto, 
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são descritos opiniões e sentimentos dos profissionais observados durante a aplicação do 

formulário.  

As respostas dos profissionais, portadores de transtorno mental e acompanhantes ao 

EMO (Apêndice D) são descritas e analisadas por domínio, sendo distribuídas da seguinte 

forma: 

Entre as 17 afirmativas conceituais deste estudo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 

20, 22, 24, 26, 27 e 29), seis confluíam com outros domínios: as afirmativas 1,10 e 13 com 

o domínio profissional, e as afirmativas 2, 4 e 26 com o domínio familiar. Tal escolha 

reflete o desenho teórico-conceitual e a capacidade de análise da autora. Estas afirmativas 

são descritas nos respectivos domínios posteriores. 

No domínio assistência (7, 9, 11, 14, 17, 21, 23, 25, 30, 31, 32 e 33), a afirmativa 7 

conflui com o domínio família, sendo a afirmativa descrita neste último domínio. 

O domínio profissional corresponde às afirmativas sobre o perfil e atitudes do 

profissional (1, 10, 13, 18 e 34), e três destas (1,10 e 13) confluem com o domínio 

conceito, conforme supracitado. 

As afirmativas 2, 4, 7, 16, 19, 26 e 28 se referem ao domínio familiar, sendo os 

enunciados 2, 4 e 26 em comum com o domínio conceito, e o 7, com o domínio 

assistencial, conforme supracitado. 

Em seguida, é realizada análise e comparação das tendências das opiniões dos 

sujeitos sobre a Reforma Psiquiátrica, identificando-se as principais opiniões com 

tendência às diretrizes da Reforma Psiquiátrica e à lógica da luta antimanicomial. 

Analisando-se, então, a convergência e divergência de opiniões entre os diferentes sujeitos. 

 

5.5 ESTATÍSTICA E ANÁLISE REFLEXIVA DA ESCALA DE MEDIDA DE 

OPINIÃO – EMO DOS PROFISSIONAIS 

 

5.5.1 Opinião do profissional sobre o conceito de saúde mental 

 

O domínio conceito abrange opiniões sobre o conceito de saúde mental, o 

comportamento característico do doente mental, sua inserção social e terapia. No Quadro 8 

podem ser observadas as opiniões dos profissionais sobre o conceito de saúde mental. 
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Resultado da Escala de Medida de Opinião dos profissionais sobre o conceito de saúde mental* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q1 (C,P) 
1. Qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta 

ter jeito. 

2 5 2 54 37 

Q2 (C,F) 
2. O doente mental é melhor tratado no convívio com sua família 

do que no hospital. 

18 47 14 18 3 

Q3 (C) 3. Nervosismo é sinal de loucura 
1 1 2 59 37 

Q4 (C,F) 
4. Internar uma pessoa em hospital psiquiátrico significa que a 

família o rejeita. 

1 5 5 61 28 

Q5 (C) 
5. O doente mental tem direito de ter trabalho e família, como 

todo cidadão. 

27 48 14 7 4 

Q6 (C) 6. O doente mental é agressivo. 
4 21 28 42 6 

Q8 (C) 8. O lugar do louco é no hospício. 
6 13 10 42 29 

Q10 (C,P) 
10. Conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o 

profissional pode oferecer-lhe melhor cuidado. 

45 49 3 3 1 

Q12 (C) 
12. O melhor lugar para o doente mental é seu ambiente (casa, 

trabalho, estudo). 

20 50 16 10 3 

Q13 (C,P) 13.  O profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 
16 25 14 31 15 

Q15 (C) 
15. A única solução para o problema do doente mental é a 

internação em hospital psiquiátrico. 

4 9 8 45 34 

Q20 (C) 
20. Se uma pessoa usa álcool ou droga acaba ficando doente 

mental. 

11 27 16 34 13 

Q22 (C) 22. O doente mental é um ser inútil. 
3 7 4 43 44 

Q24 (C) 
24. Só o psiquiatra pode ajudar a pessoa que apresenta 

problemas emocionais. 

4 11 3 59 23 

Q26 (C,F) 
26. A convivência com o doente mental provoca tensão e 

conflitos que geram doenças e desequilíbrios na família. 

15 45 14 21 4 

Q27 (C) 27. O doente mental está cada dia menos perigoso. 
4 39 30 23 4 

Q29 (C) 
29. Passar o dia no hospital e dormir em casa à noite é um ótimo 

tratamento para o doente mental. 

15 44 24 15 3 

 Quadro 8 - Opinião dos profissionais sobre o conceito de saúde mental 

Legenda: (C) Conceito, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, 

(D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.   

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

 

Majoritariamente, os profissionais discordaram de que a única solução para o 

portador de transtorno mental seja a internação no hospital psiquiátrico (Q15), sendo o 

ambiente de casa, estudo e/ou trabalho considerado o melhor lugar para o doente mental 

(Q12).  Apesar de muitos concordarem que passar o dia no hospital e dormir em casa à 

noite seja um ótimo tratamento para o doente mental, há um elevado percentual de 

indiferente nesta afirmativa (24%, Q29). Isso ocorre porque muitos profissionais não 

acompanham ou conhecem usuários que frequentam os Centros de Atenção Psicossocial –

CAPS com maior proximidade. Aliás, dos usuários abordados nesta pesquisa, 75% não 
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frequentavam o CAPS (tópico perfil de usuários portadores de transtorno e 

acompanhantes). 

Quanto à opinião dos comportamentos característicos do doente mental: a grande 

maioria dos profissionais discordava de que nervosismo seja sinal de loucura (Q3), 

observando-se aqui uma compreensão das variações de humor da natureza humana. 

Refletindo na resposta ao enunciado Q24, no qual não consideraram que só o 

psiquiatra possa ajudar uma pessoa com problemas emocionais, entretanto, com exceção 

do psicólogo, os profissionais, em geral, desconheciam quais ações de saúde mental podem 

desenvolver em acordo com as respectivas categorias profissionais. 

A maioria dos profissionais concordava que o doente mental está cada dia menos 

perigoso (Q27), confluindo com a discordância de que o doente mental seja agressivo 

(Q6). Em geral, a agressividade é vista como associada ao diagnóstico ou ao quadro clínico 

agudo do paciente, ou seja, “um momento de crise”. 

Observa-se no Quadro 8 que a maioria discorda de que uma pessoa fique doente 

mental se for usuária de álcool ou droga (Q20), entretanto há um equilíbrio entre a 

concordância (38%) e discordância (47%) desta afirmativa. Isso decorre do consumo de 

álcool ser rotineiro na sociedade, apenas a dependência e consumo excessivo seriam 

considerados doença mental. 

Quanto à inserção do portador na sociedade, 75% (Q5) declararam que o doente 

mental tem direito de ter trabalho e família como todo cidadão, discordando 86% (Q22) de 

que o doente mental seja um ser inútil. Resultado positivo para o portador, discordando 

parcialmente da revisão de Prebianchi e Falleiros (2011), onde a visão dos profissionais 

inclui, também, a representação de invalidez pela falta de autonomia, por ser incapaz de 

gerenciar a própria vida. 

Uma opinião de suporte ao portador, mas a maioria concordava parcialmente, por 

isso depender da cognição do usuário, em especial, quanto a ter uma família. Tal resultado 

corrobora com Miranda (2002), o qual reflete sobre a existência do preconceito sobre a 

sexualidade do doente mental por enfermeiros: os profissionais reconhecem a sexualidade, 

mas a negam, gerando uma percepção que faz parte de um mascaramento social. O autor 

reflete sobre a tendência, no discurso dos enfermeiros, em compreender a sexualidade do 

portador de transtorno mental como uma forma de agressão, doença, desvio, um ato 

ilegítimo, não aceito pelo profissional. 
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Em relação ao ambiente hospitalar, 71% (Q8) discordaram de que o lugar de louco 

seja no hospício, mas argumentaram que as internações esporádicas devido às crises são 

necessárias. Afinal, no hospital há pessoas capacitadas para cuidar do portador, conforme 

resposta à Q1 (Quadro 8). 

 

5.5.2 Opinião do profissional sobre a assistência 

 

O profissional, segundo Miranda e Furegato (2002), é continuamente solicitado a 

emitir opiniões e transmitir informações no interior da instituição a que pertence. Afinal, 

todo indivíduo sofre diversas pressões para assumir posições práticas e normativas sobre 

diversos assuntos. No Quadro 9 podem ser observadas as opiniões dos profissionais sobre a 

assistência em saúde mental. 

 

Resultado da Escala de Medida de Opinião dos profissionais a assistência psiquiátrica* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q7 (A,F) 
7. É necessário dar apoio e orientação aos familiares para que 

possam cuidar do doente mental. 

73 25 0 1 1 

Q9 (A) 
9. Atualmente, os doentes mentais tem mais atendimentos fora dos 

hospitais psiquiátricos. 
11 53 19 15 3 

Q11 (A) 
11. Nos primeiros sinais de alteração, se a pessoa tivesse 

atendimento adequado, muitas doenças mentais seriam evitadas. 

49 45 4 2 0** 

Q14 (A) 
14. Cuidar do doente mental é uma tarefa sofrida para o 

profissional. 

9 26 14 41 11 

Q17 (A) 
17. Depois que o paciente psiquiátrico começa a tomar remédios, 

ele só vai piorando. 

2 3 7 59 30 

Q21 (A) 
21.  Estão acontecendo mudanças nos tratamentos dos doentes 

mentais ultimamente. 

13 51 20 13 3 

Q23 (A) 
23. A internação tem sido facilitada para os casos de agressão e 

descontrole. 

17 36 19 21 7 

Q25 (A) 
25. O doente internado em hospital psiquiátrico é melhor tratado 

atualmente. 

6 32 20 34 8 

Q30 (A) 
30. Nas internações de antigamente, muitos pacientes ficavam 

impregnados, amarrados e tomavam eletrochoque. 

31 38 14 9 9 

Q31 (A) 
31. Quando o paciente toma medicação corretamente ele nem 

parece que é um doente mental. 

16 58 14 11 2 

Q32 (A) 
32. Os doentes mentais conseguem, com facilidade, atendimento 

nos serviços Psiquiátricos. 

2 11 11 54 23 

Q33 (A) 
33. Tendo bom atendimento nos Ambulatórios, postos de saúde e 

emergência diminui a necessidade de internação. 

36 54 4 4 2 

Quadro 9 - Opinião dos profissionais sobre a assistência na rede de saúde mental 

Legenda: (A) Assistência, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, (D) 

Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 
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Ao vislumbrar a eficácia da assistência, 89% (Q17) dos profissionais discordaram 

de que o paciente piora depois de iniciar a terapia medicamentosa, acreditando que ao 

segui-la corretamente nem aparente que seja um portador de transtorno mental (74%, Q31). 

Inclusive apontando que, se a pessoa recebesse atendimento adequado nos primeiros sinais 

de alteração, muitas doenças mentais poderiam ser evitadas (94%, Q11). 

Na perspectiva dos serviços psiquiátricos, nota-se que 64% (Q9) acreditavam que 

os portadores recebem mais atendimentos em outros serviços que não o hospitalar, uma 

perspectiva decorrente das mudanças que têm ocorrido no tratamento dos doentes mentais, 

reconhecido por 64% dos profissionais (Q21). Além disso, quando o portador recebe um 

bom atendimento nos ambulatórios, postos de saúde e emergência, 90% dos profissionais 

(Q33) concordaram que há diminuição da necessidade de futuras internações. 

A maioria (53%, Q23) concordou que para os casos de agressão e descontrole a 

internação é facilitada. Afinal, atualmente, internar o portador não é vislumbrado como um 

objetivo fácil de ser alcançado. Aliás, os serviços psiquiátricos, em geral, não eram 

encarados como serviços com acesso facilitado por 76% dos profissionais (Q32). 

Contudo, apesar da hospitalização ser encarada como uma terapia necessária 

esporadicamente, 54% (Q25) discordaram de que o doente internado seja mais bem 

tratado, atualmente, no hospital psiquiátrico. Isso demonstra incerteza sobre se o 

tratamento é realizado de forma adequada, o que pode ter sido influenciado por 69% (Q30) 

concordarem, total ou parcialmente, que nas internações de antigamente ocorria dos 

pacientes ficarem impregnados, amarrados e receberem eletrochoque. 

A maioria dos profissionais (52%, Q14) discordou, parcialmente, de que cuidar do 

doente mental seja uma tarefa sofrida, uma opinião correspondente à visualização do perfil 

do profissional que cuida do doente mental, o qual não sofre por receber treinamento 

adequado para acompanhar o portador de transtorno. Assim, percebe-se como 

consideraram a referência e o acompanhamento essenciais para o tratamento do doente 

mental, mas, isso reflete, também, a falta de intervenção mais próxima dos profissionais da 

atenção primária, ou seja, uma fragilidade da corresponsabilização, que pode decorrer da 

sensação de despreparo para lidar com a complexidade da saúde mental ou mesmo da falta 

de perfil profissional para lidar com o portador de transtorno mental, conforme resposta à 

Q1 e Onocko-Campos et al. (2012). 

Ao analisar por categoria profissional, os agentes comunitários de saúde – ACS 

corresponderam à maioria dos profissionais que concordaram, total ou parcialmente, com a 
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afirmativa Q14 (42%), ao contrário das demais categorias profissionais da ESF que, 

individualmente analisadas, majoritariamente, discordaram parcialmente da afirmativa. 

Não por acaso, os ACS correspondem à categoria em maior proximidade ao portador de 

transtorno e sua família, lidando com as turbulências familiares características, as 

dificuldades dos encaminhamentos e acompanhamentos. 

 

5.5.3 Opinião do profissional sobre o profissional 

 

O cotidiano no profissional é o mundo da rotina, de acordo com Miranda e 

Furegato (2002), a repetição das atividades do dia-a-dia permite a recriação permanente da 

vida social, estimulando a capacidade reflexiva dos indivíduos. No Quadro 10 podem ser 

observadas as opiniões dos profissionais sobre o perfil, função e atuação do profissional. 

 

Resultado da Escala de Medida de Opinião dos profissionais sobre o perfil, função e atuação profissional.* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q1 (C,P) 1. Qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter jeito. 
2 5 2 54 37 

Q10 (C,P) 
10. Conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional pode 

oferecer-lhe melhor cuidado. 

45 49 3 3 1 

Q13 (C,P) 13. O profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 
16 25 14 31 15 

Q18 (P) 
18. A atitude compreensiva do profissional com o doente mental é uma 

forma de terapia. 

32 52 10 6 1 

Q34 (P) 34. O enfermeiro tem função importante junto às famílias do doente mental. 
54 41 3 2 1 

Quadro 10 - Opinião dos profissionais sobre o profissional 

Legenda: (C) Conceito, (A) Assistência, (P) Profissional, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, 

(D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

 

A maioria (91%, Q1) discordou de que basta ter jeito para trabalhar no hospital 

psiquiátrico, afinal há necessidade de um treinamento voltado ao acompanhamento e 

tratamento de saúde mental. A discordância parcial (54%) aconteceu por acreditarem na 

necessidade do profissional ter um "jeito nato" adequado para lidar com os portadores de 

transtorno, o que reflete na expectativa da personalidade, paciência e um “dom natural” do 

profissional. Essa opinião também reflete na impossibilidade de adequação e assistência do 

profissional que não possui tal perfil para cuidar dos portadores de transtorno. 

