
 0 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE DOUTORADO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

RAIONARA CRISTINA DE ARAÚJO SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS E POLITICA DE 

SAÚDE MENTAL EM NATAL (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2014 



 1 

Raionara Cristina de Araújo Santos 

 

 

 

 

PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS E POLITICA DE SAÚDE 

MENTAL EM NATAL (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de concentração: Enfermagem na Atenção à                      

Saúde. 

  

Linha de pesquisa: Enfermagem na Saúde Mental e 

Coletiva.  

 

Grupo de pesquisa: Ações promocionais e de assistência a 

grupos humanos em saúde mental e coletiva. 

  

Orientador: Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de 

Miranda 

 

 

 

 

    

NATAL - RN 

2014 

 

Tese apresentada à banca de defesa do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Doutor em Enfermagem. 

 



 2 

PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS E POLITICA DE 

SAÚDE MENTAL EM NATAL (RN) 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para a obtenção do 

título de Doutor em Enfermagem. 

 

Aprovada em: 31 de janeiro de 2014. 

 

Presidente da Banca: Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

                                  (Departamento de Enfermagem – UFRN) 

Banca Examinadora: 

 

 

Professor Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN) 

 

 

Professora Drª. Antônia Regina Ferreira Furegato 

(Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/Universidade de São Paulo – EERP/USP)  

 

 

Professora Drª. Milva Maria Figueiredo de Martino 

(Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP) 

 

 

Professora Drª. Clélia Albino Simpson 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN) 

 

 

Professor Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN) 

 

 



 3 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, força maior do universo, por sua infinita bondade, amor e carinho, 

permitindo-me alcançar mais um sonho. Obrigada pela força, resiliência e insights! 

À minha querida família, Cristina (Mãe), Silvan (Pai – in memorian), Raul (Irmão), 

Rener (Irmão) e Luzia (Avó – in memorian) pela base familiar, pelo amor e afeto a mim 

dedicados, por vibrarem comigo nas minhas conquistas e me ajudarem nos momentos difíceis. 

Ao amor da minha vida, Marcelo, por quem tenho grande admiração e que iniciou o 

doutorado ao meu lado como meu namorado, no meio, tornou-se meu noivo e, ao final, 

consolidou-se como meu marido. Muito obrigada pela felicidade e amor extremos. Que Deus 

nos abençõe nessa nova caminhada que se inicia agora. 

Á família de Marcelo, agora minha família também, na figura de Heloísa (sogra), 

Mayara (cunhada) e Matheus (cunhado) por todo apoio a mim ofertado. 

Ao meu querido orientador, o Professor Francisco Arnoldo, mais que um orientador, 

um amigo e um pai para todas as horas. Obrigada por acreditar em mim. 

À Professora Antônia Regina e a Gilda Pacheco, por toda ajuda nesse projeto, pelas 

orientações, pelo auxílio com o ALCESTE e pela amizade descoberta.  

Aos queridos amigos do “Calabouço do Saber”, em especial, João Mário e Rafinha 

pela amizade indescritível e conversas estimulantes. 

Aos meus amados amigos-irmãos do 3º ano do Colégio Diocesano Seridoense, do 

grupo seleto da graduação e da turma diferenciada do mestrado na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), vocês são meus grandes tesouros. 

À minha grande amiga-irmã Glaúcia que, apesar da distância, mantem-se sempre 

disposta a me ouvir e aconselhar. 

Aos meus colegas de doutorado, Alexsandro, Cecília, Izaura, Isabelle e Helena pelos 

momentos de discussão e conversas. 

A todos os profissionais da equipe do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes 

(HMAF) que me acolheram e me ensinaram a ser enfermeira. 

Aos docentes do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte pelos inúmeros ensinamentos. 

Aos professores da banca de qualificação e defesa pelas valiosas sugestões. 

Aos participantes da pesquisa por suas imensas colaborações. 

E a todos os demais que, direta ou indiretamente, fazem parte da minha história, o meu 

MUITO OBRIGADA! 



 4 

SANTOS, R.C.A. Papéis e funções dos profissionais dos serviços e política de saúde 

mental em Natal (RN). 2014. 165 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014. 

 

RESUMO  

A assistência psiquiátrica e as políticas de atenção à saúde mental passaram por diversas 

transformações, marcadas ora por avanços, ora por retrocessos centrados no estigma, 

desinteresse e preconceito que ainda permeiam a sociedade e o senso comum. Este estudo 

objetivou analisar o processo de reforma psiquiátrica e a política de saúde mental do 

Município de Natal/RN a partir dos papéis e funções dos profissionais de nível superior dos 

serviços substitutivos em saúde mental. Trata-se de uma pesquisa analítica, transversal, com 

dados quantitativos e qualitativos, realizada nos sete serviços substitutivos de saúde mental de 

Natal, entre os meses de março a agosto de 2013, após aprovação do estudo pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Parecer nº 217.808, 

CAAE: 10650612.8.1001.5537, em 01 de março de 2013.  A amostra por conveniência 

compôs-se por 65 profissionais de nível superior das equipes de saúde mental. Utilizou-se um 

questionário com questões fechadas e semiabertas sobre o perfil socioeconômico, as políticas, 

as práticas e a formação em saúde mental. Tabularam-se e submeteram-se as respostas das 

questões fechadas do questionário no programa estatístico SPSS versão 20.0, analisando-os 

por meio de estatística descritiva, com a formulação de gráficos e tabelas. Para verificar o 

nível de significância, adotando-se p-valor<0,05, optou-se pela aplicação dos testes qui-

quadrado e exato de Fisher. Submeteram-se os dados das questões semiabertas ao software 

ALCESTE e à luz da análise de conteúdo de Bardin. O perfil dos participantes caracterizou-se 

por maioria do sexo feminino (79%), faixa etária de 36 a 55 anos (52%), média de 42 anos, 

carga horária de 40 horas semanais (62%), tempo de conclusão da graduação de 6 a 15 anos 

(57%), trabalhavam na área de saúde mental há menos de 10 anos (72%) e na instituição 

pesquisada há 5 anos ou menos (52%). Da amostra estudada, 86% atendiam grupos de 

usuários, 97% realizavam atendimento individual, 94% observavam o comportamento do 

paciente, 92% realizavam atendimento familiar, utilizando, principalmente, a abordagem 

cognitiva (28%). Os dados qualitativos originaram cinco categorias: Formação acadêmica e 

atuação em saúde mental; Ausência de capacitação e supervisão em saúde mental; 

Dificuldades da prática profissional nos serviços substitutivos de saúde mental; Trabalho em 

equipe: entre acertos e conflitos; Política Nacional de Saúde Mental: uma realidade ainda 

distante. Detectou-se adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais quanto ao tempo 

de trabalho na saúde mental e na instituição pesquisada; no atendimento e atividades 

individuais; na promoção de ações visando à autonomia do paciente; no atendimento em 

grupo de pacientes; e, em parte, à família/familiar dos portadores de transtorno mental, 

havendo inadequação quanto ao atendimento aos grupos de familiares (52.3%), à formação 

especializada em saúde mental (69.2%; p=0,02) e às dificuldades de trabalho nos serviços 

(87.7%). Evidenciou-se adequação nos papéis e nas funções desenvolvidas pelos profissionais 

nos serviços substitutivos em saúde mental de Natal, embora convivendo em seu cotidiano 

com inúmeras dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas práticas profissionais 

frente às condições de trabalho. 

 

Descritores: Serviços de saúde mental; recursos humanos em saúde; papel profissional; 

política; ensino. 
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ABSTRACT 

 

The psychiatric care and the policies for mental health care have gone through several 

transformations, sometimes highlighted by progresses, sometimes by retreated centered in the 

stigma, lack of interest and prejudice that still permeate the society and the common sense. 