Quanto à atuação do profissional, 84% (Q18) concordaram que a atitude 

compreensiva do profissional com o doente mental é uma forma de terapia, desde que não 
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seja um grau de compreensão “excessiva” e o momento seja adequado. Concordando 94% 

(Q10) que um melhor cuidado pode ser oferecido ao se conhecer as necessidades da pessoa 

que sofre, esta sendo portadora de transtorno ou não. 

Na essência, para trabalhar a reabilitação psicossocial, os profissionais necessitam 

desenvolver habilidades de cuidado humano como ouvir, compreender, estimular 

potenciais e trabalhar em equipe, em conjunto com a família. Visar o crescimento e 

desenvolvimento dos usuários é tão importante quanto o desenvolvimento de habilidades 

técnicas referentes às questões práticas da vida diária e dos direitos humanos (DUTRA, 

2011).  

 Tais opiniões convergem com o resultado equilibrado quanto à necessidade do 

profissional que cuida do doente mental ter força física: enquanto que 40% dos 

profissionais concordaram, 46% discordaram da afirmativa (Q13). Resultado que reflete na 

necessidade do uso da força física para conter ou dominar o portador de transtorno, quando 

necessário. 

Para 94% dos profissionais (Q34) o enfermeiro tem função importante junto às 

famílias do doente mental, mas havia incertezas sobre quais práticas profissionais se pode 

desenvolver. Possivelmente, isso ocorre como consequência da ausência da temática 

enfocando a família na graduação do profissional enfermeiro, como refletido por Moreno 

(2010), onde enfermeiros especializados em saúde mental referem que o estudo da família, 

durante sua formação foi enfocado, apenas, quando cursaram especialização em saúde 

mental. 

 

5.5.4 Opinião do profissional sobre a família 

 

De acordo com Borba et al. (2011) até a década de 80 do século passado esteve 

presente na relação sujeito-loucura o distanciamento da família. Contexto que corrobora 

com a visão tecnicista do modelo de atuação do enfermeiro, que estabelece os meios de 

atendimento do portador de transtorno mental, cumprindo as determinações do poder 

hegemônico com raras intervenções no sentido de uma assistência compreensiva ou com 

enfoque humanista. Em face das novas políticas na área de saúde mental, emergiram novas 

possibilidades referentes ao papel e ao relacionamento da família com o portador de 

transtorno mental. No Quadro 11 podem ser observadas as opiniões dos profissionais sobre 

a dinâmica e função familiar. 
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Resultado da Escala de Medida de Opinião dos profissionais sobre a família.* 

 Afirmativas CT C I D DT 

Q2 (C,F) 2. O doente mental é melhor tratado no convívio com sua família do que no 

hospital. 

18 47 14 18 3 

Q4 (C,F) 4. Internar uma pessoa em hospital psiquiátrico significa que a família o 

rejeita. 

1 5 5 61 28 

Q7 (A,F) 7. É necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam 

cuidar do doente mental. 

73 25 0*** 1 1 

Q16 (F) 16.  Ouvindo a família, o profissional pode ajudá-la a conviver com a 

doença mental. 

42 54 2 2 0** 

Q19 (F) 19. A família continua por fora dos tratamentos do paciente psiquiátrico. 6 28 18 40 9 

Q26 (C,F) 26. A convivência com o doente mental provoca tensão e conflitos que 

geram doenças e desequilíbrios na família. 

15 45 14 21 4 

Q28 (F) 28. A participação do familiar é importante no tratamento do doente 

mental. 

69 28 1 2 0** 

Quadro 11 - Opinião dos profissionais sobre a família 

Legenda: (C) Conceito, (A) Assistência, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) 

Indiferente, (D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

***Valor não significativo de respostas. 

 

Apesar de a maioria concordar, parcial ou totalmente, que o doente mental é mais 

bem tratado na família do que no hospital (65%, Q2), ao analisar por categoria profissional 

os Agentes Comunitários de Saúde – ACS foram a categoria predominante em discordar 

desta afirmativa (40,8%), justamente o profissional em maior contato com a família. 

 Isso pode ser explicado, tanto por acreditarem que o hospital oferece o tratamento 

mais adequado e especializado ao portador do que a assistência na atenção primária, 

quanto pelos relatos de preocupação dos ACS com os portadores de transtorno por 

presenciarem descasos, maus tratos e até confinamentos dos usuários pelos familiares ou 

cuidadores. Apesar de procurarem outros membros da equipe profissional para dialogar 

com as famílias ou tomar as medidas cabíveis, simultaneamente, os agentes preocupam-se 

com os familiares não permitirem mais a entrada do profissional na residência por se 

sentirem ofendidos, com processos judiciais e com a concretização de ameaças de 

familiares durante a realização de visitas domiciliares. 

 Anteriormente à coleta de dados, os ACS se preocupavam com o tipo de abordagem 

a ser realizada pela pesquisa com os usuários e acompanhantes, uma preocupação 

compreensível que geralmente melhorava após participarem da pesquisa, por vivenciarem 

a abordagem e conhecerem os instrumentos. 
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 Ao longo da coleta, deparou-se com diferentes posturas dos profissionais: houve 

ACS que requisitaram sua presença na entrevista, outros se recusaram a ir à casa do 

paciente, e outros ainda não visualizavam problemas quanto ao entrevistador ir sozinho 

coletar os dados, inclusive preferindo não participar por terem outras prioridades, afinal o 

usuário indicado era de sua antiga área, não estando mais sob sua responsabilidade. 

Apesar das diferenças, todos vislumbravam o familiar como a fonte da coleta dos 

dados sobre o paciente. Nesse sentido, 49% dos profissionais (Q19) discordam de que os 

familiares não possuíssem informações sobre o tratamento dos pacientes psiquiátricos.  

Entretanto, não compreendiam a razão para a abordagem do usuário, aspecto que 

mostra certa despersonalização do portador. A despersonalização é um quadro frequente na 

convivência de transtornos psiquiátricos, sendo uma perspectiva reforçada pelos 

cuidadores por reconhecerem a importância do acompanhamento do usuário pelos 

profissionais e familiares, mas o considerando um ser sem voz, com demência e sem 

opinião (RODRIGUES, 2007). 

Mesmo assim, Rodrigues (2007, p. 32) argumenta que isso não justifica o usuário 

ser desconsiderado e “submetido a condição de indigente”, mas é quando há necessidade 

de proximidade com os familiares, assistindo-o em suas necessidades e orientando sobre o 

quadro de saúde do paciente. Dessa maneira o profissional combate a discriminação social 

através da conscientização.  

Isso ocorre porque o paciente perde o teste de realidade e de percepção de seu 

próprio eu “para patologias psicóticas em seus picos agudos”: a “loucura” (RODRIGUES, 

2007). Assim, 89% dos profissionais discordaram de que internar uma pessoa em hospital 

psiquiátrico significa que a família o rejeita (Q4), por visualizarem a internação como uma 

necessidade momentânea de atenção especializada, uma vez que a família não consegue 

lidar com o portador: ação justificada não apenas pelos momentos de crise, mas pelo 

estado esporádico de exaustão da família/acompanhante, corroborando com as literaturas 

que refletem sobre o sofrimento do familiar do portador (BORBA et al., 2011; 

PEGORARO; CALDANA, 2008). 

Um resultado reforçado pela opinião de que este sofrimento gerado a partir da 

convivência provoca tensão e conflitos que geram doenças e desequilíbrios na família 

(60%, Q26). 
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Corroborando com a literatura, 98% dos profissionais (Q7) concordam sobre a 

importância de apoiar e orientar os familiares, acreditando que podem ajudar a família a 

conviver com a doença mental ao ouvi-la (96%, Q16). 

Entretanto, a falta de formação profissional voltada à saúde mental, explicitada no 

tópico “5.2 Perfil profissional e experiência em saúde mental”, pode explicar o limite de 

ações na atenção primária, apesar de reconhecerem sua importância. Para a mudança deste 

quadro é importante considerar o efeito que breves treinamentos podem ter sobre a 

qualidade da assistência profissional e o custo-benefício da mesma para o sistema, 

conforme constatado no estudo de Lara-Muñoz (2010), no México, ao analisar o 

tratamento de depressão na atenção primária. 

Afinal, 97% dos sujeitos (Q28) consideraram a participação do familiar importante 

no tratamento do doente mental, resultado que reflete sobre a necessidade de capacitar os 

profissionais nas demandas de cuidado da família, corroborando com a literatura (BORBA 

et al., 2011; PEGORARO; CALDANA, 2008). 

 

5.6 ESTATÍSTICA E ANÁLISE REFLEXIVA DA ESCALA DE MEDIDA DE 

OPINIÃO – EMO DOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL E 

COMPORTAMENTAL 

 

  

A partir da análise dos quatro domínios da Escala de Medida de Opinião (EMO), 

busca-se a compreensão do ponto de vista do portador de transtorno sobre o Conceito, a 

Assistência, os Profissionais e Familiares. Explorando-se, mais amplamente, as questões 

através das informações obtidas pela observação. 

 

5.6.1 Opinião dos portadores de transtornos mentais sobre o conceito de saúde mental 

 

 O cuidado e a ressocialização do portador de transtorno mental torna-se relevante 

em face do processo da reforma psiquiátrica. No Quadro 12, observam-se opiniões dos 

portadores de transtornos mentais e comportamentais sobre o que seja a saúde mental, 

refletidas no domínio conceito: 
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Resultado da Escala de Medida de Opinião dos portadores de transtorno mental sobre o conceito de saúde mental* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q1 (C,P) 1. Qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter jeito. 
13 21 9 29 28 

Q2 (C,F) 
2. O doente mental é melhor tratado no convívio com sua família do que 

no hospital. 

46 28 9 13 4 

Q3 (C) 3. Nervosismo é sinal de loucura 
12 22 2 34 31 

Q4 (C,F) 
4. Internar uma pessoa em hospital psiquiátrico significa que a família o 

rejeita. 

9 15 9 40 28 

Q5 (C) 
5. O doente mental tem direito de ter trabalho e família, como todo 

cidadão. 

34 34 4 18 10 

Q6 (C) 6. O doente mental é agressivo. 
25 29 15 21 10 

Q8 (C) 8. O lugar do louco é no hospício. 
19 24 4 25 28 

Q10 (C,P) 
10. Conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional pode 

oferecer-lhe melhor cuidado. 

53 34 9 4 0** 

Q12 (C) 
12. O melhor lugar para o doente mental é seu ambiente (casa, trabalho, 

estudo). 

52 35 9 3 2 

Q13 (C,P) 13. O profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 
31 27 9 25 9 

Q15 (C) 
15. A única solução para o problema do doente mental é a internação em 

hospital psiquiátrico. 

16 19 9 27 29 

Q20 (C) 20. Se uma pessoa usa álcool ou droga acaba ficando doente mental. 
25 7 15 21 32 

Q22 (C) 22. O doente mental é um ser inútil. 
6 24 10 25 35 

Q24 (C) 
24. Só o psiquiatra pode ajudar a pessoa que apresenta problemas 

emocionais. 

25 18 7 32 18 

Q26 (C,F) 
26. A convivência com o doente mental provoca tensão e conflitos que 

geram doenças e desequilíbrios na família. 

38 32 9 15 6 

Q27 (C) 27. O doente mental está cada dia menos perigoso. 
19 43 10 21 7 

Q29 (C) 
29. Passar o dia no hospital e dormir em casa à noite é um ótimo 

tratamento para o doente mental. 

29 25 16 19 10 

Quadro 12 - Opinião dos portadores de transtorno mental sobre o conceito de saúde mental 

Legenda: (C) Conceito, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, (D) 

Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

 

 Compreendendo o ser humano como um ser com emoções, 65% discordaram de 

que nervosismo seja sinal de loucura (Q3), contudo visualizavam o doente mental como 

um ser com tendência à agressividade (54%, Q6), apesar de considerarem que esteja cada 

dia menos perigoso (62%, Q27). 

Não acreditavam que, através do álcool ou droga, a pessoa desenvolva um distúrbio 

mental (53%, Q20), sendo a concordância relacionada a pacientes que desenvolveram ou 

por conhecerem outras pessoas que desenvolveram quadros patológicos decorrentes do uso 

de substâncias químicas. 
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Apesar de a maioria dos portadores de transtorno mental discordar de que o lugar 

do louco seja no hospício (Q8), há um resultado equilibrado entre a concordância (43%) e 

a discordância (53%) desta afirmativa, como reflexão do que é compreendido do termo 

“louco”. Houve usuários que, frente à mera leitura do enunciado, associavam o termo 

“louco” ao “louco de pedra”, não se referindo ao momento de crise do paciente, mas a 

casos graves e crônicos, sem solução: “Ah! O louco, louco [enfático] tem que ficar no 

hospital mesmo” (informação verbal do portador de transtorno). Consistindo, assim, em 

um signo linguístico motivado por uma palavra, que evoca partes que o compõem e outras 

que são associadas. 

Goffman (1891, p6) reflete sobre a linguagem de relações através da construção do 

estigma de culpa individual, um processo em que, a partir do conhecimento de atributos 

negativos de um indivíduo como uma pessoa perigosa ou fraca, deixa-se de considerá-lo 

como uma “criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída”, 

principalmente quando o efeito de descrédito social é muito grande. (MIRANDA, 2002; 

OMOTE, 2004). 

Nesse sentido, o “louco” sofre rejeição do portador de transtorno mental, que, por 

sua vez, queixa-se da depreciação e descrédito por sofrer rejeição da comunidade. Ou seja, 

o portador de transtorno estigmatiza o “louco”, ao mesmo tempo em que sofre 

estigmatização da sociedade. Assim, a afirmativa retrata uma visão do portador de 

transtorno mental de uma fissão entre o “eu” e o “louco”, vislumbrando a si como um ser 

com limitações, com doença mental, porém, não “louco”. Este termo seria designado a 

outro indivíduo, desequilibrado crônico: este, sim, deveria estar isolado, internado. Assim, 

os portadores discordaram de que a única solução para o problema do doente mental seja a 

internação no hospital psiquiátrico (56%, Q15). Em outras palavras, esse ponto de vista 

pode retratar a tentativa do portador de transtorno em separar sua pessoa do estigma social 

da loucura, tornando-se não merecedor de rejeições, mas, incluído ao grupo social mais 

abrangente. 

É reconhecido que o estigma é um processo natural que faz parte do processo de 

democratização das sociedades. A colocação de uma pessoa em uma categoria e, 

consequente estigmatização, tem efeito perverso sobre esta pessoa. Logo, faz sentido que 

pessoas estigmatizadas busquem formas de desestigmatização da sua condição e os 

profissionais da área educacional, social e de saúde podem auxiliá-las nessa tarefa 

(OMOTE, 2004; GOFFMAN, 1891). 
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Apesar de compreenderem que o melhor lugar para o doente mental seja seu 

ambiente de casa, trabalho e/ou estudo (87%, Q12), é reconhecida e compreendida a 

insegurança que pessoas estigmatizadas podem possuir quanto à forma com que outras 

pessoas a identificarão e receberão. Esse receio pode levar a pessoa isolar-se, contudo 

quando se autoisola, a falta do intercâmbio social quotidiano com os outros, possivelmente, 

torna-a desconfiada, deprimida, hostil, ansiosa e confusa (GOFFMAN, 1891). 

Assim, a pessoa estigmatizada pode tentar corrigir indiretamente sua condição 

social depreciativa ao dedicar um grande esforço individual ao domínio de áreas de 

atividades que geralmente são consideradas fechadas, por motivos físicos e circunstanciais, 

a pessoas com o seu defeito (GOFFMAN, 1891). 

Outro fator refletido por Omote (2004) é que a inclusão aparenta depender mais de 

boa vontade, aceitação, tolerância e solidariedade do que de procedimentos educacionais 

cientificamente comprovados, aspectos favorecidos pelo contato interindividual constante 

em diferentes situações de grupos menores.  

Em outras palavras, a inclusão pode ser favorecida através medidas e arranjos que 

possibilitem o convívio e a ação conjunta por pessoas com as mais variadas diferenças, 

favorecendo a realização e o desenvolvimento de todos os que dela participam. Contudo, 

usualmente o paciente convive, principalmente, com familiares, tornando a convivência 

com não familiares restrita, conforme constatado por Costa et al., (2011), uma situação que 

desfavorece possíveis mudanças. 

Tais considerações reforçam a importância de dinâmicas, ações e publicidade que 

enfoquem e estimulem a sensibilização da sociedade para lidarem com as diferenças. 

Assim como a importância do desenvolvimento de atividades diversificadas pelo portador 

de transtorno, favorecida pela sua reinserção social, através de parcerias com equipamentos 

sociais (creche, escolas, conselhos comunitários), contribuindo inclusive para o 

desenvolvimento de uma maior autonomia e, consequentemente, na  mudança das 

perspectivas que outros possuem dele. Assim, os portadores discordaram de que o doente 

mental seja um ser inútil (60%, Q22), reconhecendo seus direitos como cidadão (68%, 

Q5). 

A política da promoção da equidade remete à ampliação da cidadania, atuando de 

modo articulado e integrado, garantindo a universalização dos direitos sociais básicos e, 

simultaneamente, atendendo às demandas diferenciadas dos grupos socialmente mais 

vulneráveis da população. Por reconhecer o estigma como fator prejudicial, sustenta a 
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oferta de tratamento fornecendo respeito em prática e atitudes (COSTA; LIONÇO, 2006; 

BRASIL, 2003). 

Partindo do pressuposto de que a diferença entre segmentos populacionais deva ser 

reconhecida, o Ministério da Saúde constituiu os Comitês Técnicos para a Promoção da 

Equidade na Saúde através da lógica articuladora entre as forças de movimentos sociais e a 

dinâmica governamental, resultando em uma pactuação de interesses e responsabilidades 

no processo de construção das políticas de saúde (BRASIL, 2003; COSTA; LIONÇO, 

2006). 

Há um equilíbrio entre a concordância (43%) e discordância (50%) de que apenas o 

psiquiatra possa ajudar a pessoa com problemas emocionais (Q24), resultado que pode 

reforçar o foco medicamentoso da terapia e a ausência ou não reconhecimento da eficácia 

das intervenções de outros profissionais. Este resultado requer ponderação sobre os 

reflexos do antigo modelo de atenção em saúde mental, persistindo a reprodução da lógica 

manicomial. (DUTRA, 2011).  

Apesar de a maioria não frequentar o CAPS (86%), 54% concordaram que passar o 

dia no hospital e dormir em casa à noite seja um ótimo tratamento para o doente mental 

(Q29). Dado que reforça a importância do incentivo e divulgação dos demais centros de 

apoio e tratamento da rede de saúde mental. 

 

5.6.2 Opinião dos portadores de transtornos mentais sobre a assistência 

 

O modelo de cuidado em saúde mental foi transformado nas últimas décadas, 

passando de uma característica manicomial, quando era centrado nos serviços de 

internação hospitalar e na doença, para o modo psicossocial, centrado no cuidado às 

pessoas em sofrimento vivendo em sociedade. Este novo modelo de assistência de saúde 

mental exige a participação da sociedade, o trabalho em equipe e a inclusão da família no 

cuidado ao portador de transtorno mental, tendo o humano como objeto de intervenção. 

Neste sentido, propõe o resgate da dignidade humana e dos direitos de cidadania, tendo 

pertinência, sobretudo, na dimensão político-ideológica de luta (BORBA et al., 2011; 

DUTRA, 2011). Contudo as opiniões dos portadores de transtorno sobre o reflexo do novo 

modelo de assistência à saúde, frequentemente deixam de ser exploradas. No Quadro 13 

observam-se opiniões dos portadores de transtorno quanto ao domínio assistência:  
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Resultado da Escala de Medida de Opinião dos portadores de transtorno mental sobre a assistência psiquiátrica* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q7 (A,F) 
7.  É necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam 

cuidar do doente mental. 

65 25 4 4 2 

Q9 (A) 
9. Atualmente, os doentes mentais tem mais atendimentos fora dos hospitais 

psiquiátricos. 

27 43 12 12 7 

Q11 (A) 
11.  Nos primeiros sinais de alteração, se a pessoa tivesse atendimento 

adequado, muitas doenças mentais seriam evitadas. 

56 27 9 3 6 

Q14 (A) 14.   Cuidar do doente mental é uma tarefa sofrida para o profissional. 
35 28 15 15 7 

Q17 (A) 
17.   Depois que o paciente psiquiátrico começa a tomar remédios, ele só vai 

piorando. 

9 16 6 28 41 

Q21 (A) 
21.   Estão acontecendo mudanças nos tratamentos dos doentes mentais 

ultimamente. 

19 28 32 12 9 

Q23 (A) 
23.   A internação tem sido facilitada para os casos de agressão e 

descontrole. 

24 34 27 15 2 

Q25 (A) 
25.   O doente internado em hospital psiquiátrico é melhor tratado 

atualmente. 

15 27 28 12 19 

Q30 (A) 
30.   Nas internações de antigamente, muitos pacientes ficavam 

impregnados, amarrados e tomavam eletrochoque. 

43 35 12 9 2 

Q31 (A) 
31.   Quando o paciente toma medicação corretamente ele nem parece que é 

um doente mental. 

47 31 3 18 2 

Q32 (A) 
32.   Os doentes mentais conseguem, com facilidade, atendimento nos 

serviços Psiquiátricos. 

22 22 9 27 21 

Q33 (A) 
33.   Tendo bom atendimento nos ambulatórios, postos de saúde e 

emergência diminui a necessidade de internação. 

56 32 6 4 2 

Quadro 13 - Opinião dos portadores de transtorno mental sobre a assistência na rede de saúde mental 

Legenda: (A) Assistência, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, 

(D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

 

 Os portadores concordaram que, atualmente, recebem mais atendimento fora dos 

hospitais psiquiátricos (70%, Q9), reconhecendo mudanças no tratamento dos doentes 

mentais, apesar da razoável porcentagem de indiferentes (32%, Q21). A indiferença pode 

decorrer da não modificação, em geral, do foco e rotina terapêutica: consulta com 

psiquiatra e tratamento, majoritariamente, através dos psicotrópicos (RIBEIRA, 2007). 

 Afinal, ao se considerar a facilidade de acesso aos serviços psiquiátricos, deve-se 

considerar quais serviços estão em busca, havendo um resultado equilibrado entre 

concordância e discordância, tendendo a esta última (48%, Q32).  

Tal resultado pode demonstrar possível resistência dos usuários em aderir a espaços 

comunitários e grupos propostos pela ESF devido à cultura do assistencialismo a que estão 

acostumados, ou seja, uma resistência a métodos terapêuticos psicossociais pela demasiada 

importância da atenção à saúde através das receitas de psicotrópicos, chegando a, 

inclusive, resumir a terapia necessária a esta. 
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Segundo Onocko-Campos et al. (2012), tal resistência pode sugerir uma 

representação congelada e preconceituosa da população sob os cuidados dos profissionais, 

uma afirmativa condizente com o desafio enfrentado pelo projeto piloto de Parnamirim, 

com a resistência dos usuários ao projeto por acharem que seu objetivo era retirar o 

remédio controlado.  

 Em contrapartida, ao acreditarem na possibilidade de prevenção das doenças 

mentais, frente à abordagem terapêutica nos sintomas iniciais (83%, Q11), isso pode 

indicar tendência de apoio às intervenções precoces e de promoção a saúde mental. 

Os portadores concordaram com o efeito terapêutico dos medicamentos (69%, Q17) 

de forma que nem aparente que sejam portadores de doença mental (78%, Q31). Apesar da 

perspectiva positiva da terapia medicamentosa, é importante que os profissionais estejam 

atentos a eventuais necessidades de intervenções focadas nos efeitos colaterais das 

medicações que possam afetar a sexualidade, energia e a saúde física do portador de 

transtorno (COSTA et al., 2011). 

 Embora soubessem que, antigamente, muitos pacientes ficavam impregnados, 

amarrados e tomavam eletrochoque (78%, Q30), acreditavam que o tratamento no hospital 

psiquiátrico seja melhor atualmente (42%, Q25). Considerando que a internação para os 

casos de agressão e descontrole seja facilitada (58%, Q23), apesar da possibilidade de ser 

evitada através do bom atendimento nos ambulatórios, postos de saúde e emergência (88%, 

Q33). Além disso, os portadores reconheciam que cuidar do doente mental seja uma tarefa 

sofrida para o profissional (63%, Q14).  

 

5.6.3 Opinião dos portadores de transtorno mental sobre o profissional 

 

O perfil de atitudes de formandos de enfermagem  brasileiros foi mais positivo 

frente aos transtornos mentais comparando com a cultura chilena e peruana. Em outras 

palavras, os resultados de Pedrao (2005), obtidos a partir de uma escala de opiniões sobre a 

doença mental, mostraram os brasileiros como profissionais menos restritivos, autoritários 

e descriminadores, logo mais favoráveis a condutas terapêuticas com os portadores de 

transtorno. Nesse sentido,  os portadores observaram quanto ao perfil, atuação e função do 

profissional (domínio profissional): 
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Resultado da Escala de Medida de Opinião dos portadores de transtorno mental sobre o perfil, função e atuação 

profissional.* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q1 (C,P) 1. Qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter jeito. 
13 21 9 29 28 

Q10 

(C,P) 

10. Conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional pode 

oferecer-lhe melhor cuidado. 

53 34 9 4 0** 

Q13 

(C,P) 
13. O profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 

31 27 9 25 9 

Q18 (P) 
18. A atitude compreensiva do profissional com o doente mental é uma 

forma de terapia. 

53 37 7 2 2 

Q34 (P) 
34. O enfermeiro tem função importante junto às famílias do doente 

mental. 

49 35 6 3 7 

Quadro 14 - Opinião dos portadores de transtorno mental sobre o profissional 

Legenda: (C) Conceito, (A) Assistência, (P) Profissional, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) 

Indiferente, (D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

 

Credita-se ao enfermeiro uma função importante junto às famílias do doente mental 

(84%, Q34), confluindo com a discordância de que apenas o psiquiatra pode ajudar a 

pessoa com problemas emocionais (Q24). Aliás, percebiam que, ao se conhecer as 

necessidades da pessoa que sofre, pode ser oferecido um cuidado melhor (87%, Q10), de 

maneira que a atitude compreensiva seja uma forma de terapia (90%, Q18). Embora muitos 

discordassem de que basta ter jeito para trabalhar no hospital psiquiátrico (57%, Q1), 

refletindo na necessidade de treinamento do profissional para exercer o cuidado, assim 

como da força física, para os momentos de crise (58%, Q13).  

Esclarece-se que durante a abordagem houve comentários pelos portadores de 

transtorno mental e comportamental de que, devido a este treinamento direcionado, o 

profissional não sofre ao cuidar. De maneira semelhante, estudantes de enfermagem 

possuem a expectativa de que a competência profissional em psiquiatria seja um fator 

importante para prestar cuidar do portador e têm uma posição dúbia quanto ao sofrimento 

do profissional (FUREGATO; OSINAGA, 2003) 

Em relação à atuação profissional do enfermeiro, Rodrigues e Schneider (1999) 

observa como os profissionais tinham dificuldade em definir o seu papel na área de 

psiquiatria, focando a atuação na área administrativa. Os autores reconhecem a insegurança 

do enfermeiro em atuar na área, algo que se inicia na formação acadêmica, mas lançam 

reflexões sobre quanto, quando e até onde investir no maior contato do profissional com o 

paciente se a atuação do enfermeiro psiquiátrico ocorria, majoritariamente, na área 

hospitalar, onde a rotina é a escassez de contato enfermeiro-paciente. 
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Frente às considerações, levanta-se a questão: se mesmo os enfermeiros inseridos 

na dinâmica do cuidado psiquiátrico enfrentam dificuldade para desenvolverem o cuidado 

e contato enfermeiro-paciente, seja pelas repercussões da prática decorrente da história da 

organização psiquiátrica no Brasil ou pela fragilidade na formação da graduação, – e  

quanto aos enfermeiros da ESF? 

A resposta pode estar na implantação da sistematização da assistência de 

enfermagem através do processo de enfermagem (RODRIGUES; SCHNEIDER, 1999). 

Afinal, o processo de enfermagem, como modelo assistencial de enfermagem, consiste em 

um instrumento cuja metodologia permite identificar, compreender, descrever, explicar 

e/ou predizer a resposta dos indivíduos aos problemas de saúde ou aos processos vitais, 

determinando que aspectos dessas respostas exigem uma intervenção profissional 

(HORTA, 1979).  

Como exemplo, Toledo, Ramos e Wopereis (2011) implantam a sistematização da 

assistência de enfermagem refletindo tanto sobre sua aplicação no hospital psiquiátrico, 

quanto sobre a continuidade do cuidado pós-alta, onde no estudo de caso não houve um 

grande compromisso da família ao plano terapêutico. Esse resultado aponta para a 

importância do enfermeiro da ESF, por exemplo, acolher a família e o paciente, oferecer 

suporte terapêutico adequado realizando os encaminhamentos necessários e estimular ou 

incluí-lo em projetos de reinserção social.  

Outrossim, diversos estudos refletem sobre o sofrimento profissional na área de 

psiquiatria, inclusive com a utilização de escalas para avaliar o grau de satisfação e a 

sobrecarga sentida pelos profissionais de saúde mental, as quais podem ser utilizadas para 

indicar necessidades de mudança no serviço, necessidade de implantar procedimentos 

preventivos e de apoio aos profissionais, ou mesmo para indicar a qualidade de 

determinado serviço mental (CARVALHO, 2008; BANDEIRA; ISHARA; ZUARDI, 

2007; BANDEIRA; PITTA; MERCIER, 2000). 

 

5.6.4 Opinião dos portadores de transtorno mental sobre a família 

 

Cada família possui uma dinâmica própria para conviver com a doença mental de 

um de seus membros, desenvolvendo formas de cuidado ou alternativas de alívio do 

sofrimento, aspectos que podem ser otimizados pela assistência multiprofissional. 