This study aimed to analyze the process of psychiatric reform and mental health policy at 

Natal city (RN) starting from the roles and functions of higher education professionals of 

substitutive mental health services. It is an analytical and cross-sectional study with 

quantitative and qualitative data accomplished in seven substitutes mental health services at 

Natal, from March to August 2013, after approval of the study by the Ethics in Research 

Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte, opinion No. 217808, CAAE: 

10650612.8.1001.5537 on 1
st
 March 2013. The convenience sample consisted of 65 high 

education professionals from mental health teams. It was used a questionnaire with closed and 

semi-open questions about the socioeconomic profile, policies, practices and kind of training 

of professionals for working in mental health services. The closed questions answers of the 

questionnaire were tabulated and submitted in SPSS version 20.0, analyzing them by 

descriptive statistics, with the formulation of graphs and tables. To check the significance 

level, adopting p-value<0.05, it was opted for chi-square test and the Fisher's exact test 

application. The semi open questions data were subjected to ALCESTE software and in light 

of the Bardin content analysis. The participants profile was characterized by mostly female 

(79%), aged 36-55 years-old (52%) , average of 42 years-old, a workload of 40 hours per 

week (62%), time of completion of undergraduate 6-15 years (57%) , worked in the mental 

health field for less than 10 years (72%) and in the researched institution for 5 years or less 

(52%) . From the study sample, 86% were attending user groups, 97% were accomplishing 

individual care, 94% were observing the patient's behavior, 92% were accomplishing family 

care, using mainly a cognitive approach (28 %). The qualitative data yielded five categories 

called: Academic education and performance in mental health; Lack of training and 

supervision in mental health; Professional practice difficulties in the substitute mental health 

services; Teamwork: between successes and conflicts; National Mental Health Policy: a 

reality still distant. It was detected suitability of the professionals roles and functions about 

the working time in the mental health field and researched institution; in the individual care 

and activities (observation and register of the patient's behavior and therapeutic procedures in 

the medical record); in promoting actions aiming the patient autonomy, in the group care of 

patients, and, in part, to the mentally patient’s family, with inadequacies in the family groups 

care (52.3%). The specialized training in mental health (69.2%; p=0.02) and working dificults 

in substitutive services showed inadequacies, interfering in the roles and functions developed 

by professionals in these services (87.7%). It was proven suitability in the roles and functions 

accomplished by professionals in substitutive mental health services despite of living in their 

daily lives with numerous difficulties encountered in the development of their professional 

practices forward to working conditions. 

 

Descriptors: Mental health; mental health services; health manpower; professional role; 

politics; teaching. 
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“Não estamos na batalha final, mas estamos na luta 

inicial: estamos em um período no qual temos que 

repensar as perspectivas de um conhecimento e de uma 

política dignos da humanidade na era planetária para 

que a humanidade possa nascer como tal. E devemos 

trabalhar no acaso e na incerteza.” 

        Edgar Morin (1994) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a assistência psiquiátrica e as políticas de atenção à saúde mental 

passaram por diversas transformações de cunho político, social, cultural e científico, marcadas 

ora por avanços, reflexos de uma longa trajetória de lutas, conquistas e derrotas, ora por 

retrocessos centrados no estigma, desinteresse e preconceito que ainda permeiam a sociedade 

e o senso comum de alguns profissionais de saúde. 

Desde a antiguidade, os portadores de transtornos mentais são tratados como seres 

que vivem à margem da sociedade, apresentando incapacidades e limitações irreversíveis. Em 

meio a inúmeras contradições de pensamento, a visão que se tinha sobre tais indivíduos 

variava de acordo com o tempo e o local (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001). Na 

Grécia antiga, por exemplo, acreditava-se que as frases enigmáticas (na realidade 

incompreensíveis) dos loucos aproximavam os homens das ordens mágico-religiosas. Na 

Idade Média, a doença mental associou-se à possessão de demônios, logo, os ditos “loucos” 

eram tratados de forma violenta e submetidos a condições miseráveis de fome, frio e cárcere à 

espera da morte (BRASIL, 2009). 

Essa situação caótica e desumana perdurou até o século XVIII, quando a loucura 

começou a ser compreendida como o reverso da razão e ganhou um caráter moral. Inicia-se, 

nesse momento, o processo de exclusão social do portador de transtorno mental, atribuindo à 

doença mental o arquétipo de periculosidade e incapacidade. 

As reformas políticas, econômicas e sociais ocorridas no fim do século XVIII e 

início do século XIX, decorrentes dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da 

Revolução Francesa, propiciaram o surgimento de uma nova modalidade de hospital, o 

Hospital Geral, deixando sua finalidade original de caridade para assumir uma função muito 

mais política e social (AMARANTE, 2007), tornando-se uma instituição médica por 

excelência. 

Nesse contexto, conforme Amarante (2007), coube à figura do médico francês 

Phillipe Pinel, considerado “pai da psiquiatria”, a “libertação dos acorrentados” em Bicêtre, 

que reconstrói em torno deles um encadeamento moral sob o peso da concepção da alienação 

mental, tida como um distúrbio das paixões que ocasionava uma desarmonia na mente e na 

maneira de o indivíduo conceber a realidade.  

Para Pinel, a cura para tal desordem estaria no isolamento do indivíduo da sociedade, 

propiciando o surgimento dos hospitais psiquiátricos, designado como um novo “lugar social” 

para o louco e a loucura na sociedade ocidental, tidos como uma modalidade de tratamento 
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das doenças mentais por meio da exclusão e do afastamento dos doentes (AZEVEDO, 2008; 

FOUCAULT, 2002). Nesse sentido, o asilo transformou-se numa espécie de instância crítica 

onde o louco era vigiado nas suas atitudes e gestos, ridicularizado nos seus erros e contradito 

nos seus delírios (YASUI, 2006). 

Foucault (1979) apresenta uma função do hospital psiquiátrico no século XIX, 

considerando-o como um  

lugar de diagnóstico e de classificação, retângulo botânico onde as espécies de 

doenças são divididas em compartimentos cuja disposição lembra uma vasta horta. 

Mas também espaço fechado para um confronto, lugar de uma disputa, campo 

institucional onde se trata de vitória e de submissão. (Foucault, 1979, p. 122). 

 

Tais instituições asilares também consistiam em abrigos para indivíduos com outras 

manifestações comportamentais, como sifilíticos, desordeiros, leprosos e ladrões, dentre 

outros (FOUCAULT, 2002). Com isso, depreende-se que os hospitais psiquiátricos eram 

habitados pelos “marginalizados” da sociedade da época, constituindo-se numa espécie de 

instrumento misto de exclusão, assistência e transformação espiritual em que a subjetividade 

humana era negada em detrimento do saber médico e científico, submetendo os pacientes a 

diversas atrocidades, tais como maus-tratos, experiências científicas, violência, repressão, 

imobilização mecânica e química desnecessárias (ROTELLI; LEONARDIS; MAURI, 2001). 

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade voltou seus olhares para os hospícios e 

descobriu que algumas terapias beiravam a barbárie, aproximando-se dos campos de 

concentração (AMARANTE, 2007). Várias práticas e terapias coexistiam, dentre elas: o 

eletrochoque, a insulinoterapia – coma diabético provocado com injeção de insulina; a 

malarioterapia – contaminação do paciente com o protozoário da malária na tentativa de criar 

distúrbios; e o uso do cardiazol – droga para provocar convulsões (BRASIL, 2009). 

Neste cenário de iniquidades e desrespeito aos direitos humanos emergiram os 

primeiros movimentos de reforma psiquiátrica na França, Inglaterra, Itália e Estados Unidos, 

os quais refletiam distintamente o contexto de crise paradigmática na atenção psiquiátrica e as 

formas de tratar a loucura. 

 Amarante (2007) sintetizou tais experiências dividindo-as, didaticamente, em três 

grupos: o grupo da Psiquiatria Institucional e Comunidade Terapêutica – que enfatizava as 

discussões em torno da gestão do hospital psiquiátrico; o grupo formado pela Psiquiatria de 

Setor e Psiquiatria Preventiva – as quais questionavam a necessidade do hospital psiquiátrico 

e buscavam a implementação de novos serviços assistenciais; e o grupo da Antipsiquiatria e 

da Psiquiatria Democrática, que centralizava os debates em torno do modelo científico da 

psiquiatria vigente. 
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A Psiquiatria Democrática ou Psiquiatria Basagliana caracterizava a doença mental 

como experiências de sujeitos concretos e reais que a vivenciavam, sofriam, experimentavam 

e compartilhavam-na com seus familiares (LANCETTI; AMARANTE, 2006). Desse modo, a 

doença mental não mais era vista “entre parênteses”, mas sim atribuindo ao portador de 

transtorno mental um caráter de ser humano com nome, endereço, familiares, amigos, 

ocupação, cuidados, lazer, entre outros. 

Esse grupo impulsionou o Movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil, iniciado no 

fim dos anos de 1970, em meio a críticas ao modelo biologicista, aos dispositivos terapêuticos 

e ao aparato médico-psiquiátrico, até então hegemônico na abordagem ao transtorno mental. 