Entretanto, os aspectos socioeconômicos influenciam bastante a assistência ao portador de 
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transtorno, de maneira que a convivência com o doente mental pode ser difícil. 

Desentendimentos, com agressões verbais ou físicas, podem ocorrer, predispondo o doente 

mental ao desequilíbrio (SILVA; LIPPI; PINTO, 2008). 

Referente ao domínio familiar, tem-se: 

 

Resultado da Escala de Medida de Opinião dos portadores de transtorno mental sobre a família.* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q2 (C,F) 
2. O doente mental é melhor tratado no convívio com sua família do que no 

hospital. 

46 28 9 13 4 

Q4 (C,F) 
4. Internar uma pessoa em hospital psiquiátrico significa que a família o 

rejeita. 

9 15 9 40 28 

Q7 (A,F) 
7. É necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam cuidar 

do doente mental. 

65 25 4 4 2 

Q16 (F) 
16. Ouvindo a família, o profissional pode ajudá-la a conviver com a doença 

mental. 

52 40 4 4 0** 

Q19 (F) 19. A família continua por fora dos tratamentos do paciente psiquiátrico. 
21 21 10 24 25 

Q26 (C,F) 
26. A convivência com o doente mental provoca tensão e conflitos que geram 

doenças e desequilíbrios na família. 

38 32 9 15 6 

Q28 (F) 28. A participação do familiar é importante no tratamento do doente mental. 
71 24 4 2 0** 

Quadro 15 - Opinião dos portadores de transtorno mental sobre a família 

Legenda: (C) Conceito, (A) Assistência, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) 

Indiferente, (D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

 

Muitos (74%) acreditavam que o doente mental é mais bem tratado no convívio 

com sua família do que no hospital (Q2), discordando de que a internação signifique 

rejeição familiar (68%, Q4), comentando o reconhecimento da exaustão familiar 

esporádica, podendo gerar doenças e desequilíbrios (70%, Q26). 

Logo, acreditavam na necessidade de se orientar e fornecer apoio aos familiares 

para que possam cuidar do doente mental (90%, Q7), através da escuta, por exemplo, 

(92%, Q16), devido à importância destes no tratamento (95%, Q28). Houve um resultado 

equilibrado quanto ao conhecimento da família sobre o tratamento do doente mental, 

tendendo à discordância do enunciado (49%, Q19). 

 

5.7 ESTATÍSTICA E ANÁLISE REFLEXIVA DA ESCALA DE MEDIDA DE 

OPINIÃO – EMO DOS ACOMPANHANTES 

 

5.7.1  Opinião dos acompanhantes sobre o conceito de saúde mental 
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 Nesta pesquisa, os acompanhantes são abordados em conjunto com os demais tipos 

de sujeitos com o intuito de abranger a complexidade da problemática da saúde mental, em 

especial quanto ao ponto de vista sobre o conceito de saúde mental, a assistência, o 

profissional e a família, os domínios da Escala de Medida de Opinião. 

A seguir (Quadro 16), encontram-se opiniões dos acompanhantes sobre a definição 

de saúde mental, os comportamentos característicos do doente mental e sua inserção na 

sociedade. As opiniões são descritas associadas a observações e comentários dos mesmos 

sobre os enunciados. 

 

Resultado da Escala de Medida de Opinião dos acompanhantes sobre o conceito de saúde mental* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q1 (C,P) 1. Qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter jeito. 
20 13 0** 36 32 

Q2 (C,F) 
2. O doente mental é melhor tratado no convívio com sua família do que 

no hospital. 

45 36 2 13 5 

Q3 (C) 3. Nervosismo é sinal de loucura 
11 20 0** 36 34 

Q4 (C,F) 
4. Internar uma pessoa em hospital psiquiátrico significa que a família o 

rejeita. 

14 13 4 32 38 

Q5 (C) 
5. O doente mental tem direito de ter trabalho e família, como todo 

cidadão. 

45 25 5 14 11 

Q6 (C) 6. O doente mental é agressivo. 
36 29 7 25 4 

Q8 (C) 8. O lugar do louco é no hospício. 
25 14 4 27 30 

Q10 (C,P) 
10. Conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional pode 

oferecer-lhe melhor cuidado. 

64 34 0** 2 0** 

Q12 (C) 
12. O melhor lugar para o doente mental é seu ambiente (casa, trabalho, 

estudo). 

48 41 4 5 2 

Q13 (C,P) 13. O profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 
59 16 0** 20 5 

Q15 (C) 
15. A única solução para o problema do doente mental é a internação em 

hospital psiquiátrico. 

14 21 0** 34 30 

Q20 (C) 20. Se uma pessoa usa álcool ou droga acaba ficando doente mental. 
34 7 4 27 29 

Q22 (C) 22. O doente mental é um ser inútil. 
13 14 4 25 45 

Q24 (C) 
24. Só o psiquiatra pode ajudar a pessoa que apresenta problemas 

emocionais. 

25 14 0** 41 20 

Q26 (C,F) 
26. A convivência com o doente mental provoca tensão e conflitos que 

geram doenças e desequilíbrios na família. 

50 30 4 13 4 

Q27 (C) 27. O doente mental está cada dia menos perigoso. 
30 38 11 11 11 

Q29 (C) 
29. Passar o dia no hospital e dormir em casa à noite é um ótimo 

tratamento para o doente mental. 

34 39 5 11 11 

Quadro 16 – Opinião dos acompanhantes sobre o conceito de saúde mental 

Legenda: (C) Conceito, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, 

(D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 
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 Dos acompanhantes, 70% concordaram que o doente mental tem direito de ter 

trabalho e família como todo cidadão (Q5), discordando de que seja inútil (70%, Q22), 

sendo o melhor lugar para sua permanência o seu ambiente de casa, trabalho e estudo 

(89%, Q12). Acreditavam que o doente mental está cada dia menos perigoso (68%, Q27), 

apesar de concordarem que tenha tendência à agressividade (65%, Q6). 

 Apesar de predominar a discordância de que o álcool ou droga causam a doença 

mental (56%, Q20), a tendência de concordância foi considerável (41%). Isso decorre por 

parte dos acompanhantes de possuírem familiares, em particular, que necessitaram de 

acompanhamento psiquiátrico decorrente do vício do álcool ou da droga. 

Como esclarecimento, tais familiares mencionados não correspondem, 

necessariamente, ao portador de transtorno abordado nesta pesquisa, mas indicam 

proximidade dos acompanhantes e portadores entrevistados à temática do abuso de 

substâncias químicas na sociedade atual, observando-se similaridade na dinâmica das 

respostas dos portadores de transtorno (Quadro 12, Q20) e acompanhantes (Quadro 16, 

Q20), diferindo dos profissionais (Quadro 8, Q20). 

Com as repercussões sociais, políticas, econômicas e culturais para a sociedade, o 

tráfico ilícito de drogas e o uso indevido se destacam entre os problemas de saúde 

internacional, fazendo o Brasil parte de 25 acordos internacionais de cooperação sobre 

drogas (CHAGAS; VENTURA, 2010). 

Na Região Nordeste, com exceção do tabaco e álcool, 27,5% da população já fez 

uso na vida de alguma droga. Dos sujeitos pesquisados pelo CEBRID (2005), 47,1% eram 

maiores de 35 anos, sendo mais da metade da amostra dessa faixa etária feminina. No 

Brasil, 22,8% já fizeram uso na vida de droga, exceto tabaco e álcool, o que corresponderia 

a 10.746.991 pessoas. A droga mais utilizada foi a maconha (8,8%), seguida pelo solvente 

(6,1%) e benzodiazepínicos (5,6%), os quais disputam em todas as regiões brasileiras as 

três primeiras posições com exceção do Norte e Nordeste, cujo primeiro lugar foram os 

orexígenos. Um terço da população masculina de 12 a 17 anos declarou já ter sido 

submetida a tratamento para dependência de droga (CEBRID, 2005). 

Quanto ao Primeiro Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de 

Álcool na População Brasileira, entre aqueles que consomem bebidas alcoólicas, 

praticamente um quarto apresenta problemas e consome quantidades potencialmente 

prejudiciais. Dois terços dos adolescentes brasileiros não bebem, mas os que bebem 

tendem a aumentar o risco de desenvolver problemas de álcool, abuso e dependência, 
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iniciando o consumo por volta dos 14 anos. Na população adulta, o consumo em binge tem 

há anos se mostrado, internacionalmente, associado a prejuízos no âmbito ocupacional, de 

saúde e relacionados à violência (PINSKY et al., 2010). 

A Política Nacional sobre Drogas vem sendo tratada com prioridade no governo 

federal, principalmente após o aumento do consumo de entorpecentes. No programa foi 

foram adotadas a orientação e ideologia de que o combate ao uso indevido de drogas 

depende não somente do setor público, mas de que todos os cidadãos se conscientizem da 

magnitude do problema e se mobilizem. Entretanto, ainda há necessidade de se orientar os 

atores sociais quanto à prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção social ( 

CHAGAS;VENTURA, 2010; MENDONÇA, 2010). 

 Os entrevistados majoritariamente discordaram de que o nervosismo seja um sinal 

de loucura (70%, Q3) ou de que o lugar do louco seja o hospício (57%, Q8), concordando 

que passar o dia hospital e dormir em casa à noite seja um ótimo tratamento para o doente 

mental (73%, Q29). Os acompanhantes discordaram de que a única solução seja a 

internação no hospital psiquiátrico (64%, Q15) ou que só o psiquiatra possa ajudar a 

pessoa com problemas emocionais (61%, Q24). 

  

5.7.2 Opinião dos acompanhantes sobre a assistência 

  

A família enfrenta dificuldades de relacionamento e quanto ao manejo da crise, 

podendo gerar agressão, depreciação e abandono, acompanhadas por sentimentos de culpa 

pela doença do familiar, solidão, desamparo, medo, tristeza, afeto e cuidado. Assim, a 

assistência e apoio dos profissionais são importantes e necessários através do suporte de 

informações que consigam amenizar o sentimento de culpa e sobrecarga 

(ALBUQUERQUE; CINTRA; BANDEIRA, 2010; NAVARINI; HIRDES, 2008). 

Entretanto, o processo de mudança do trabalho dos profissionais da saúde inclui a 

construção da complexidade do objeto. Isto significa, segundo Dutra (2011) que a 

intervenção engloba tanto saúde e quanto a socialização do paciente, vislumbrando não 

apenas o sujeito como foco do trabalho, mas a família e o grupo social como agentes das 

mudanças almejadas. 

Quanto ao domínio assistência, obteve-se como opinião: 
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Resultado da Escala de Medida de Opinião dos acompanhantes a assistência psiquiátrica* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q7 (A,F) 
7. É necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam 

cuidar do doente mental. 

88 13 0** 0** 0** 

Q9 (A) 
9. Atualmente, os doentes mentais tem mais atendimentos fora dos 

hospitais psiquiátricos. 

34 38 2 21 5 

Q11 (A) 
11. Nos primeiros sinais de alteração, se a pessoa tivesse atendimento 

adequado, muitas doenças mentais seriam evitadas. 

66 18 0** 11 5 

Q14 (A) 14. Cuidar do doente mental é uma tarefa sofrida para o profissional. 
50 21 0** 13 16 

Q17 (A) 
17. Depois que o paciente psiquiátrico começa a tomar remédios, ele só 

vai piorando. 

14 5 4 27 50 

Q21 (A) 
21. Estão acontecendo mudanças nos tratamentos dos doentes mentais 

ultimamente. 

20 32 14 14 20 

Q23 (A) 
23. A internação tem sido facilitada para os casos de agressão e 

descontrole. 

41 18 7 18 16 

Q25 (A) 
25. O doente internado em hospital psiquiátrico é melhor tratado 

atualmente. 

18 30 14 18 20 

Q30 (A) 
30. Nas internações de antigamente, muitos pacientes ficavam 

impregnados, amarrados e tomavam eletrochoque. 

43 34 4 5 14 

Q31 (A) 
31. Quando o paciente toma medicação corretamente ele nem parece que 

é um doente mental. 

54 36 2 9 0** 

Q32 (A) 
32. Os doentes mentais conseguem, com facilidade, atendimento nos 

serviços Psiquiátricos. 

18 18 4 34 27 

Q33 (A) 
33. Tendo bom atendimento nos Ambulatórios, postos de saúde e 

emergência diminui a necessidade de internação. 

61 30 0 5 4 

Quadro 17 - Opinião dos acompanhantes sobre a assistência na rede de saúde mental 

Legenda: (A) Assistência, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) Indiferente, 

(D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

 

Para 84%, se a pessoa tivesse atendimento adequado no início dos sintomas, muitas 

doenças mentais poderiam ser evitadas (Q11), discordando de que com a terapia 

medicamentosa o paciente piore o quadro (77%, Q17), mas que favoreça que nem aparente 

que possui algum transtorno (90%, Q31). 

Apesar de discordarem sobre a facilidade de acesso aos serviços psiquiátricos 

(61%, Q32), acreditavam que há facilidade de internação para os casos de agressão e 

descontrole (59%, Q23). Percebendo-se ligeira concordância de que recebem melhor 

tratamento do hospital psiquiátrico (48%, Q25) possivelmente por concordarem que os 

maus-tratos nas internações de antigamente ocorriam (77%, Q30). 

Os acompanhantes concordaram que tenham ocorrido mudanças nos tratamentos 

dos doentes mentais (52%, Q21), os quais têm recebido mais atendimentos fora dos 

hospitais psiquiátricos (72%, Q9). Aliás, opinaram que seria através do bom atendimento 

nos ambulatórios, postos de saúde e emergência se poderia diminuir a necessidade de 
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internação (91%, Q33), mas concordaram que cuidar deste público traga sofrimento ao 

profissional (71%, Q14). 

 

5.7.3 Opinião dos acompanhantes sobre o profissional 

  

 O cuidado no contexto da ESF deve ser realizado pela equipe interdisciplinar, 

centrando o cuidado na família, entretanto Gérvas e Fernández (2011), dentre outros 

aspectos, refletem sobre o cronograma diário da unidade ser direcionado a partir do 

cuidado clínico individual por ciclo de vida ou patologia. Assim, um fator que pode ser 

limitante da ação profissional é a fragilidade na clínica de saúde mental, cuja falta de 

familiaridade com abordagem, acolhimento ou atuação profissional pode levá-lo se afastar 

(NUNES; JUCÁ; VALENTIM, 2007). 

Quanto ao domínio profissional, observa-se: 

 

Resultado da Escala de Medida de Opinião dos acompanhantes sobre o perfil, função e atuação profissional.* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q1 (C,P) 
1. Qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter 

jeito. 

20 13 0** 36 32 

Q10 (C,P) 
10. Conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional 

pode oferecer-lhe melhor cuidado. 

64 34 0** 2 0** 

Q13 (C,P) 13. O profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 
59 16 0** 20 5 

Q18 (P) 
18. A atitude compreensiva do profissional com o doente mental é uma 

forma de terapia. 

50 39 4 5 2 

Q34 (P) 
34. O enfermeiro tem função importante junto às famílias do doente 

mental. 

55 41 0** 0** 4 

Quadro 18 - Opinião dos acompanhantes sobre o profissional 

Legenda: (C) Conceito, (A) Assistência, (P) Profissional, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, (I) 

Indiferente, (D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

  

 A maioria dos acompanhantes concordou que o profissional pode oferecer melhor 

cuidado se conhecer as necessidades da pessoa que sofre (98%, Q10), sendo a atitude 

compreensiva uma forma de terapia per si (89%, Q18). 

Muitos discordaram de que qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico 

(68%, Q1), mas compartilharam que precisa ser uma pessoa forte (75%, Q13), tendo o 

enfermeiro uma função importante junto às famílias do doente mental (96%, Q34). 
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5.7.4 Opinião dos acompanhantes sobre a família 

 

 Para que haja intervenções significativas no âmbito da saúde mental é preciso 

reconhecer que não há como haver reintegração se a família permanecer desassistida, pois 

a carência de informações, apoio e orientações conduzem a um leque de necessidades não 

satisfeitas pela própria fragilidade das relações conflituosas que se estabelecem no 

convívio com a doença mental (PEREIRA, 2003) 

 Assim no domínio familiar, obteve-se como resultado: 

 

Resultado da Escala de Medida de Opinião dos acompanhantes sobre a família.* 

 
Afirmativas CT C I D DT 

Q2 (C,F) 
2. O doente mental é melhor tratado no convívio com sua família do que 

no hospital. 

45 36 2 13 5 

Q4 (C,F) 
4. Internar uma pessoa em hospital psiquiátrico significa que a família o 

rejeita. 

14 13 4 32 38 

Q7 (A,F) 
7. É necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam 

cuidar do doente mental. 

88 12 0** 0** 0** 

Q16 (F) 
16. Ouvindo a família, o profissional pode ajudá-la a conviver com a 

doença mental. 

54 41 2 2 2 

Q19 (F) 19. A família continua por fora dos tratamentos do paciente psiquiátrico. 
18 29 2 25 27 

Q26 (C,F) 
26. A convivência com o doente mental provoca tensão e conflitos que 

geram doenças e desequilíbrios na família. 

50 30 4 13 4 

Q28 (F) 
28. A participação do familiar é importante no tratamento do doente 

mental. 

80 18 2 0** 0** 

Quadro 19 - Opinião dos acompanhantes sobre a família 

Legenda: (C) Conceito, (A) Assistência, (P) Profissional, (F) Família, (CT) Concordo Totalmente, (C) Concordo, 

(I) Indiferente, (D) Discordo, (DT) Discordo Totalmente.  

*Valores em percentagem simples calculados a partir de arredondamento estatístico simples. 

**Ausência de respostas neste grau da escala. 

 

Os acompanhantes concordaram que o doente mental é mais bem tratado no 

convívio com sua família do que no hospital (81%, Q2); daqueles que discordaram, apenas 

11% não eram parentes. Assim, cabe esclarecer que a discordância à afirmativa 

eventualmente foi justificada por declarações que forneciam suporte ao tratamento 

psiquiátrico institucional devido ao déficit de suporte e acompanhamento profissional ao 

portador na residência. Dessa forma, 100% concordaram que é necessário fornecer apoio e 

orientação aos familiares para que cuidem do doente mental (Q7), porque escutá-los os 

ajuda na convivência (95%, Q16), afinal a convivência com o doente mental gera doenças 

e desequilíbrios na família (80%, Q26). 
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Apesar de concordarem que a participação do familiar é importante no tratamento 

(98%, Q28), acreditavam que a família tem relativa informação sobre os tratamentos 

psiquiátricos (52%, Q19). Assim, discordaram de que internar a pessoa em hospital 

psiquiátrico significa que a família o rejeita (69%, Q4), observando-se que há no grau de 

concordância parentes, profissionais contratados e amigos. 

 

 

5.8 ANÁLISE DA TENDÊNCIA DAS OPINIÕES DOS SUJEITOS SOBRE A 

REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

A seguir é observada a tendência das respostas aos enunciados por domínio: 

Conceito, Assistência, Profissional e Família. O mensurado Pró-Reforma indica tendência 

a diretrizes da Reforma Psiquiátrica e Contra a Reforma indica tendência à lógica 

manicomial, não necessariamente uma oposição às diretrizes da Reforma Psiquiátrica. 

Quanto às opiniões sobre a Reforma Psiquiátrica referentes ao conceito de saúde mental, 

abaixo é ilustrada a tendência das opiniões dos profissionais (Figura 8), dos portadores de 

transtorno mental e comportamental (Figura 9) e acompanhantes (Figura 10). 

 

 

Figura 8 – Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma5 a partir das opiniões dos profissionais sobre o 

conceito de saúde mental  
 

                                                           
5
 Como esclarecimento: Pró-Reforma indica tendência favorável a diretrizes da Reforma Psiquiátrica e 

Contra a Reforma indica tendência à lógica manicomial. 
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Figura 9 – Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos portadores de 

transtorno mental e comportamental sobre o conceito de saúde mental  

 

 

Figura 10 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos acompanhantes sobre o 

conceito de saúde mental  
 

Ao selecionar os principais enunciados que tenderam Pró-Reforma, comparando-se 

as tendências entre os diferentes sujeitos, se obteve: 

 

Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio Conceito. 

Maior tendência Profissionais (Figura 8) Portador de transtorno (Figura 9) Acompanhantes (Figura 10) 

1 Q3 Q10 Q10 

2 Q10 Q12 Q12 

3 Q1 Q2 Q2 e Q26 

Quadro 20 - Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio 

Conceito 

 

 Observando o Quadro 20, nota-se que há confluência das opiniões dos sujeitos 

abordados nesta pesquisa. A seguir, descrevem-se as afirmativas com maior suporte dos 
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profissionais (Pro), portadores de transtorno mental e comportamento (Por) e 

acompanhantes (Aco) (Quadro 21).   

 

Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de Medida de Opinião 

(EMO) do domínio Conceito. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q10 (C,P) Concorda que conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional pode 

oferecer-lhe melhor cuidado. 

Por e Aco Q12 (C) Concorda que o melhor lugar para o doente mental é seu ambiente (casa, trabalho, 

estudo). 

Por e Aco Q2 (C,F) Concorda que o doente mental é melhor tratado no convívio com sua família do que no 

hospital. 

Pro Q3 (C) Discorda que nervosismo é sinal de loucura. 

Pro Q1 (C,P) Discorda que qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter jeito. 

Aco Q26 (C,F) Concorda que a convivência com o doente mental provoca tensão e conflitos que geram 

doenças e desequilíbrios na família. 

Quadro 21 - Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de 

Medida de Opinião (EMO) do domínio Conceito 

 Legenda: (Pro) Profissional,(Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (C) 

Domínio Conceito, (P) Domínio Profissional, (F) Domínio Família. 

 

Percebe-se o apoio dos três sujeitos abordados na pesquisa quanto à afirmativa Q10 

(Quadro 21), que reflete a possibilidade de realizar um melhor cuidado frente ao 

reconhecimento das necessidades da pessoa que sofre. Esse resultado indica o possível 

direcionamento de um treinamento dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

para desenvolver competências voltadas à identificação e resposta às necessidades 

familiares, de acordo com a formação e habilidades de cada categoria profissional. 

Necessidades estas resultantes da fragilidade das relações conflituosas que se 

estabelecem no convívio com a doença mental (PEREIRA, 2003), em outras palavras, do 

sofrimento familiar. Esse ponto de vista é reforçado pela concordância dos acompanhantes 

desta pesquisa à Q26, resultando numa das principais afirmativas com tendência a favor 

das diretrizes da Reforma (Quadro 20), que reconhece tal sofrimento familiar. 

Ao tornar o enfoque da capacitação dos profissionais direcionado para o 

atendimento das necessidades da família pode-se conseguir prosseguir o projeto do 

município (SILVA et al., 2011),  respondendo tanto aos seus objetivos quanto à atenção e 

cuidado almejados pelo portador de transtorno mental e comportamental e pelo 

acompanhante. 
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O portador de transtorno e acompanhante possuíam opinião semelhante quanto à 

preferência da permanência do portador em casa com a família (Q2 e Q12, Quadro 21). Os 

profissionais reforçaram o reconhecimento da variação do humor como parte da natureza 

do ser humano (Q3) e da importância do cuidado ser realizado por pessoas capacitadas 

para a área (Q1), ao discordarem das afirmativas (Quadro 21). 

 Comparando-se as tendências entre os diferentes sujeitos quanto aos 

principais enunciados que tenderam Contra a Reforma, há: 

 

Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio  

Conceito 

Maior contribuição Profissionais (Figura 8) Portador de transtorno (Figura 9) Acompanhantes (Figura 10) 

1 Q20 Q13 Q13 

2 Q13 Q6 Q6 

3 Q27* Q8 e Q24 Q20 

Quadro 22 - Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Conceito 

*Há elevada quantidade de resposta na opção “Indiferente”.  

 

 Apesar da confluência das respostas, a maior quantidade de indiferentes dentre os 

profissionais no domínio Conceito conflui com a falta de proximidade ou experiência 

destes com o portador de transtorno e a área de saúde mental, identificadas no tópico sobre 

o “Perfil profissional e experiência em saúde mental”. No Quadro 23 listam-se as 

principais afirmativas da EMO respondidas com tendência à lógica manicomial. 

 

Principais afirmativas respondidas com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de Opinião (EMO) do 

domínio Conceito. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q13 (C,P) Concorda que o profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 

Por e Aco Q6 (C) Concorda que o doente mental é agressivo. 

Pro e Aco Q20 (C) Discorda que se uma pessoa usa álcool ou droga acaba ficando doente mental. 

Por Q24 (C) Concorda que só o psiquiatra pode ajudar a pessoa que apresenta problemas emocionais. 

Por Q8 (C) Concorda que o lugar do louco é no hospício. 

Pro Q27 (C) Discorda que o doente mental está cada dia menos perigoso. 

Quadro 23 - Principais afirmativas respondidas com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de 

Opinião (EMO) do domínio Conceito 

 Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (C) 

Domínio Conceito, (P) Domínio Profissional.  
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Tanto o profissional como o portador de transtorno e acompanhante 

predominantemente concordaram que o profissional precisa ser forte para cuidar do doente 

mental (Quadro 23), em outras palavras, concordaram com a necessidade da existência de 

um profissional que consiga lidar ou mesmo conter fisicamente um eventual descontrole do 

portador durante uma crise, por exemplo. 

O portador de transtorno e acompanhante, majoritariamente, concordaram que o 

doente mental é agressivo (Q6), mas, também, que está cada dia menos perigoso (Q27). 

Um ponto de vista que difere do profissional, que discorda de que o doente mental está 

cada dia menos perigoso (Q27), contudo, há elevada quantidade de profissionais 

indiferentes a ambas as afirmativas, o que pode ser reflexo da falta de proximidade com o 

cuidado na área de saúde mental. 

Dentre os três sujeitos, o profissional de forma predominante discordou de que se 

uma pessoa usa álcool ou droga acaba ficando doente mental (Q20), corroborando com o 

estudo de Oliveira, McCallum e Costa (2010), no qual, apesar dos agentes comunitários de 

saúde vivenciarem cotidianamente nas relações profissionais e sociais o consumo e o 

tráfico de drogas, reconhecendo-os como um problema que atinge toda a comunidade, 

causando tristeza, violência, sofrimento e depressão, não os assumem como um problema 

de saúde no contexto social assistencial em que atuam, trazendo invisibilidade ao 

problema. 

O portador concordar que só o psiquiatra pode ajudar uma pessoa com problemas 

emocionais (Q24) pode ser reflexo de uma terapia centrada na patologia e carência ou falta 

de reconhecimento de intervenção das demais categorias profissionais. 

A concordância predominante do portador de transtorno de que o lugar do louco é 

no hospício (Q8) consiste na tentativa de fissão pessoal do estigma social da loucura, 

analisado em “Opinião dos portadores de transtornos mentais sobre o conceito de saúde 

mental”. 

Referente à assistência em saúde mental, ilustra-se as tendências baseando-se nas 

opiniões dos profissionais (Figura 11), dos portadores de transtorno mental e 

comportamental (Figura 12) e acompanhantes (Figura 13).  
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Figura 11 – Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma6 a partir das opiniões dos profissionais sobre a 

assistência na rede 

  

 

Figura 12 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos portadores de 

transtorno mental e comportamental sobre a assistência na rede 

 

Figura 13 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos acompanhantes sobre 

a assistência na rede 

                                                           
6
 Como esclarecimento: Pró-Reforma indica tendência afirmativa a diretrizes da Reforma Psiquiátrica e 

Contra a Reforma indica tendência à lógica manicomial. 
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Salienta-se a elevada quantidade de respostas indiferentes dos três conjuntos de 

sujeitos às questões referentes à ocorrência de mudança nos tratamentos dos doentes 

mentais (Q21) e ao melhor tratamento que o doente mental recebe atualmente quando 

internado em hospital psiquiátrico (Q25). Esse resultado reflete a incerteza, a falta de 

conhecimento ou reconhecimento de mudança nas terapias destinadas ao portador de 

transtorno e a falta de informação ou descrédito na assistência em internações 

psiquiátricas. 

Por outro lado, a indiferença quanto à facilidade de internar nos casos de agressão e 

descontrole (Q23) pode refletir dúvida ou falta de informação sobre os requisitos à 

internação. Aliás, há relatos de reconhecimento de existir “maior dificuldade em internar o 

portador hoje em dia, mesmo que este esteja em momento de crise” (informação verbal 

fornecida por diferentes portadores de transtorno, acompanhantes e profissionais), uma 

expressão que pode refletir na concepção de que as necessidades esporádicas de 

internações eventuais do portador de transtorno (Q1, Quadro 8) não estejam sendo sanadas. 

Comparando os principais enunciados que tenderam Pró-Reforma entre os 

diferentes sujeitos, se obteve: 

 

Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio Assistência 

Maior tendência Profissionais (Figura 11) Portador de transtorno (Figura 12) Acompanhantes (Figura 13) 

1 Q7 Q7 Q7* 

2 Q11 Q33 Q33 

3 Q33 Q11 Q31 

Quadro 24 - Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio 

Assistência 

* Concordância de 100% dos acompanhantes. 

 

Quanto à assistência da rede em saúde mental, há forte confluência dentre os 

principais pontos de vista a favor das propostas da Reforma, ou seja, apesar dos desafios, a 

política está em transformação no campo dos saberes, da prática e da cultura. No Quadro 

25 são descritas as principais opiniões Pró-Reforma dos sujeitos: 
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Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de Medida de Opinião 

(EMO) do domínio Assistência. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q7 (A,F) Concorda que é necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam cuidar 

do doente mental. 

Pro, Por e Aco Q33 (A) Concorda que tendo bom atendimento nos ambulatórios, postos de saúde e emergência 

diminui a necessidade de internação. 

Pro e Por Q11 (A) Concorda que nos primeiros sinais de alteração, se a pessoa tivesse atendimento 

adequado, muitas doenças mentais seriam evitadas. 

Aco Q31 (A) Concorda que quando o paciente toma medicação corretamente ele nem parece que é um 

doente mental. 

Quadro 25 - Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de 

Medida de Opinião (EMO) do domínio Assistência 

Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (A) 

Domínio Assistência, (F) Domínio Família. 