Dessa forma, tal movimento objetivava politizar a saúde mental através da luta contra a forma 

de tratamento oferecida nos hospitais psiquiátricos, buscando a desinstitucionalização do 

portador de transtorno mental com a criação de novas estratégias de cuidado a este indivíduo e 

sua família (YASUI, 2006). 

A desinstitucionalização da assistência em saúde mental, entendida como 

desconstrução do saber médico constituinte da psiquiatria (HIRDES, 2009) e como principal 

objetivo a ser atingido pelo movimento de Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB), 

impulsionou a transformação do caráter conferido às internações psiquiátricas. Segundo 

Castro, Furegato e Santos (2010), essas passaram a ser utilizadas no intuito de salvaguardar a 

integridade de pacientes afetados por alguma enfermidade psíquica que pudessem por em 

risco sua vida e a de terceiros, ou seja, em condição ou situação de crise e risco, devendo ser 

empregada somente na impossibilidade do acompanhamento comunitário e interrompida com 

a melhora do quadro clínico do indivíduo. 

Nesse sentido, ressalta-se que a desinstitucionalização, de inspiração basagliana, 

encerra dimensões políticas, econômicas, conceituais, sócio-históricas e éticas reconfigurando 

os espaços verticalizados herdados da tradição psiquiátrica e de suas práticas e poderes, para 

uma perspectiva horizontalizada das práticas e saberes em saúde mental centrada na pessoa, 

família e comunidade, através dos espaços de acolhimento, cuidado, trocas sociais, e ainda de 

sociabilidade e subjetividades (MIRANDA et al., 2010a). 

A RPB circunscreve atores, instituições e forças de diferentes origens que se 

entrelaçam, com o propósito de transformar a relação do portador de transtorno mental com a 

sociedade e com a instituição e suas práticas, estabelecidas secularmente, bem como 

modificar a forma de lidar com os mesmos. Rotelli et al. (1990) apud Amarante (2007, p. 63) 

afirma que “o ponto de partida é começar a pensar o campo da saúde mental e atenção 
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psicossocial não como um modelo ou sistema fechado, mas sim como um processo; um 

processo que é social”. 

 Para consolidar a RPB adotaram-se estratégias a fim de retirar gradativamente o 

portador de transtorno mental do espaço de confinamento para o território e redesenhar a rede 

de atenção psicossocial a partir de diversos serviços substitutivos que devem funcionar de 

forma articulada e pautada na assistência de base comunitária.  

  O processo reformista iniciou-se na década de 80 com os serviços intermediários como 

o Hospital-Dia (HD) e os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) que, posteriormente, 

evoluíram para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Paralelamente, houve a 

necessidade de reduzir a população residente nos hospitais psiquiátricos, instituindo-se, a 

priori, o Programa De Volta para Casa que teve pouco êxito, pois muitos não possuíam 

vínculos familiares, de parentalidade, de amizade ou simplesmente foram renegados pela 

própria família. Diante disso, criaram-se as Residências Terapêuticas (RTs) como forma de 

oportunizar condições de vida digna aos ex-usuários do hospital psiquiátrico a partir do 

potencial saudável dos mesmos (BRASIL, 2005a). Os serviços e as estratégias devem ser 

coordenados entre si e com outros dispositivos tais como segurança social, educação, 

emprego e habitação, entre outros.  

Os dados mais recentes, divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro, acerca da 

expansão da rede substitutiva de serviços em saúde mental revelaram um significativo 

aumento no número destes serviços. Os CAPS e as RTs aumentaram, respectivamente, de 424 

e 85, em 2002, para 1.742 e 625, respectivamente, no ano de 2011. Ao mesmo tempo, houve 

uma redução dos leitos em hospitais psiquiátricos, que passaram de 51.393 leitos, em 2002, 

para 32.284 leitos no ano de 2011 (BRASIL, 2012). 

A expansão da rede substitutiva faz-se imprescindível para o despertar da consciência 

crítico-reflexiva da sociedade acerca da necessidade crescente de investimentos em serviços 

eficazes para o acompanhamento dos transtornos mentais, levando em conta o fato de que, 

conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), os gastos anuais com a saúde 

mental são inferiores a dois dólares americanos por pessoa nos países desenvolvidos e menor 

que 25 centavos, nos países mais pobres (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).  

A preocupação da OMS faz sentido também quando se comparam os transtornos 

mentais com as principais doenças que afetam a população mundial. Assim, com o aumento 

da expectativa de vida nas últimas décadas tais transtornos correspondem a um dos cinco 

maiores problemas de saúde pública do mundo, perdendo apenas para o câncer, as doenças 

cardiovasculares e as infectocontagiosas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 
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Além dos transtornos mentais, destaca-se também a crescente problemática do uso e 

abuso do álcool e drogas. O álcool é uma substância presente no cotidiano de praticamente 

todas as pessoas, de uso considerado comum na nossa sociedade, portanto lícito, relacionado a 

festividades e comemorações, capaz de gerar sérios problemas com o seu uso e abuso. 

Estima-se que 205 milhões de pessoas utilizem drogas ilícitas, incluindo os 25 milhões que 

delas são dependentes. Isso se constitui um problema de saúde pública; afeta o 

desenvolvimento socioeconômico e gera demandas relacionadas à segurança, nos países 

industrializados e em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

O uso contínuo do álcool e substâncias psicoativas pode impactar indicadores 

epidemiológicos tais como aumento da violência e criminalidade, acidentes de trânsito, 

internações hospitalares, além de comportamentos antissociais, baixa produtividade no 

trabalho e desordens familiares. 

Ressalta-se que, atualmente, ainda há inúmeros desafios a serem superados pelas 

políticas públicas de saúde mental, tais como: fortalecer políticas de saúde voltadas para 

grupos de pessoas com transtornos mentais e/ou comportamentais de alta prevalência e baixa 

cobertura assistencial; desenvolver estratégias de combate ao crack e outras drogas; 

consolidar e ampliar uma rede de atenção de base comunitária e territorial, promotora da 

reintegração social e da cidadania; assegurar o cuidado das crises psicóticas; implementar 

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

o desemprego, a violência, o uso e abuso de álcool e drogas; aumentar recursos do orçamento 

anual do Sistema Único de Saúde (SUS) para a Saúde Mental; e formar gestores e 

profissionais de saúde aptos a prestar uma assistência humanizada e condizente com os 

princípios da RPB (PITTA, 2011).  

A motivação para a realização deste estudo iniciou-se ainda na graduação, quando das 

práticas disciplinares no campo da saúde mental e participação no Grupo de Extensão e 

Pesquisa intitulado “Viva a vida sem muros”, atualmente renomeado para “Ações 

promocionais e de assistência a grupos humanos em saúde mental e coletiva”, cadastrado no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e certificado pela 

UFRN. Neste grupo, oportunizou-se a participação em atividades musicais e lúdicas no 

extinto Hospital-Dia Dr. Elger Nunes, localizado no Município de Natal (RN), algumas das 

quais descritas na dissertação de Pessoa Júnior (2011).  

As experiências advindas dessas atividades proporcionaram uma aproximação maior 

com um grupo de pessoas que antes representavam uma incógnita, os portadores de transtorno 

mental, marginalizados e excluídos da sociedade capitalista. Nessa convivência, 
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compartilharam-se sentimentos, emoções, lições de vida, lutas, alegrias e tristezas que 

permitiram aos envolvidos um crescimento pessoal e profissional.  

Concomitante aos projetos de extensão, vieram as pesquisas na área de saúde mental, 

que resultaram em vários artigos científicos relacionados às temáticas do uso e abuso de 

álcool e drogas (MIRANDA et al., 2007), da participação do familiar no acompanhamento do 

portador de transtorno mental (SOUSA et al. 2011), do processo de reforma psiquiátrica 

(MIRANDA et al., 2010a; MIRANDA et al., 2010b SANTOS et al., 2011;), entre outros. E 

depois adensou-se a necessidade de aprofundar a problemática, particularmente pela inserção 

no Doutorado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.  

Sendo assim, a realização deste estudo¹ justifica-se, inicialmente, pela necessidade de 

traçar e identificar o perfil e as práticas dos profissionais dos serviços de saúde mental e, 

consequentemente, compreender e divulgar a realidade da Política de Saúde Mental do 

município de Natal para, em seguida, juntamente com outros estudos similares desenvolvidos 

nas demais regiões do estado e do país, conseguir-se traçar um panorama geral da Política de 

Atenção em Saúde Mental desenvolvida no Brasil. 