 

 

Tanto o profissional, quanto o portador de transtorno e acompanhantes 

compartilharam da necessidade e importância do apoio à família (Q7), as quais recebem 

especial enfoque na Estratégia de Saúde da Família, por adotá-las como núcleo básico 

central da abordagem no atendimento à saúde. Logo, reflete-se sobre a necessidade da 

sensibilização e capacitação da equipe da ESF para práticas de saúde humanizadas 

englobando a saúde mental, desenvolvendo, então, o vínculo, contato, cuidado e 

acolhimento (BREDA et al., 2005). 

Afinal a família, segundo Azevedo e Miranda (2009), é um instrumento facilitador-

terapêutico na assistência que necessita de ajustes estruturais, educativos, econômicos e 

culturais para promover o acolhimento do portador de transtorno mental, assim como a 

comunidade necessita. A partir da revalorização da família, esta se torna um importante elo 

no processo de reintegração social e reconstrução da cidadania e dignidade do portador de 

transtorno mental. 

Vislumbrando a educação como um instrumento de emancipação dos sujeitos que 

favorece a promoção da saúde, os profissionais, no papel de formadores da opinião pública 

(KANT, 1922 apud DURÃO, 2011), podem a partir da conscientização contribuir para o 

desenvolvimento social, ou seja, para a implantação de políticas que contemplem a 

qualidade de vida, os direitos humanos e a cidadania. 

O profissional, o portador de transtorno e o acompanhante concordaram que é 

possível diminuir a quantidade de internações em instituições psiquiátricas caso haja um 
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bom atendimento em postos de saúde, ambulatórios e emergências (Q33), o que reforça a 

necessidade e importância de investimentos para o aprimoramento da atenção em saúde 

mental nos níveis primários e secundários de atenção. Aliás, o portador e profissional 

apoiaram a possibilidade de prevenção da doença mental com um atendimento adequado 

nos primeiros sinais de alteração (Q11); apesar de não estar entre as três primeiras, esta 

afirmativa também encontrou forte concordância pelos acompanhantes. 

Estes últimos, por sinal, reforçaram que “o portador de transtorno não aparenta ter 

doença mental” quando está corretamente em terapia medicamentosa (Q31). 

No Quadro 26, listam-se os principais enunciados com tendências entre os 

diferentes sujeitos à Contra a Reforma: 

 

Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Assistência 

Maior contribuição Profissionais (Figura 11) Portador de transtorno (Figura 12) Acompanhantes (Figura 13) 

1 Q32 Q14 Q14 

2 Q25* Q32 Q32 

3 ** ** ** 

Quadro 26 - Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Assistência 

*Maior tendência Contra a Reforma, mas com elevada quantidade de respostas “Indiferente”.  

** Não há porcentagem considerável na tendência Contra a Reforma nos demais enunciados. 

 

No Quadro 27 listam-se as principais afirmativas da EMO respondidas com 

tendência à lógica manicomial. 

 

Principais afirmativas respondidas com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de Opinião (EMO) do 

domínio Assistência. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q32 (A) Discorda que os doentes mentais conseguem, com facilidade, atendimento nos serviços 

psiquiátricos. 

Por e Aco Q14 (A) Discorda que cuidar do doente mental é uma tarefa sofrida para o profissional. 

Pro Q25 (A) Discorda que o doente internado em hospital psiquiátrico é melhor tratado atualmente. 

Quadro 27 - Principais afirmativas respondidas com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de 

Opinião (EMO) do domínio Assistência 

Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (A) 

Domínio Assistência. 

 

Os profissionais, portadores de transtorno e acompanhantes discordaram quanto à 

facilidade de atendimento dos serviços psiquiátricos (Q32), o que sinaliza o risco à 
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realização da atenção integral no momento em que não há garantia de acesso aos variados 

níveis de atenção à saúde. Afinal, a acessibilidade ao sistema é essencial para o 

acompanhamento e assistência no nível primário de forma integral, com o adequado 

suporte dos demais níveis, o que poderia refletir na diminuição da necessidade de 

internação, conforme respostas à Q33 (Quadro 25). 

O portador e acompanhante acreditavam que o profissional não sofre ao cuidar do 

doente mental (Q14), e o motivo seria o treinamento que recebe durante a formação 

profissional (Q1, Quadro 8). 

Apesar da elevada quantidade de respostas indiferentes, conforme mencionado 

anteriormente, é analisado que os profissionais majoritariamente discordaram de que o 

doente mental seja mais bem tratado no hospital psiquiátrico atualmente (Q25), o que pode 

resultar da concordância de que antigamente ocorriam eletrochoque, impregnação 

farmacológica e amarrações dos portadores de transtorno mental (Q30, Quadro 09). 

A seguir, o consolidado da tendência das opiniões sobre o profissional a partir do 

ponto de vista dos profissionais (Figura 14), dos portadores de transtorno mental e 

comportamentais (Figura 15) e acompanhantes (Figura 16) sobre o perfil e papel do 

profissional. 

  

 

Figura 14 – Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma7 a partir das opiniões dos profissionais sobre o 

perfil e papel profissional  
 

 

                                                           
7
  Como esclarecimento: Pró-Reforma indica tendência afirmativa a diretrizes da Reforma Psiquiátrica e 

Contra a Reforma indica tendência à lógica manicomial. 
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Figura 15 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos portadores de 

transtorno mental e comportamental sobre o perfil e papel profissional 

 

 

Figura 16 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos acompanhantes sobre 

o perfil e papel profissional 

 No Quadro 28 são listados os principais enunciados do domínio Profissional 

respondidos a favor da Reforma Psiquiátrica pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio Profissional 

Maior tendência Profissionais (Figura 14) Portador de transtorno (Figura 015) Acompanhantes (Figura 16) 

1 Q34 Q18 Q10 

2 Q10 Q10 Q34 

3 Q1 Q34 Q18 

Quadro 28 - Principais enunciados do domínio Profissional com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por 

sujeito 
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Há forte concordância entre as opiniões dos sujeitos sobre o perfil e papel do 

profissional, predominando a resposta “indiferente” entre os profissionais, reforçando a 

hipótese da distância da formação ou atuação do profissional para com a área de saúde 

mental. A seguir, os pontos de vista predominantes a favor das propostas da Reforma 

referentes a (Quadro 29): 

 

Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de Medida de Opinião 

(EMO) do domínio Profissional. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q10 (C, P) Concorda que conhecendo as necessidades da pessoa que sofre, o profissional pode 

oferecer-lhe melhor cuidado. 

Pro, Por e Aco Q34 (P) Concorda que o enfermeiro tem função importante junto às famílias do doente mental. 

Por e Aco Q18 (P) Concorda que a atitude compreensiva do profissional com o doente mental é uma forma 

de terapia. 

Pro Q1 (C,P) Discorda que qualquer pessoa pode trabalhar no hospital psiquiátrico, basta ter jeito. 

Quadro 29 - Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de 

Medida de Opinião (EMO) do domínio Profissional 

Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (C) 

Domínio Conceito, (P) Domínio Profissional. 

 

O fato de que, no domínio profissional, os profissionais, os portadores de transtorno 

e os acompanhantes reconheceram que o enfermeiro tem função importante junto às 

famílias do doente mental (Q34) e que o cuidado pode ser otimizado a partir da 

identificação das necessidades familiares (Q10) traz a reflexão da ação em saúde mental na 

atenção primária à saúde ser realizada com enfoque nas necessidades de saúde da família. 

Logo, apesar de reconhecer as dificuldades dos profissionais em conseguirem 

desenvolver o cuidado, reflete-se sobre a necessidade de o profissional estar sensibilizado 

para compreender a organização familiar, atuando sem julgar, mas oferecendo elementos 

para a análise da situação, deixando a família decidir ao final (OLIVEIRA; COLVERO, 

2001). Outrossim, o enfoque nas necessidades de saúde retoma, no caso do enfermeiro, o 

processo de enfermagem que sistematiza a assistência, com o profissional fornecendo 

apoio e supervisão ao trabalho dos agentes comunitários de saúde e de enfermagem 

(RODRIGUES; SCHNEIDER, 1999; HORTA, 1979; BRASIL, 1997). 

Reflexão que corrobora com a opinião de profissionais e portadores de que a atitude 

compreensiva do profissional seja uma forma de terapia (Q18). Contudo, indica a 

necessidade de capacitação para a realização da abordagem (Q1). 
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No Quadro 30, lista-se o principal enunciado com tendência entre os diferentes 

sujeitos contra a Reforma: 

Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Profissional 

Maior 

contribuição 

Profissionais (Figura 14) Portador de transtorno (Figura 15) Acompanhantes (Figura 16) 

1 Q13 Q13 Q13 

2 ** ** ** 

3 ** ** ** 

Quadro 30 - Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Profissional 
** Não há porcentagem considerável na tendência Contra a Reforma nos demais enunciados. 

 

No Quadro 31 é descrita a principal afirmativa da EMO respondida com tendência 

à lógica manicomial do domínio Profissional. 

Principal afirmativa respondida com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de Opinião (EMO) do domínio 

Profissional. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q13 (C,P) Concorda que o profissional que cuida do doente mental precisa ser forte. 

Quadro 31 - Principal afirmativa respondida com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de 

Opinião (EMO) do domínio Profissional 

Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (C) 

Domínio Conceito, (P) Domínio Profissional. 

 

A necessidade da força física para cuidar do doente mental (Q13) é bastante 

reforçada entre profissionais, portadores de transtorno e acompanhantes, pela compreensão 

da necessidade de contenção e controle, conforme apontado anteriormente. 

A seguir, ilustram-se as tendências do domínio familiar, a favor e contra a Reforma, 

do profissional (Figura 17), portador de transtorno mental e comportamental (Figura 18) e 

acompanhantes (Figura 19). 

 

Figura 17 – Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma8 a partir das opiniões dos profissionais sobre a 

família  

                                                           
8
 Como esclarecimento: Pró-Reforma indica tendência afirmativa a diretrizes da Reforma Psiquiátrica e 

Contra a Reforma indica tendência à lógica manicomial. 
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Figura 18 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos portadores de transtorno 

mental e comportamental sobre a família 

 

 

Figura 19 - Tendência dos enunciados a favor e contra a Reforma a partir das opiniões dos acompanhantes sobre a 

família 

  

Segundo Simionato e Oliveira (2003), o conceito de família pode ser considerado 

até certo ponto subjetivo, dependendo de quem o define, baseado no contexto cultural, 

social e político em que está inserido. Apesar da diversidade, vislumbram que a união dos 

membros de uma família, com ou sem laços consanguíneos, se dá a partir da intimidade, do 

respeito mútuo, da amizade, da troca e do enriquecimento conjunto.    

A seguir, os principais enunciados respondidos com tendência às diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio Assistência (Quadro 32). 
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Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio Família 

Maior tendência Profissionais (Figura 17) Portador de transtorno (Figura 18) Acompanhantes (Figura 19) 

1 Q7 Q28 Q7* 

2 Q28 Q7 Q16 

3 Q16 Q16 Q28 

Quadro 32 - Principais enunciados com tendência a favor da Reforma Psiquiátrica por sujeito do domínio 

Família 

* Concordância de 100% dos acompanhantes. 

 

A seguir, descrevem-se as principais afirmativas da Escala de Medida de Opinião a 

favor das propostas da Reforma Psiquiátrica do domínio Família (Quadro 33): 

 

Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de Medida de Opinião 

(EMO) do domínio Família. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q7 (A,F) Concorda que é necessário dar apoio e orientação aos familiares para que possam cuidar 

do doente mental. 

Pro, Por e Aco Q28 (F) Concorda que a participação do familiar é importante no tratamento do doente mental.. 

Pro, Por e Aco Q16 (F) Concorda que ouvindo a família, o profissional pode ajudá-la a conviver com a doença 

mental. 

Quadro 33 - Principais afirmativas respondidas em apoio às diretrizes da Reforma Psiquiátrica da Escala de 

Medida de Opinião (EMO) do domínio Família 

Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (A) 

Domínio Assistência, (F) Domínio Família. 

 

Possivelmente, em decorrência do reconhecimento da importância da participação 

familiar no tratamento do doente mental (Q28), todos reconheceram a necessidade de 

apoio e orientação tanto para o cuidado (Q7) quanto para a convivência (Q16). Afinal, é 

reconhecida a fragilidade das relações conflituosas estabelecidas no convívio com a doença 

mental, podendo gerar sentimento de culpa e sobrecarga aos familiares 

(ALBUQUERQUE; CINTRA; BANDEIRA, 2010; NAVARINI; HIRDES, 2008; NUNES; 

JUCÁ; VALENTIM, 2007). 

No Quadro 34, listam-se os principais enunciados com tendências entre os 

diferentes sujeitos à Contra a Reforma: 
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Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Família 

Maior contribuição Profissionais (Figura 17) Portador de transtorno (Figura 18) Acompanhantes (Figura 19) 

1 Q19* Q19** Q19** 

2 *** *** *** 

3 *** *** *** 

Quadro 34 - Principais enunciados com tendência à lógica manicomial por sujeito do domínio Família 

*Maior tendência Contra a Reforma, mas com elevada quantidade de respostas “Indiferente”.  

** Maior tendência Contra a Reforma, mas com resultado equilibrado entre as percentagens. 

*** Não há porcentagem considerável na tendência Contra a Reforma nos demais enunciados. 

 

No Quadro 35 são descritas as principais afirmativas da EMO respondidas pelos 

sujeitos com tendência à lógica manicomial. 

 

Principais afirmativas respondidas com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de Opinião (EMO) do 

domínio Família. 

Sujeitos:  Opinião sobre a afirmativa 

Pro, Por e Aco Q19 (F) Discorda que a família continua por fora dos tratamentos do paciente psiquiátrico. 

Quadro 35 - Principais afirmativas respondidas com tendência à lógica manicomial da Escala de Medida de 

Opinião (EMO) do domínio Família 

Legenda: (Pro) Profissional, (Por) Portador de transtorno mental e comportamental, (Aco) Acompanhante, (F) 

Domínio Família. 

 

 Os três conjuntos de sujeitos, de forma geral, discordaram quanto à desinformação 

da família sobre o tratamento do doente mental (Q19), refletindo de forma positiva na 

assistência prestada, pois as famílias não se sentiam excluídas do tratamento psiquiátrico. 

Resultado que se contrapõe às críticas da Reforma Psiquiátrica sobre as instituições 

psiquiátricas por colocarem os familiares à margem dos tratamentos institucionais e o pelo 

despreparo dos profissionais em trabalhar de forma interdisciplinar com a família 

(WAIDMAN; ELSEN, 2005). 

Apesar do resultado positivo, conforme descrito no “Perfil dos portadores de 

transtorno mental e acompanhantes”, os acompanhantes e portadores demonstraram-se 

carentes do apoio e abordagem profissional à família, por reconhecerem a importância e 

necessidade de sua participação. Perspectiva que explica a satisfação que expressavam ao 

serem entrevistados e, principalmente, ouvidos durante a coleta de dados. 