 Dessa forma, este estudo contribuirá de forma positiva no campo da atenção à saúde 

mental quanto aos papéis e funções dos profissionais inseridos nos serviços de saúde mental 

de forma processual, não apenas de assistência e prevenção de doenças, como também de 

promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida de portadores de transtornos mentais e 

seus familiares, além de ampliar a discussão sobre a Reforma Psiquiátrica no Município de 

Natal (RN). 

Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa possam fornecer subsídios 

importantes e contribuir como um referencial teórico-prático no desenvolvimento de outros 

projetos e no gerenciamento das ações de saúde mental por parte do município e do próprio 

estado. 

Em conformidade com a realidade mundial e nacional, a trajetória da Reforma 

Psiquiátrica no Rio Grande do Norte foi impulsionada a partir dos anos 1990, com a expansão 

dos NAPS/CAPS e aprovação de diversas leis e portarias ministeriais.  

 

 

 
1Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “Papéis e funções dos profissionais dos serviços e 

políticas de saúde mental” coordenado pela Professora Dra. Antônia Regina F. Furegato, do departamento de 

Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo (EERP-USP). O projeto, gerado a partir da preocupação com a assistência em saúde mental, visa 

identificar as políticas de atenção psiquiátrica no Brasil. 
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Atualmente, o RN vivencia uma expansão quantitativa dos serviços substitutivos, 

mesmo com os desafios e as dificuldades mencionados anteriormente, evoluindo de uma 

cobertura de 0,62 e 0,69 CAPS para cada cem mil habitantes, nos anos de 2007 e 2008, 

respectivamente, para uma abrangência de 0,84 CAPS por cem mil habitantes até julho de 

2011. Com isso, o referido estado ascendeu de um patamar de cobertura de CAPS 

considerado “bom” para outro considerado “muito bom”, fazendo com que o mesmo esteja 

classificado como o sétimo estado mais bem colocado no ranking nacional de cobertura por 

serviços substitutivos em saúde mental (BRASIL, 2012). Além dessa expansão no número de 

CAPS no RN, implantou-se, em 2009, o primeiro CAPS III (com atendimento 24 horas) no 

Município de Caicó, e, no ano de 2010, foi criado o segundo, no distrito sanitário leste do 

Município de Natal.   

Com relação ao município foco desta pesquisa, ou seja, a capital Natal/RN, ressalta-se 

que, além de um CAPS III, o mesmo também possui um CAPS II, um CAPS III álcool e 

drogas (CAPSad III), um CAPSad II, um CAPS infantil e de álcool e drogas (CAPS i e ad), 

um Ambulatório Especializado em Saúde Mental, um Ambulatório de Prevenção e 

Tratamento de Tabagismo, Alcoolismo e Outras Drogadições (APTAD), dois Serviços de 

Residência Terapêutica, dois consultórios de rua, um hospital psiquiátrico público, o Hospital 

Psiquiátrico Dr. João Machado (HJM), hospital de referência na assistência psiquiátrica da 

cidade de Natal/RN vinculado à Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP – RN), seis 

leitos de psiquiatria no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), o Hospital Psiquiátrico 

Dr. Severino Lopes (conhecido como Casa de Saúde Natal) e a Clínica Santa Maria, estes dois 

últimos filantrópico e particular, respectivamente (NATAL, 2012). 

Diante desta problemática, independente do efeito quantitativo dos serviços, observa-

se no dia a dia o enorme número de reinternações hospitalares, quer no município, quer no 

estado. De uma maneira geral, concorda-se que há uma frágil articulação com os serviços da 

comunidade, bem como ausência de equipamentos na rede de atenção à saúde mental 

(RAMOS, 2011).  

Exemplificando, embora um tanto defasado da realidade observada, Dimesntein e 

Bezerra (2009) afirmaram que, no período de janeiro de 2007 a julho de 2008, o Hospital 

Psiquiátrico Dr. João Machado efetuou um total de 2.516 internações, sendo muitas dessas 

internações, na verdade, reinternações. Isso reflete a inexistência ou ineficácia de uma rede de 

suporte e atenção extra-hospitalar ao portador de transtorno mental e/ou comportamental, 

evidenciadas na prática através da existência de apenas um CAPS III, alguns poucos leitos em 
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hospitais gerais e de emergência, além de uma desarticulação com a rede de serviços 

substitutivos e de atenção básica de saúde. 

Para a construção deste estudo, partiu-se das seguintes inquietações:  

 Qual o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde mental nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN?  

 Qual a opinião desses profissionais sobre política, práticas e formação em 

saúde mental? 

 Qual a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de nível superior 

nos serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN? 

Para verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de saúde nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN, formularam-se as seguintes 

hipóteses de pesquisa:  

 Hipótese nula (H0): Os papéis e as funções desenvolvidas pelos profissionais 

de saúde mental não se apresentam adequados nos Centros de Atenção 

Psicossocial e nos ambulatórios de saúde mental de Natal;  

 Hipótese alternativa (H1): Os papéis e as funções desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde mental apresentam-se adequados nos Centros de 

Atenção Psicossocial e nos ambulatórios de saúde mental de Natal. 

Diante do exposto, define-se como objeto deste estudo a política de atenção em saúde 

mental desenvolvida no Município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte (RN), 

e, por conseguinte, envolve os papéis e funções desenvolvidos pelas diversas categorias 

profissionais que compõem as equipes de saúde mental do referido município. Pressupõe-se 

que houve uma melhoria nessa política relacionada a uma maior adequabilidade dos papéis e 

funções dos profissionais que atuam nos serviços substitutivos em saúde mental. 

A RPB destaca os recursos humanos como fator relevante no que diz respeito à 

organização das equipes de saúde, à adaptação dos técnicos aos seus novos papéis, ao trabalho 

interdisciplinar e intersetorial, à conexão entre os aspectos clínicos e políticos da atenção 

psicossocial, bem como ao entrelaçamento entre estratégias de cuidado e de responsabilização 

ou interpelação do sujeito. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Geral: 

 Analisar o processo de reforma psiquiátrica e a política de saúde mental do 

Município de Natal/RN a partir da adequabilidade dos papéis e funções dos 

profissionais nos serviços substitutivos em saúde mental. 

Específicos: 

 Compreender, de maneira contextual, as dimensões da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira; 

 Retratar o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde mental 

nos serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN;  

 Conhecer a opinião dos profissionais de nível superior das equipes de saúde 

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

 Verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de nível 

superior nos serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

3 REVISAO DE LITERATURA 

 

 

Este momento revisional e a construção do marco teórico desta pesquisa 

desenvolveram-se a partir da discussão sobre o processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

que influenciou e continua influenciando, sobremaneira, os papéis e as funções das diferentes 

categorias profissionais no contexto da atenção psicossocial e da política de atenção em saúde 

mental. 

Abordam-se dois aspectos essenciais para a melhor compreensão da temática em 

estudo. O primeiro aspecto trata da configuração brasileira da rede de atenção à saúde mental 

através da definição e da caracterização dos diversos serviços de saúde mental, as leis, as 

portarias e a Política Nacional de Saúde Mental que os regem. O segundo, das atividades 

desenvolvidas pelos profissionais que compõem as equipes de saúde mental na assistência aos 

portadores de transtorno mental e de seus familiares. 

Os dois aspectos essenciais são discutidos através de três tópicos, a saber: 3.1 Reforma 

Psiquiátrica Brasileira: uma ruptura paradigmática; 3.2 Política Nacional de Saúde Mental: 

avanços e desafios na atenção à saúde mental; 3.3 Trabalho em saúde mental: papéis e 

funções dos profissionais de saúde. 

 

3.1 REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA: UMA RUPTURA PARADIGMÁTICA 

 

 A ciência desenvolve-se por meio de uma sequência de períodos. Inicialmente, há a 

“ciência normal” com uma série de suposições, métodos e problemas típicos que determinam 

para uma comunidade científica quais são as questões importantes e qual a melhor maneira de 

respondê-las. Portanto, o termo “paradigma” refere-se a uma constelação de crenças, valores, 

técnicas, entre outros, compartilhados pelos membros de uma determinada comunidade 

(KUHN, 1978).   