A seguir, a tendência do resultado da Escala de Medida de Opinião – EMO 

estratificado por domínios em favor ou em oposição à Reforma Psiquiátrica, resultado 
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geral dos profissionais (Figura 20), portadores de transtorno mental e comportamental 

(Figura 21) e acompanhantes (Figura 22): 

 

Figura 20 – Consolidado da Escala de Medida de Opinião – EMO dos profissionais por domínio a favor e contra 

a Reforma9  

 

Figura 21 – Consolidado da Escala de Medida de Opinião – EMO dos portadores de transtorno mental e 

comportamental por domínio a favor e contra a Reforma 

 

Figura 22 – Consolidado da Escala de Medida de Opinião – EMO dos acompanhantes por domínio a favor e 

contra a Reforma 

                                                           
9
  Como esclarecimento: Pró-Reforma indica tendência afirmativa a diretrizes da Reforma Psiquiátrica e 

Contra a Reforma indica tendência à lógica manicomial. 
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Quanto à tendência Pró-Reforma ou Contra a Reforma, observa-se que, em geral, 

há uniformidade na tendência Pró-Reforma dos grupos de sujeitos, ao se classificar as 

respostas por domínio. Contudo, a população com menor tendência Pró-Reforma foram os 

portadores de transtorno mental e comportamental, que possuem quantidades consideráveis 

de respostas indiferentes, de forma semelhante aos profissionais. Em contrapartida, a maior 

tendência Contra a Reforma foi identificada nos acompanhantes, correspondendo ao 

público com menor quantidade de respostas indiferentes. 

A elevada quantidade de respostas indiferentes identificadas nos portadores de 

transtorno e profissionais pode ser explicada pela impossibilidade de responder a uma 

tendência específica, preferindo a neutralidade. Além disso, pode-se mencionar a falta de 

proximidade do profissional à temática em sua formação ou atuação, verificada no tópico 

“Perfil profissional e experiência em saúde mental”. 

 Em suma, os domínios conceito, assistência, profissional e família tenderam ao 

ponto de vista Pró-Reforma, havendo maior índice de oposição nos domínios conceito e 

assistência. Estes podem ser considerados os principais domínios deficitários para a 

implantação das políticas públicas na administração, articulação e assistência da rede de 

saúde mental em Parnamirim, ou mesmo no Brasil. 

No domínio Conceito, a tendência contra a Reforma indica os principais pontos de 

vista dos sujeitos sobre o portador e a doença mental, que persistem com tendência à lógica 

manicomial. Assim, percebe-se a opinião da necessidade de força física para cuidar do 

portador (Q13, Quadro 23), assim como da identificação do portador de transtorno como 

uma pessoa com tendência à agressividade (Q6, Quadro 23) e que deveria permanecer no 

hospício (Q8, Quadro 23) por representar perigo para a sociedade (Q27, Quadro 23). 

Outrossim, os sujeitos possuíam as opiniões de que só o psiquiatra pode ajudar a pessoa 

com problemas emocionais (Q24, Quadro 23), e não desenvolvendo necessariamente a 

doença mental quem utiliza álcool ou droga (Q20, Quadro 23). 

 Quanto ao domínio assistência, o resultado com tendência à lógica manicomial foi 

pelos entraves de acesso a serviços psiquiátricos (Q32, Quadro 27) e questionamentos 

quanto à qualidade da assistência (Q25, Quadro 27), não sendo considerada uma tarefa 

sofrida para o profissional o cuidado com o doente mental (Q14, Quadro 27). São pontos 

de vista que ilustram os principais aspectos a serem trabalhados na assistência: a 

articulação da assistência prestada entre os diversos serviços e sua qualidade, o que possui 

como reflexo o profissional que cuida do doente mental. 
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A perspectiva da ausência do sofrimento do profissional expõe a expectativa dos 

diversos sujeitos de o profissional ser preparado para lidar com as adversidades do 

cuidado, aspecto que contraria a narrativa de Ferrer (2007), que reconhece a existência de 

muitas dificuldades e situações angustiantes geradoras de sofrimento para o profissional, 

também reconhecidas neste estudo como: a precariedade da rede básica frente à grande 

demanda; a precariedade de diálogo entre os serviços, o que atrapalha o acompanhamento 

dos casos; a necessidade de lidar a todo o momento com questões de promoção social, 

reforçando a importância do assistente social; e lidar com situações de desestrutura 

familiar, tráfico de drogas e violência. Ferrer (2007) afirma que tais dados reforçam a 

necessidade da criação de alternativas para minimizar o sofrimento do profissional. 
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6. CONCLUSÃO 
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6. CONCLUSÃO 

 

No Brasil, atualmente os transtornos mentais estão entre os problemas mais 

importantes de saúde pública. No campo da saúde mental, com a mudança do foco de 

atenção hospitalocêntrico para uma atenção diversificada de uma rede substitutiva de 

cuidados, surge a necessidade de rever práticas de saúde e ampliar as reflexões quanto ao 

suporte social. Partindo desse desafio, a Investigação em Sistemas de Saúde (ISS), 

realizada neste estudo, contribui para a elaboração de propostas de mudanças nas práticas 

de saúde e de formação do pessoal, considerando as necessidades e posicionamentos sobre 

saúde mental, a assistência psiquiátrica, o profissional e a família dos sujeitos envolvidos. 

Os achados mostram a rede de saúde mental de Parnamirim/RN composta pelos 

diversos níveis de atenção (primário, secundário e terciário), na medida em que convive 

com desafios e conquistas decorrentes da cobertura da área assistencial, em face da rápida 

expansão e crescimento populacional do município; além da fragilidade do sistema de 

referência e contrarreferência, que prejudica a comunicação entre os serviços e 

profissionais, e das restrições de recursos materiais e humanos, fragilizando, 

consequentemente, a integralidade das ações. 

Com isso, relembra-se que para realizar um planejamento de gestão eficaz é 

importante o município manter atualizados os estabelecimentos registrados no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, pois, ao propiciar o conhecimento da 

rede assistencial existente e suas potencialidades, favorece o planejamento em saúde, em 

todos os níveis do governo e a visibilidade para o controle social. 

A fragilidade de fomentar o controle social não é exclusiva do município, contudo 

as considerações dos resultados das conferências regionais e municipal de saúde podem ser 

vislumbradas como oportunidades para iniciar a tentativa de gestão eficaz da rede de 

atenção à saúde, considerando a produção de consensos com os profissionais e 

administradores, negociando soluções, harmonizando as decisões políticas e 

administrativas e o monitoramento e avaliação dos processos, que são essenciais para 

estimar e acompanhar o alcance de metas. 

A presença na sociedade brasileira de portadores de esquizofrenia, transtornos 

esquizotípicos e delirantes reflete a necessidade da atenção nos diversos níveis de 

assistência à saúde, inclusive ações de prevenção e promoção a saúde mental na atenção 
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primária. Neste nível de atenção, o enfoque não deve ser apenas nas necessidades dos 

indivíduos isoladamente, mas, também, na dinâmica familiar, na forma como são 

estabelecidas as relações e no contexto socioeconômico que os envolve, por exemplo, além 

do incentivo, respeitada as limitações de cada taxionomia, nas associações e aparelhos da 

comunidade. 

A partir da discussão e retomando a perspectiva do matriciamento pela integração 

das equipes de ESF e NASF, este estudo propõe a perspectiva da ESF no centro do fluxo 

dos serviços da rede de saúde mental (Figura 23): 

 

Figura 23 – Ilustração dos serviços da rede de saúde mental proposta pelo estudo 

 

A sugestão ilustrativa deste estudo (Figura 23) não é realizada com o intuito de 

retirar o crédito dos demais serviços de atenção ou de sobrecarregar a ESF, mas para atrair 

atenção à necessidade de fortalecimento do nível primário de assistência como porta de 

entrada do SUS. Uma porta de entrada que forneça acesso e acolhimento em tempo 

adequado, com civilidade e resolutividade, funcionando como ordenadora de uma rede de 

serviços de densidades tecnológicas diferentes, mas igualmente importantes, vinculados 

por objetivos comuns e ações cooperativas, oferecendo continuidade e integralidade na 

atenção à saúde. 

 No âmbito das Unidades de Saúde da Família – USFs, conclui-se que os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família – NASFs são equipes promissoras na assistência à saúde, pois, 
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através do apoio matricial, podem estimular a implantação de programas e capacitações. 

Os NASFs têm se mostrado benéficos desde o suporte administrativo à promoção da 

proximidade entre as diversas equipes da ESF. Entretanto, no que concerne à saúde mental 

no âmbito da USF, ainda não há efeitos profundos na assistência pelas dificuldades 

primárias de identificar a clientela que necessita desta atenção para, posteriormente, 

acompanhá-la. 

O projeto piloto intersetorial vem enfrentando desafios tanto com os profissionais, 

como a falta de profissionais médicos ou a aderência parcial dos profissionais à proposta, 

quanto com os usuários, que demonstraram resistência por acharem que o objetivo do 

projeto era retirar o remédio controlado. Tais dificuldades corroboram com os desafios e 

resultados desta pesquisa sobre o déficit de profissionais, em especial da categoria médica, 

e o quanto portadores de transtorno e acompanhantes apoiam o uso de drogas psicoativas 

pelos “benefícios que traz”, como a não piora do quadro do paciente psiquiátrico e nem 

aparentar que possui doença mental durante a terapia. 

Entretanto, no contexto da Estratégia de Saúde da Família, os profissionais 

percebem a fragilização dos princípios da equidade, universalidade e integralidade, tanto 

quanto a responsabilização da ESF, devido: ao déficit de recursos humanos, em especial 

quanto à categoria médica; à rotatividade dos profissionais designados às diversas áreas ou 

microáreas da atenção primária; à fragilidade da continuidade da atenção pela deficiência 

no sistema de referência e contrarreferência; e à contínua expansão do município, ou seja, 

quanto ao crescimento das áreas descobertas pela assistência da atenção primária. 

Constatou-se, a exemplo de outras pesquisas com o mesmo objeto de desenho 

teórico deste estudo, a transcrição de psicotrópicos realizada, majoritariamente, nas 

unidades de saúde da família (94%). O descaso com o cadastro padronizado dos usuários 

por área de abrangência dificulta sua identificação, localização e acompanhamento no 

tratamento específico do seu adoecer em saúde mental, assim, como o compartilhamento 

das ações educativas em saúde, incluindo as práticas integrativas e complementares. 

Exemplifica-se esta questão através do desconhecimento dos CAPS existentes no 

município, por falta mínima de divulgação e esclarecimento do serviço junto à 

comunidade. 

Quanto aos usuários, percebe-se que a maioria dos portadores de transtornos 

mentais e comportamentais são mais velhos do que os profissionais e mantêm um vínculo 

predominantemente familiar, em especial com a mãe. A falta da causa diagnóstica, a partir 
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do CID-10, declarada e expressa em documentos, leva-se em conta da sonegação de 

informações como um ato humano, mesmo assumindo as internações anteriores e o tempo 

mínimo de adoecimento ser de um ano. Isso traz a reflexão sobre a necessidade de 

esclarecimento sobre o processo de adoecer em saúde mental aos usuários quanto à sua 

utilidade e importância, para garantir a continuidade assistencial de saúde e burocrática 

para o pensionista. 

 
Sinopse das principais considerações das opiniões dos sujeitos sobre o portador de transtorno e a atenção à 

saúde mental 

Sob o ponto de vista dos... Opinião 

Portadores de transtorno 

mental e comportamental 

Há concordância quanto à tendência de agressividade do doente mental, 

concordando sobre a necessidade da força física do profissional que cuida 

para controle. Os mesmos refletem sobre a prevenção da doença mental e a 

diminuição na necessidade de internação, através da atitude compreensiva 

do profissional, suporte familiar e conhecimento das necessidades. 

Acompanhantes 

O portador de transtorno possui uma natureza agressiva, resultando na 

necessidade do uso de força pelo profissional, que também sofre ao cuidar. 

Expressam que não há facilidade no acesso aos serviços psiquiátricos, 

assim como indicam possível fragilidade nas informações que recebem 

sobre o tratamento do portador de transtorno. 

Profissionais 

Predomina a concordância da reinserção do portador de transtorno na 

sociedade, próximo à família, com o apoio profissional, sendo a 

agressividade associada aos momentos de “crise” do paciente, por isso a 

força física seria necessária ao profissional. Assim, mesmo questionando a 

qualidade do tratamento das instituições psiquiátricas, a “crise” tornaria a 

internação esporadicamente necessária. Segundo eles, a internação poderia 

ser evitada com o atendimento de outros serviços da rede, mas há 

dificuldade de acesso, quer pela falta das informações quanto à sua difusão 

e propaganda junto aos portadores de transtornos mentais e 

comportamentais e para a sociedade em geral, quer pela visão 

hospitalocêntrica e biologicista da doença, onde estratificam-se as doenças 

e cuidados para o corpo e para a mente, resultando em estereótipos, mitos, 

crenças e valores sobre o adoecer em saúde mental, consequentemente, 

refletindo o isolamento, o asilo internalizado, a medicalização como forma 

de tratar e cuidar, negando a compreensão psicossocial da questão. 

Paradoxalmente, os profissionais questionam se o consumo de álcool e 

droga gera doença mental, mas apoiam o cuidado frente ao reconhecimento 

das necessidades do sujeito. 

Quadro 36 - Sinopse da opinião dos sujeitos 
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Tais opiniões reforçam a perspectiva de cronicidade do transtorno mental, de forma 

que os profissionais oferecem suporte ao portador como cidadão, reconhecendo a variação 

de humor como parte da natureza do ser humano, mas questionam a possibilidade de ele 

gerar uma família, por exemplo. 

Outro ponto de vista é sobre o déficit de absorção da demanda pela rede. 

Entretanto, para uma absorção e encaminhamento eficazes no fluxo da rede de saúde 

mental, os profissionais da ESF precisam tanto acolher o portador e a família, identificando 

suas necessidades de forma primária, quanto conhecer os diversos dispositivos oferecidos. 

Posteriormente, recomenda-se um acompanhamento, pela relação paciente-família-

profissional ser um fator contribuinte à adesão à terapia; e o incentivo à autonomia e 

interação do portador de transtorno com as diferentes pessoas, através de práticas 

comunitárias que possibilitem o convívio e a ação conjunta, favorecendo a inclusão do 

portador na comunidade. De maneira a integrar a assistência psiquiátrica à atenção 

primária e ao acolhimento dos usuários, minimizando o estigma da sociedade aos 

portadores de transtorno mental e comportamental através da implantação de políticas 

sociais que promovam e estimulem sua autonomia e integração à comunidade. 

Logo, há necessidade de formação do profissional sobre a atuação na promoção da 

saúde mental, conseguindo estimular a convivência com não familiares de forma a 

contribuir no desenvolvimento da independência e favorecendo as perspectivas de outros 

sobre ele. 

Apesar das capacitações pontuais (35,8%), promovidas pela Secretaria de Saúde do 

município, as manifestações de sensação de despreparo dos profissionais para prestar 

assistência em saúde mental foram comuns. 

Assim, os profissionais, portadores de transtorno e acompanhantes analisados a 

partir dos quatro domínios do instrumento, particularmente observado no consolidado, 

demonstraram apoio à Reforma Psiquiátrica, com menor tendência de apoio nos domínios 

conceito e assistência, principalmente, devido aos estigmas na saúde mental e 

questionamentos da qualidade do cuidado. 