O paradigma, com o decorrer do tempo, começa a apresentar crises ou anomalias 

tornando-se obsoleto e culminando com sua ruptura, momento este denominado de revoluções 

científicas por proporcionar o surgimento de um novo paradigma (KUHN, 1978).   

É neste contexto de crítica ao paradigma científico e de sua racionalidade que surge o 

processo da Reforma Psiquiátrica no bojo das mudanças e das transformações sociais 

ocorridas no país e nos demais ao seu entorno. Particularmente nesta área, o objetivo ousava, 

entre conflitos e desafios, romper com a “lógica psiquiátrica” de olhar e compreender a 

loucura para além dos muros institucionais (YASUI, 2006). Sinaliza sua circunscrição na 
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emergência de um novo paradigma nas ciências baseado na complexidade (MORIN, 2007) e 

num conhecimento prudente para uma vida decente (SANTOS, 2005). 

Destarte, nesta pesquisa optou-se reconstruir a reforma psiquiátrica brasileira como 

sendo um “processo histórico e de formulação crítica e prática, que tem como objetivos e 

estratégias o questionamento e a elaboração de propostas de transformação do modelo 

clássico e do paradigma da psiquiatria” (AMARANTE, 1995, p.87). Tal fato implica reformar 

as mentalidades, os hábitos e os costumes cotidianos intolerantes em relação ao diferente e ao 

desconhecido. 

Segundo Amarante (1995) e Yasui (2006), a reforma psiquiátrica configura-se num 

processo político de transformação social que perpassa uma mera reestruturação dos serviços 

de saúde para uma modificação organizacional das formas de cuidado e dos processos de 

trabalho através da criação de espaços de produção de relações sociais baseados em princípios 

e valores para um reinventar da sociedade diante do louco.  

Ressalta-se que o conceito de processo utilizado por Yasui (2006) remete a 

movimento, algo que se transforma permanentemente, caracterizando-se, assim, a RPB como 

um processo, e não como um modelo fechado, que é ao mesmo tempo social e complexo 

(ROTELLI, 2001).  

Na história da loucura, são inúmeros os relatos de abandono, violência, exclusão e 

práticas discriminatórias sofridas pelos portadores de transtorno mental internados em 

instituições asilares (MIRANDA et al., 2010a). Não houve cuidado, mas produção de silêncio, 

negligência, indiferença, ideias essas perpetuadas ainda no início do século XX. 

As décadas de 40 e 50 foram marcadas pela consolidação da política hospitalar pública 

como principal instrumento terapêutico em psiquiatria, através do estímulo à expansão dos 

leitos psiquiátricos por meio do estabelecimento de convênios entre os governos estaduais 

para a construção de hospitais. Durante essa fase, a psiquiatria buscava sua consolidação 

como ciência no Brasil, daí a necessidade do hospital e da criação de novas técnicas 

terapêuticas que substituíssem o caráter custodial atribuído, inicialmente, ao hospital 

psiquiátrico (PAULIN; TURATO, 2004). 

Nos anos de 1960, a assistência psiquiátrica brasileira caracterizou-se exclusivamente 

pela internação compulsória em hospitais psiquiátricos públicos. Com o golpe militar de 

1964, adquiriu o status de prática assistencial de massa, iniciando-se a chamada 

mercantilização da loucura através de convênios com o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), criado em 1967. Com isso, a psiquiatria começou a transformar-se em um 
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negócio lucrativo, ocasionando a formação de um poderoso lobby que atuava, e ainda atua, 

impedindo qualquer tentativa de mudança (YASUI, 2006). 

Esse comércio lucrativo escondia as precárias condições a que eram submetidos 

inúmeros pacientes internados nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Diante desse quadro, 

instaurou-se, em 1978, uma greve dos médicos da Divisão Nacional de Saúde Mental 

(DINSAM), órgão ligado ao Ministério da Saúde (MS), reivindicando melhorias no 

atendimento e no cuidado ao portador de transtorno mental. Essa greve originou o Movimento 

dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) tido como o marco histórico da RPB (YASUI, 

2006; AMARANTE, 1995).  

O MTSM era constituído por trabalhadores integrantes da reforma sanitária, 

sindicalistas, associações de familiares e de profissionais, com o propósito de denunciar a 

violência nos manicômios, a hegemonia da rede privada de assistência e a consequente 

indústria da loucura, bem como a construção coletiva da crítica ao saber psiquiátrico e ao 

modelo hospitalocêntrico (BRASIL, 2005a).     

 Dessa forma, salienta-se que a RPB, como movimento social, surgiu da mobilização e 

articulação de diversos atores e setores da sociedade civil, no cotidiano de suas práticas 

institucionais e nas universidades, com o objetivo de politizar a saúde mental por intermédio 

da luta contra a forma de tratamento oferecida pelos manicômios e da busca por novas 

estratégias de cuidado ao portador de transtorno mental. 

Yasui (2006) ressalta que tal processo articulou-se com outros movimentos, tais como 

o movimento da Reforma Sanitária e com a luta pela redemocratização do país, levando seus 

idealizadores a desempenharem uma militância que transcendeu a questão específica da saúde 

mental e gerou um movimento social denominado de Movimento da Luta Antimanicomial, 

que agrupa além de usuários, profissionais da saúde e familiares, estudantes, jornalistas, 

artistas, intelectuais e outros. 

A superação do modelo manicomial, essencialmente hospitalocêntrico e excludente, 

também encontrou apoio nas políticas de saúde do Brasil, suscitadas a partir da VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986, da I Conferência Nacional de Saúde Mental 

(CNSM) em 1987, da II CNSM em 1992, da III CNSM realizada em 2001 (HIRDES, 2009) e 

da IV CNSM-Intersetorial realizada no ano de 2010, sendo a primeira das Conferências de 

Saúde Mental com caráter deliberadamente intersetorial (BRASIL, 2010).  

 Em 1989, a Reforma Psiquiátrica, influenciada pelas experiências exitosas do 

Hospital Anchieta, em Santos, conseguiu uma importante vitória, ainda que parcial, através da 

aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 3.657/89, de autoria do deputado 
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Paulo Delgado, que defendia a extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e a sua 

substituição gradativa por outros recursos assistenciais. Estabelecia, também, a 

responsabilidade das secretarias estaduais, das comissões regionais e locais e das secretarias 

municipais de saúde pela construção de redes municipais de Saúde Mental extra-hospitalares 

(DELGADO, 1989). 

Em novembro de 1991, a Secretaria Nacional de Assistência à Saúde do Ministério da 

Saúde publicou a Portaria n.º 189/91 que modificou a sistemática de remuneração das 

internações hospitalares, buscando reduzir o tempo de internação, e criou diversos 

procedimentos, procurando contemplar as diferentes experiências assistenciais que estavam 

sendo desenvolvidas, tais como os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), as oficinas terapêuticas, dentre outras propostas (BRASIL, 

1991).   

De acordo com Azevedo (2008), tais experiências de cuidado extra-hospitalar em 

saúde mental foram consideradas como uma estrutura intermediária entre o hospital e a 

comunidade, contribuindo sobremaneira para a implantação de um modelo substitutivo ao 

manicômio, pautado na não violência, no acolhimento, na humanização e na valorização do 

indivíduo.  

Logo em seguida, em janeiro de 1992, foi publicada a Portaria n.º 224/92, que 

estabeleceu as diretrizes e as normas para a assistência em saúde mental, as quais preveem 

principalmente: a organização dos serviços baseada nos princípios da universalidade, 

hierarquização, regionalização e integralidade das ações; o uso diversificado de métodos e 

técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexidade assistencial; a garantia da 

continuidade da atenção nos vários níveis; a multiprofissionalidade na prestação de serviços; a 

ênfase na participação social, desde a formulação das políticas de saúde mental até o controle 

de sua execução; além de apresentar as normas para o funcionamento de ambulatórios, 

regulamentação de Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS) e reorientação do 

atendimento hospitalar (BRASIL, 1992).  

Yasui (2006) ressalta, entretanto, que muitos municípios aproveitaram-se dos recursos 

financeiros advindos dos procedimentos de saúde mental dos NAPS e CAPS, com valores 

bem mais elevados quando comparados com os outros da tabela de remuneração do SUS, para 

aumentar as receitas municipais, ou seja, tais municípios estavam muito mais preocupados 

com a questão financeira do que com a melhoria no atendimento ao portador de transtorno 

mental. 
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Somente no ano de 2001, foi promulgada a Lei 10.216, resultante do Projeto de Lei nº 

3.657/89 do deputado Paulo Delgado, que ficou conhecida como a Lei da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. Essa lei dispõe sobre a proteção dos direitos dos portadores de 

transtorno mental com redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. Salienta-se 

que ela não contempla a extinção progressiva dos leitos manicomiais e nem estabelece a 

internação psiquiátrica nos termos definidos no Projeto de Lei original. Prevê apenas, entre 

outros direitos, o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, de acordo com suas 

necessidades; a recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; reafirma a 

indicação da internação, mesmo ao restringi-la às situações em que os recursos extra-

hospitalares se mostrassem insuficientes; e estabelece as formas de internação voluntária, 

involuntária e compulsória, reafirmando assim a legislação vigente (BRASIL, 2001a).   

No ano seguinte, em 2002, como consequência da III CNSM, uma nova portaria foi 

publicada, a 336/2002, onde se determinou o abandono do termo NAPS, propondo um novo 

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

ambulatorial de atenção diária que funciona segundo a lógica do território; a criação de três 

diferentes tipos de CAPS, a saber: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem 

crescente de porte/complexidade e abrangência populacional; o CAPS passou a ser o 

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

acordo com a Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS (BRASIL, 2002).  

Os serviços de atenção psicossocial devem possibilitar o acolhimento dos portadores 

de transtorno mental e de seus familiares, permitindo que estes sejam ouvidos e que 

expressem suas expectativas, anseios e dificuldades. Para isso é imprescindível o 

estabelecimento de vínculos entre profissional, usuário e família (AMARANTE, 2007). 

A proposta de mudança do modelo assistencial em saúde e em psiquiatria também 

requer, necessariamente, uma transformação no processo de formação dos profissionais que 

atuarão neste campo (SANTOS, 2010). A construção de um outro lugar social para a loucura 

mostra a necessidade de articulação com o projeto de formação de um outro olhar sobre o  

processo saúde/doença para suas demandas, para suas necessidades, para as formas e os 

modos de resolução (LOBOSQUE, 2011; PITTA, 2011).  

Com relação ao processo de formação, vale salientar que a enfermagem, segundo 

Sousa et al. (2011), tem revelado, em seus diversos trabalhos sobre a loucura, novas formas de 

cuidar na saúde mental e Reforma Psiquiátrica, um comprometimento real com a essência 

apreendida pelo cuidado como prática social, possuindo uma vasta produção científica acerca 

do conjunto de preocupações e desafios para a profissão.  
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3.2 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL E OS SERVIÇOS DE SAÚDE: 

AVANÇOS E DESAFIOS NA ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL 

 

A construção de uma rede de atenção psicossocial de base comunitária, a partir da 

ampliação e consolidação de novas estratégias e dispositivos substitutivos ao modelo 

manicomial, tem ganhado impulso através da Política Nacional de Saúde Mental por meio de 

suas leis e portarias ministeriais. Nesse percurso, observam-se avanços e desafios que 

permeiam o ideário reformista, reforçando a necessidade de análise e reflexão em torno da 

atual conjuntura política, social, cultural e técnica da atenção psicossocial, bem como sobre as 

perspectivas futuras desse processo e desses dispositivos no Brasil. 

Salienta-se que para construir essa rede todos os recursos afetivos (relações pessoais, 

familiares), sociais (moradia, trabalho, educação), econômicos (dinheiro, previdência), 

sanitários (serviços e profissionais de saúde), religiosos, culturais e de lazer devem ser 

considerados a fim de potencializar os esforços das equipes de saúde em relação ao cuidado e 

reabilitação psicossocial (BRASIL, 2004). 

Relembra-se que a atenção psicossocial é o conjunto de práticas em Saúde Mental que 

tem produzido transformações em diversos campos, a saber, teórico-conceitual, político-

jurídico, técnico-assistencial e sociocultural, consistindo, dessa maneira, como um processo 

de transição paradigmática da Psiquiatria (COSTA-ROSA; LUZIO; YASUI, 2003). 

Essa nova rede de atenção à saúde mental é formada pelos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Hospitais-Dia (HD), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 

Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG), Centros de Convivência e Cultura e 

pelo Programa “De volta pra casa”, com o objetivo de superar o modelo tradicional da clínica 

psiquiátrica por uma concepção ampliada do processo de saúde/doença mental.  

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

pela Portaria GM nº 336/2002, com a missão de prestar atendimento em regime de atenção 

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

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

enfrentamento dos problemas; gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico 

eficiente e personalizado; regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de 

sua área; dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica através da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) (BRASIL, 2004). 
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 Os CAPS diferenciam-se uns dos outros pelo porte, capacidade e clientela atendida, 

organizando-se conforme o perfil populacional dos municípios brasileiros em: CAPS I – 

municípios com população entre 20.000 e 70.000 habitantes, funciona de segunda a sexta-

feira; CAPS II – municípios com população entre 70.000 e 200.000 habitantes, funciona de 

segunda a sexta-feira, podendo ter um terceiro turno de funcionamento até às 21 horas; CAPS 

III – municípios com população acima de 200.000 habitantes, com funcionamento 24 horas, 

diariamente, incluindo fins de semana e feriados; CAPSi – municípios com população acima 

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

funcionamento até às 21 horas; CAPSad – municípios com população acima de 100.000 

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

funcionamento até às 21 horas (BRASIL, 2004). 

 A frequência dos usuários nos CAPS dependerá de seu projeto terapêutico e aqueles 

que permanecem um turno de quatro horas devem receber uma refeição diária (BRASIL, 

2004). 

Desse modo, os CAPS constituem a principal estratégia de implementação da Reforma 

Psiquiátrica e da Política Nacional de Saúde Mental, devendo ser entendido como um 

instrumento de transformação da assistência que se concretiza na organização de uma ampla 

rede de cuidados em saúde mental a partir de uma lógica territorial, o que significa ativar os 

vários recursos existentes no âmbito da comunidade para compor e desenvolver as múltiplas 

estratégias de cuidado implícitas nesta proposta (AMARANTE, 2007; YASUI, 2006). 

O Hospital-Dia (HD) é caracterizado como um recurso intermediário na assistência em 

saúde mental, situando-se entre a internação integral e o ambulatório. Desenvolve programas 

de tratamento intensivo, buscando a ressocialização do portador de transtorno mental através 

da atuação de uma equipe multi e interdisciplinar, permitindo uma interação contínua do 

usuário, família e comunidade (MIRANDA et al., 2010b). 

Embora os HDs existam no Brasil desde a década de 60, tal dispositivo foi oficializado 

somente no ano de 1992, através da Portaria Ministerial nº 224/1992, onde foram 

estabelecidas as diretrizes para o credenciamento dos serviços, as normas para atendimento 

hospitalar e os recursos humanos específicos. Deveria possuir área específica, com salas para 

trabalho em grupo, salas de refeições, área externa para atividades ao ar livre e leitos para 

repouso eventual, com organização da oferta de serviços regionalizada, atendendo a uma 

população com área geográfica definida, conformado numa rede descentralizada e 

hierarquizada de cuidados de saúde mental (BRASIL, 1992; LIMA; BOTEGA, 2001). 
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Dessa forma, a modalidade de tratamento admitida no HD para portadores de 

transtorno mental objetiva facilitar a transição do regime de internação para a residência, sem 

perda dos vínculos familiares e comunitários, bem como prevenir recaídas para usuários que 

já estavam sendo atendidos ambulatorialmente e tiveram agravamento no quadro, evitando a 

hospitalização completa (MIRANDA et al., 2010b).  

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) também chamados de Residências 

Terapêuticas (RTs) foram instituídos pela Portaria/GM nº 106, de 11 de fevereiro de 2000 e 

são parte integrante da Política Nacional de Saúde Mental. Esses dispositivos, inseridos no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são centrais no processo de desinstitucionalização 

e reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos. 

Os SRTs são moradias ou casas inseridas na comunidade, destinados a cuidar dos 

portadores de transtornos mentais que permaneceram em longas internações psiquiátricas e 

que não possuem suporte social e laços familiares.  Devem apresentar características físico-

funcionais, equipadas com todos os móveis e eletrodomésticos básicos de uma moradia 

comum, e cada residência abrigar, no máximo, oito usuários, acomodados na proporção de até 

três por dormitório (BRASIL, 2000). 