Como limitações, não há possibilidade de generalização do presente estudo devido 

aos resultados explorarem as necessidades e opiniões especificamente do público da rede 

de Parnamirim/RN. Aliás, reconhece-se, também, a dificuldade de se abarcar a maioria dos 

aspectos relevantes referentes à administração do sistema, o que demandaria maior 
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profundidade na pesquisa sobre a gestão, uma vez que o mesmo não se propôs avaliar 

modelos tecnoassistenciais. 

Apesar de tais limitações, o estudo traz sugestões de ação que atendam à maioria 

das necessidades dos sujeitos e fragilidades da rede identificadas. Para a enfermagem, em 

particular o enfermeiro como articulador na ESF, a pesquisa traz implicações quanto ao 

papel, dificuldades e desafios neste nível de atenção. 

A realização periódica de estudos desta natureza pode auxiliar na definição de 

intervenções focadas nas necessidades, aprimorando a eficácia das terapias e a qualidade 

das unidades de serviços. Indicando potencialidades e fragilidades da rede de saúde mental, 

a partir do ponto de vista dos atores envolvidos, que podem ser priorizados frente às 

necessidades dos mesmos. 
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6 Apêndices 

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

 

“Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: 

opinião dos profissionais, dos portadores de transtornos mentais e seus acompanhantes”. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFRN – CAAE: 0003.0.051.000-11 

 

Código do sujeito:____________  

(  ) Profissional 

(  ) Paciente 

(   ) Acompanhante 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Atenção à saúde mental na estratégia saúde 

da família no município de Parnamirim/RN: opinião dos profissionais, dos portadores de 

transtornos mentais e seus acompanhantes”, desenvolvida pela pesquisadora/mestranda Samia 

Valeria Ozorio Dutra sob a coordenação do Prof Dr Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. 

Aprovada pelo Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte – 

FAPERN da seleção pública do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde – 

PPSUS/2007, denominado: Avaliação dos Fatores que Interferem na Atenção à Saúde Mental 

na Estratégia Saúde da Família no Município de Parnamirim/RN. A pesquisa tem como 

objetivo geral analisar os fatores que interferem na atenção à saúde mental no contexto da 

estratégia saúde da família. 

A pesquisa justifica-se pois atualmente o hospital psiquiátrico não é mais o foco da atenção à saúde 

mental no Brasil, por isso há necessidade tanto de reorganizar o sistema de saúde quanto de 

preparar e atualizar os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF). Esta pesquisa busca 

melhorar a qualidade da assistência em saúde mental de Parnamirim/RN e, ao participar dela, você 

estará contribuindo e recebendo como benefício a melhora desta assistência. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a um questionário de medida de opinião e 

uma entrevista, aplicado em local seguro, em condições de conforto, proteção e segurança pela 

pesquisadora. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, sem 

que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Em caso de gastos financeiros 

comprovadamente ocorridos pela participação na pesquisa, você terá direito ao ressarcimento. 

Assim como, em caso de danos comprovados e analisados por instâncias jurídicas e legais, as 

instituições envolvidas e o pesquisador responsável se responsabilizarão pela indenização. 

Os riscos ou desconforto envolvidos com sua participação são mínimos e todas as informações 

obtidas serão sigilosas. Seu nome não será identificado em nenhum momento, sendo somente 

utilizadas com propósito científico. 

Os dados serão guardados em local seguro por cinco anos consecutivos no Departamento de 

Enfermagem, na sala 11, campus universitário da UFRN, sob os cuidados do Prof. Dr. Francisco 

Arnoldo Nunes de Miranda, com confidencialidade. 
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Toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 

pesquisadora responsável ou o coordenador da pesquisa Prof Dr Francisco Arnoldo Nunes de 

Miranda e dúvidas sobre a ética da pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN pelo telefone (0xx84) 3215-3135, ou ainda, pelo site: www.etica.ufrn.br 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu,_____________________________________________________________________ 

____________________________________________(nome), declaro que compreendi os 

objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa “Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família 

no município de Parnamirim/RN: opinião dos profissionais, dos portadores de transtornos 

mentais e seus acompanhantes”. Assim como autorizo a utilização e divulgação das informações 

obtidas na mesma, desde que desenvolvida com a finalidade de desenvolver trabalhos de cunho 

científico e mantido o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos. 

 

____________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

Pesquisadora responsável: 

 

 

____________________________________________ 

Samia Valeria Ozorio Dutra 

Campus Universitário – Br 101 

Lagoa Nova, Natal, RN. CEP: 59072-970. 

Fone/fax: (84) 9907-9883 

 

 
  Coordenador da pesquisa: 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN  Prof Dr Francisco Arnoldo N. de Miranda 

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova.  Campus Universitário – Br 101 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN  Lagoa Nova, Natal, RN. CEP: 59072-970 

Fone/Fax (84)215-3135  Fone/fax: (84) 3215-3196/8828-2232 

www.etica.ufrn.br  farnoldo@gmail.com 

 

http://www.etica.ufrn.br/
http://www.etica.ufrn.br/
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

“Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: 

opinião dos profissionais, dos portadores de transtornos mentais e seus acompanhantes”. 
 

 

Prezado(a) Sr(a). 

 

Como enfermeiras(os) comprometidas(os) com a assistência ao doente mental, nos propusemos a 

realizar uma pesquisa que contribua com a melhoria dessa assistência, denominada: “Atenção à saúde 

mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: opinião dos 

profissionais, dos portadores de transtornos mentais e seus acompanhantes”. 

Nesse sentido, adaptamos a reduzida ESCALA DE MEDIDA DE OPINIÃO – EMO, com a devida 

autorização das autoras Osinaga; Furegato ( 2001), com afirmativas que nos ajudarão a conhecer melhor o 

que pensam os profissionais da estratégia saúde da família do município de Parnamirim/RN, pacientes e as 

famílias adscritas. 

Para isso, leia cada afirmativa atentamente. 

Faça um X dentro do espaço correspondente à sua opinião, a respeito de cada uma das afirmativas. 

Seu posicionamento expressará se você concorda totalmente, se concorda pouco, se é indiferente, se você 

discorda um pouco ou se discorda totalmente do leu. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer sua valiosa colaboração e garantir seu anonimato na 

análise e divulgação dos resultados. 

Atenciosamente. 

 

_______________________________ 

Entrevistador 

RG: ________________________ 

 



Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: opinião dos profissionais, dos portadores de 

transtornos mentais e seus acompanhantes    

Samia Valeria Ozorio Dutra 
 

 

151 

APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

“Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: 

opinião dos profissionais, dos portadores de transtornos mentais e seus acompanhantes”. 

 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Local: ______________________________    Código:  

Data: ___/___/___  

A 

 

 

 

 

Profissional: 

1. Idade: _________  

2. Sexo: M       F   

3. Categoria profissional:  

Enfermeiro         Médico            Dentista   

Auxiliar de Enfermagem      Técnico de Enfermagem       Auxiliar de consultório 

dentário  

Agente Comunitário de Saúde   

4. Formação: 

Especialização em saúde mental  Sim  Não.Outra:_________________ 

Período de duração do curso:________________________________ 

5. Experiência em saúde mental : 

 Ambulatorial         CAPS         Hospitalar      Emergência    Outra: 

_________________ 

6. Já realizou atendimento domiciliar a algum portador de transtorno mental?  Sim   

Não 

7. Tempo de serviço na ESF__________ 

8. Tempo de serviço em outras instituições de saúde:  

Geral:_______ 

Na saúde mental:_______ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

Entrevistador 
RG: ________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

“Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: 

opinião dos profissionais, dos portadores de transtornos mentais e seus acompanhantes”. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Local: __________________________________    Código: 

 
Data: ___/___/___  

B Paciente:  

1. Idade: _________  

2. Sexo: M  F  

3. Diagnóstico: ________________________________________________ 

4. Tempo de doença: ___________________________________________ 

5. Já foi internado?  Sim     Não. Número de vezes: 

a) Hospital psiquiátrico :_______________ 

b) Hospital geral: ___________ 

c) Emergência psiquiátrica:_______________ 

d) Outros   Especificar: ______________________ 

6. Atendimento atual: 

a) Ambulatório  

b) CAPS   

c) Outro   Especificar: ______________________ 

7. Pessoa com quem tem melhor vínculo atualmente:_______________________________ 

8. Você recebe mensalmente o benefício/aposentadoria? Sim  Não 

 Familiar: 

1. Idade: _________  

2. Sexo: M        F   

3. Diagnóstico do paciente: ________________________________________________ 

4. Tempo de doença do paciente: ___________________________________________ 

5. O paciente já foi internado?  Sim     Não. Número de vezes: 

a) Hospital psiquiátrico:___________ 

b) Hospital Geral:___________ 

c) Emergência psiquiátrica:_________________ 

d) Outro   Especificar: ______________________ 

6. Atendimento atual: 

a) Ambulatório  

b) CAPS   

c) Outro   Especificar: ______________________ 

9. Vínculo com o paciente: 

a) Parentesco: Pai/Mãe        Irmão(a)        Tio(a)       Primo(a)         Avô/avó  

esposo(a)   Outro:________ 

b) profissional contratado   

c) amigo   

d) Outro (especificar) ______________________________ 

10. Nível de proximidade: Acompanhante          cuidador   

11. Tempo de convivência com o paciente: _____________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Entrevistador 
RG: ________________________
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROJETO DE PESQUISA 

“Atenção à saúde mental na estratégia saúde da família no município de Parnamirim/RN: 

opinião dos profissionais, dos portadores de transtornos mentais e seus acompanhantes”. 

 

ESCALA DE MEDIDA DE OPINIÃO - E.M.O. 

LEIA ATENTAMENTE UMA DAS AFIRMATIVAS ABAIXO E ASSINALE COM X, A SUA POSIÇÃO 

Afirmativas Concordo 

Totalmente 

Concordo Indiferente Discordo Discordo 

Totalmente 

1. Qualquer pessoa pode trabalhar 

no hospital psiquiátrico, basta ter 

jeito. 

     

2. O doente mental é melhor tratado 

no convívio com sua família do 

que no hospital. 

     

3. Nervosismo é sinal de loucura      

4. Internar uma pessoa em hospital 

psiquiátrico significa que a 

família o rejeita. 

     

5. O doente mental tem direito de ter 

trabalho e família, como todo 

cidadão. 

     

6. O doente mental é agressivo.      

7. É necessário dar apoio e 

orientação aos familiares para que 

possam cuidar do doente mental. 

     

8. O lugar do louco é no hospício.      

9. Atualmente, os doentes mentais 

tem mais atendimentos fora dos 

hospitais psiquiátricos. 

     

10. Conhecendo as necessidades da 

pessoa que sofre, o profissional 

pode oferecer-lhe melhor cuidado. 

     

11. Nos primeiros sinais de alteração, 

se a pessoa tivesse atendimento 

adequado, muitas doenças mentais 

seriam evitadas. 

     

12. O melhor lugar para o doente 

mental é seu ambiente (casa, 

trabalho, estudo). 

     

13. O profissional que cuida do 

doente mental precisa ser forte. 

     

14. Cuidar do doente mental é uma      
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tarefa sofrida para o profissional. 

15. A única solução para o problema 

do doente mental é a internação 

em hospital psiquiátrico. 

     

16. Ouvindo a família, o profissional 

pode ajudá-la a conviver com a 

doença mental. 

     

17. Depois que o paciente psiquiátrico 

começa a tomar remédios, ele só 

vai piorando. 

     

18. A atitude compreensiva do 

profissional com o doente mental 

é uma forma de terapia. 

     

19. A família continua por fora dos 

tratamentos do paciente 

psiquiátrico. 

     

20. Se uma pessoa usa álcool ou 

droga acaba ficando doente 

mental. 

     

21. Estão acontecendo mudanças nos 

tratamentos dos doentes mentais 

ultimamente. 

     

22. O doente mental é um ser inútil.      

23. A internação tem sido facilitada 

para os casos de agressão e 

descontrole. 

     

24. Só o psiquiatra pode ajudar a 

pessoa que apresenta problemas 

emocionais. 

     

25. O doente internado em hospital 

psiquiátrico é melhor tratado 

atualmente. 

     

26. A convivência com o doente 

mental provoca tensão e conflitos 

que geram doenças e 

desequilíbrios na família. 

     

27. O doente mental está cada dia 

menos perigoso. 

     

28. A participação do familiar é 

importante no tratamento do 

doente mental. 

     

29. Passar o dia no hospital e dormir 

em casa à noite é um ótimo 

tratamento para o doente mental. 

     

30. Nas internações de antigamente, 

muitos pacientes ficavam 

impregnados, amarrados e 
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tomavam eletrochoque. 

31. Quando o paciente toma 

medicação corretamente ele nem 

parece que é um doente mental. 

     

32. Os doentes mentais conseguem, 

com facilidade, atendimento nos 

serviços Psiquiátricos. 

     

33. Tendo bom atendimento nos 

Ambulatórios, postos de saúde e 

emergência diminui a necessidade 

de internação. 

     

34. O enfermeiro tem função 

importante junto às famílias do 

doente mental. 
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10  Anexos 
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ANEXO I 
Resultado da seleção pública do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada 

em saúde – EDITAL 01/2007  

O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Secretaria de Saúde 

Pública do Estado do Rio Grande do Norte por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – 

FAPERN publicam o resultado da seleção pública do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde – 

PPSUS/2007  

Posição  NOME  PROJETO  

1º  Maria José Pereira Vilar  
 Abordagem do risco   cardiovascular no Lúpus   eritematoso sistêmico e suas  

 implicações para integralidade do   atendimento no âmbito do SUS.  

2º  
Maurício Roberto Campelo 

de Macedo  

   Qualidade de Vida e Saúde   mental em Natal: Uma   Contribuição Para as Políticas 

de   Saúde Mental   e Atenção Básica   do SUS.  

3º  
Angelo Giuseppe Roncalli da 

Costa Oliveira  
   Levantamento epidemiológico em   saúde bucal no Estado do Rio   Grande do Norte  

4º  
Lucia de Fatima Campos 

Pedrosa Schwarzschild  

   O impacto do estado nutricional de magnésio no tratamento do Diabetes mellitus tipo 

2  

5º  
Antonia Claudia Jacome Da 

Camara  

   Avaliação da doença de Chagas por parâmetros sorológico, parasitológico e molecular 

no oeste potiguar, RN, Brasil  

6º  Selma Bruno da Silva  
   Determinação da capacidade de caminhar em obesos - Uma contribuição para o 

planejamento das ações de atenção à saúde do obeso-SUS  

7º  
Karine Cavalcanti Maurício 

de Sena  

   Aterosclerose e distúrbios de minerais no Rio Grande do Norte - Avaliação e 

acompanhamento de pacientes do Sistema Único de Saúde  

8º  George Dantas de Azevedo  

    Avaliação de qualidadede vida e rastreamento de transtornos mentais comuns em 

mulheres nas diferentes fases da vida - estratégias para construir a atenção integral no 

SUS  

9º  
Valter Ferreira de Andrade 

Neto  

   Toxoplasmose congênita: estudo da frequência e perfil sorológico em gestantes 
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