Além disso, cada residência deve ter, pelo menos, um profissional de nível superior da 

área da saúde mental e dois profissionais de nível médio, com experiência ou capacitação 

específica em reabilitação psicossocial. Ao profissional de nível superior cabe a função de ser 

a referência técnica da casa, supervisionando diariamente as atividades e o processo de 

reabilitação dos moradores. Por sua vez, os profissionais de nível médio atuam como 

cuidadores e auxiliares diretos na reinserção social (BRASIL, 2000). 

Tais casas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos 

psiquiátricos. Assim, para cada morador de hospital psiquiátrico transferido para a residência 

terapêutica, um igual número de leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os 

recursos financeiros que os mantinham devem ser realocados para os fundos financeiros do 

estado ou do município para fins de manutenção dos SRTs (BRASIL, 2000). 

Salienta-se que o ano de 2011 finalizou com 625 módulos do SRT em funcionamento, 

com o total de 3470 moradores. Além disso, ao final deste mesmo ano, havia 154 SRTs em 

fase de implantação (BRASIL, 2012), mostrando consideráveis avanços no número de SRTs 

no Brasil, principalmente nos estados onde tais serviços ainda não haviam sido implantados 

anteriormente. 



 30 

Conforme Machado; Colvero (2003), as Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais 

(UPHGs) propõem alternativas aos hospitais psiquiátricos tradicionais, visando evitar as 

internações prolongadas, a perda de identidade e os vínculos com a família e a sociedade. As 

principais vantagens das UPHGs em relação aos Hospitais Psiquiátricos tradicionais são a 

diminuição do estigma da doença mental e da exclusão social, evitando o isolamento, recursos 

diagnósticos mais numerosos por terem contato com outras clínicas e menor tempo de 

internação na instituição. Em contrapartida, as desvantagens consistem na arquitetura, pois o 

portador de transtorno mental, na maioria das vezes, não fica acamado, sendo necessário um 

espaço para circulação e atividades terapêuticas e sociais, bem como os pacientes mais graves 

não são atendidos em UPHGs, correndo o risco de irem para manicômios. 

Esses leitos devem ofertar o acolhimento integral ao paciente em crise e devem estar 

articulados com outros dispositivos de referência, correspondendo também a um componente 

essencial da porta de entrada da rede assistencial e a um mecanismo efetivo de garantia de 

acessibilidade (BRASIL, 2011a). 

Os Centros de Convivência e Cultura são equipamentos estratégicos da rede de atenção 

substitutiva em saúde mental, onde são oferecidos às pessoas com transtornos mentais espaços 

de sociabilidade, produção e intervenção na cidade. As oficinas e atividades coletivas são o 

eixo desses centros, facilitando o convívio, a troca e a construção de laços sociais, realizadas 

por uma equipe mínima composta por um gerente e três oficineiros, os quais podem ser de 

nível médio e/ou superior (BRASIL, 2005b). 

O Programa “De volta pra casa” consiste no auxílio-reabilitação psicossocial para 

pacientes acometidos de transtornos mentais e egressos de internações. Está regulamentado na 

Lei 10.708 e na Portaria GM nº 2077 de 2003. Esta estratégia vem contribuir com avanços na 

área de saúde mental, na medida em que oferece subsídios financeiros para a manutenção do 

indivíduo no seu território de origem, revertendo gradativamente um modelo de atenção 

centrado na internação hospitalar por um modelo de atenção de base comunitária, consolidado 

em serviços territoriais e de atenção diária (BRASIL, 2011b). 

 Salienta-se que com o cadastramento de 122 novos CAPS, entre eles cinco CAPSad 24 

h, a cobertura nacional em saúde mental chegou a 72% (considerando‐se o parâmetro de um 

CAPS para cada 100.000 habitantes), com 1.742 CAPS. A Rede de Atenção Psicossocial 

conta ainda com 625 Residências Terapêuticas, 3.961 beneficiários do Programa De Volta 

Para Casa, 92 Consultórios de Rua e 640 iniciativas de inclusão social pelo trabalho de 

pessoas com transtornos mentais (BRASIL, 2012). 
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O ano de 2011 foi marcado por importantes alterações na Política de Saúde Mental e 

na Rede de Atenção Psicossocial, sendo esta escolhida como uma das redes prioritárias na 

Atenção à Saúde. Com a publicação da Portaria GM nº 3088, de 23 de dezembro de 2011, 

instituiu‐se a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para portadores de transtorno mental e/ou 

comportamental, uso e abuso de crack, álcool e outras drogas e/ou da ambiência (espaço 

interrelacional do sujeito com o local, as pessoas e coisas) no âmbito do SUS. O status de rede 

prioritária proporcionou possibilidade de maior investimento financeiro, representando para 

2012 a injeção de R$ 200 milhões a mais para o custeio da rede existente, assim como a 

criação de novas modalidades de serviços (BRASIL, 2012). 

Com base nisso, Pitta (2011) afirma que essa expansão no número dos CAPS, dos 

SRT, de indivíduos favorecidos pelo Programa “De volta pra casa”, permitiu a 

desinstitucionalização de um quantitativo considerável de pessoas submetidas a longos 

períodos de internações psiquiátricas, bem como ocasionou uma redução expressiva de leitos 

em hospitais psiquiátricos, particularmente nas Regiões Sudeste e Nordeste brasileiras. Em 

síntese, Levav (2011) revela que o Brasil apresentou muitos avanços no tocante à Reforma 

Psiquiátrica, comparando-se com os demais países da América. 

Apesar dos avanços, ainda permanecem inúmeros desafios com relação à expansão de 

serviços destinados a populações específicas, como crianças e adolescentes, usuários de álcool 

e drogas, indivíduos em situação de violência e vulnerabilidade social, e também não se 

conseguiu assegurar o cuidado das crises psicóticas e das demandas resultantes da abstinência 

de usuários de crack e outras drogas em situação de rua pela falta de serviços de atenção 24 

horas (BRASIL, 2012; PITTA, 2011). 

O processo de implantação dos serviços segue o ritmo de fechamento dos leitos em 

hospitais psiquiátricos, porém a ampliação desses leitos no hospital geral, que auxiliam na 

minimização do estigma e têm o benefício do acesso a exames laboratoriais e de imagem, 

importantes no cuidado aos transtornos mentais graves, ainda é um grande obstáculo a ser 

superado (BRASIL, 2012; MARI, 2011). 

Soma-se a carência de serviços de urgência psiquiátrica, os quais, na maioria das 

vezes, são compostos por profissionais despreparados para agir junto ao portador de 

transtorno mental, possuindo uma visão deturpada e reducionista da RPB (BONFADA, 2010). 

A questão da formação de profissionais aptos para trabalharem nos novos dispositivos 

de atenção em saúde mental representa, conforme Santos et al. (2011), algo imprescindível 

para a concretização da RPB, constituindo-se num outro grande desafio. Verifica-se um novo 

modo de fazer, pautado nas diretrizes da reforma, na medida em que o usuário é posto como 
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sujeito do seu tratamento e os profissionais e acadêmicos são envolvidos numa perspectiva 

psicodinâmica de cuidar em saúde mental. Nesta perspectiva, destaca-se o recorrente 

enfrentamento para desconstruir certos (pré)conceitos, ainda arraigados, frente às 

peculiaridades e dificuldades inerentes ao campo de prática, se configurando como um 

exercício teórico-prático. 

Ressalta-se que o lugar simbólico do medicamento e do médico na relação com o 

usuário é algo que também precisa ser trabalhado, pois ainda se observa inúmeros serviços de 

atenção em saúde mental norteados pelo modelo hegemônico da racionalidade médica, 

centrada na doença e no ato prescritivo.  Nestes, a presença do psiquiatra e os seus atos 

determinam a dinâmica e a estratégia terapêutica, na sua grande maioria, medicamentosa.  

(YASUI, 2006). 

Considera-se a inclusão da atenção básica na rede de cuidados em saúde mental outro 

grande problema a ser enfrentado, uma vez que ela representa o espaço mais próximo do 

usuário no âmbito do território, devendo-se assegurar o direito do portador de transtorno 

mental ao acolhimento, ao vínculo e à responsabilização do cuidado com sua equipe da 

unidade básica (LOBOSQUE, 2011). 

Por fim, e talvez como o maior de todos os desafios existentes no campo da Saúde 

Mental, destaca-se a persistência do estigma, explícita ou sutil, contra o portador de transtorno 

mental, identificada através da não escuta e da não credibilidade dada à palavra dessas 

pessoas, bem como no descompromisso ético e político por parte de profissionais de saúde, da 

assistência social, da previdência e do direito, que aceitam de maneira ambígua a ideia de uma 

sociedade onde o portador de transtorno mental e o usuário de substâncias psicoativas sejam 

iguais tanto na definição de políticas quanto nos seus próprios tratamentos (PITTA, 2011). 

Nesse sentido, a formulação de políticas deve basear-se em informação atualizada e 

idônea tendo como parâmetros a comunidade, os indicadores de saúde mental, os tratamentos, 

as estratégias de prevenção e promoção e os recursos para a saúde mental. 
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3.2.1 A situação da saúde mental no Rio Grande do Norte 

 

 O Estado do Rio Grande do Norte foi dividido em oito regiões de saúde com a 

finalidade de atender à demanda em saúde mental no estado, a saber: 1ª Região de Saúde do 

Rio Grande do Norte (RSRN) com sede em São José de Mipibu; 2ª RSRN com sede em 

Mossoró; 3ª RSRN com sede em João Câmara; 4ª RSRN com sede em Caicó; 5ª RSRN com 

sede em Santa Cruz; 6ª RSRN com sede em Pau dos Ferros; 7ª RSRN com sede na região 

metropolitana; e a 8ª RSRN com sede em Assu (NATAL, 2011). 

 Essas regiões apresentam as seguintes características, conforme Natal (2011):  

 A 1ª RSRN, com sede em São José de Mipibu, é composta por 27 municípios e uma 

população de 351.598 habitantes. Essa região possui, no total, cinco CAPS sendo 

quatro CAPS I e um CAPSad; 

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

de habitantes de 448.939. A mesma apresenta uma rede de saúde mental composta por 

três CAPS I, dois CAPS II, um CAPSi, 01 CAPSad e um hospital psiquiátrico; 

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

uma população de 295.065 habitantes, entretanto, possui apenas um CAPS II para 

atender toda essa clientela; 

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

no total, possuindo uma rede formada por dois CAPS I, um CAPS II, um CAPS III e 

14 leitos em hospital geral; 

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

número total de habitantes de 185.759. Possui um CAPS I e um CAPS II; 

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

população de 230.057 habitantes. Apresenta uma rede de serviços composta por um 

CAPS I, um CAPS II e seis leitos em hospital geral; 

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

com uma abrangência populacional de 1.188.012 habitantes, possuindo três CAPS II, 

um CAPS III, um CAPSad III, três CAPSad, um CAPSi e ad, um hospital psiquiátrico 

e seis leitos em hospital geral; 

 A 8ª RSRN tem sua sede no município de Assu, abrange 15 municípios, com 172.955 

habitantes no total, apresentando um CAPS I para atender essa demanda. 
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Figura 1: Regiões de Saúde do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SESAP-RN) 
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Conforme esses dados, observa-se que a 7ª região de saúde (metropolitana) e a 4ª 

região de saúde (Caicó) concentram a maior parte dos serviços especializados, estando as 

demais regiões sujeitas a uma oferta reduzida de tais serviços e, consequentemente, usuários 

com menos oportunidades de acesso a um serviço substitutivo e de reinserção social. 

Além dos dispositivos citados, o referido estado dispõe do Projeto Escola de 

Supervisores em Redes de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Rio Grande do Norte e 

dois consultórios de rua. Na atualidade, o RN apresenta um indicador referente a 0,92 CAPS 

para cada 100.000 habitantes, cobertura considerada pelo Ministério da Saúde como “muito 

boa”, ocupando o 5º lugar no ranking nacional. Entretanto, conforme os números mostrados 

anteriormente, nota-se que tal cobertura configura-se ainda como insuficiente, especialmente 

se fizermos uma análise comparativa entre a quantidade de serviços substitutivos e a oferta de 

leitos psiquiátricos por número de habitantes nas referidas regiões de saúde. Além disso, 

evidenciam-se problemas estruturais e de articulação entre os diversos serviços que formam a 

rede de saúde mental estadual (BRASIL, 2012).    

Em Natal, capital do Estado, a rede de atenção à saúde mental, está disposta da 

seguinte forma: 

 Distrito Sanitário Sul: um APTAD; 

 Distrito Sanitário Oeste: um CAPS II, um Serviço de Residência Terapêutica, 

um CAPSi e ad; 

 Distrito Sanitário Leste: um ambulatório de saúde mental, um CAPS III, dois 

consultórios de rua, um CAPSad III, um serviço de residência terapêutica; 

 Distrito Sanitário Norte: um CAPSad (NATAL, 2012). 

Os ambulatórios especializados oferecem atendimento psiquiátrico ambulatorial em 

saúde mental ao portador de transtornos mentais e/ou comportamentais, a partir dos 16 anos. 

Consultas são agendadas pela Central de Regulação para o Centro Clínico da Asa Norte 

(Policlínica Distrito Norte); a Unidade Mista Integrada da Cidade da Esperança (Policlínica 

Distrito Oeste); a Unidade de Neópolis (Policlínica Distrito Sul).  

Os serviços da rede natalense considerados não substitutivos compreendem o 

Complexo Psiquiátrico Dr. João Machado (Hospital, setor ambulatorial e pronto socorro), os 

seis leitos psiquiátricos no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), a Unidade de 

Tratamento Álcool e outras Drogas (UTAD-UFRN), o Hospital Psiquiátrico Dr. Severino 

Lopes (conhecido como Casa de Saúde Natal) e a Clínica Santa Maria, esses dois últimos 

filantrópico e particular, respectivamente, conveniados ao SUS (NATAL, 2007). 
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Até dezembro de 2006 funcionava dentro do Complexo Psiquiátrico Dr. João 

Machado o Hospital-Dia Dr. Élger Nunes, serviço considerado substitutivo que prestava 

atendimento diário a cerca de 20 portadores de transtorno mental e/ou comportamental e seus 

familiares. Tal serviço foi extinto para a abertura de um Centro de Reabilitação para Usuários 

de Drogas, até então inexistente na rede de saúde mental do município (PESSOA JUNIOR; 

NOBREGA; MIRANDA, 2011). 
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3.3 TRABALHO EM SAÚDE MENTAL: PAPÉIS E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

 

 Merhy e Franco (2003) definem o trabalho em saúde como relacional, pois depende do 

“trabalho vivo” em ato, ou seja, no momento em que é produzido, realizado. As relações 

produzidas por este ato podem ser, de um lado, sucintas e burocráticas, onde a assistência 

resume-se ao ato de prescrever, ao saber médico hegemônico, produtor de procedimentos; e, 

por outro, podem desenvolver-se como relações intercessoras estabelecidas no trabalho em 

ato, realizado no cuidado à saúde. 

O termo “função” originário das ciências biológicas e introduzido nas ciências sociais, 

segundo Parsons sociólogo e teórico do funcionalismo, objetiva fornecer critérios da 

importância de fatores e processos dinâmicos do sistema social, contribuindo para a 

manutenção, conservação e perpetuação desse sistema, tornando possível a sua 

funcionalidade. Portanto, o termo função inclui as ações sociais, processos em andamento, 

estruturas de grupo e até fenômenos não padronizados culturalmente (PARSONS et al., 1980) 

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

participação social regulamentada por normas e deveres de uma pessoa num processo 

concreto de integração social com outros possuidores de papéis específicos e concretos. Dessa 

forma, destaca-se que, no âmbito social, os sujeitos são considerados como atores numa peça 

teatral, desempenhando papéis sujeitos a regras, obrigações e deveres que podem ser 

sancionados conforme sua maior ou menor eficácia em realizá-los. 

No âmbito da saúde mental, o termo “papéis” corresponde às práticas profissionais 

específicas de cada categoria, regulamentadas pelas leis do exercício profissional, conselhos 

de classe, entre outros, sendo assim, cada profissional possui atribuições específicas dentro da 

equipe, estando sujeitos a normas, direitos e deveres. Com relação às “funções”, estas incluem 

as ações sociais e processos diversos desenvolvidos pelos profissionais a fim de reinserir o 

portador de transtorno mental na família e sociedade. Tais ações extrapolam as competências 

e habilidades aprendidas no cotidiano das universidades, compreendendo atividades 

relacionadas a problemas sociais, geração de renda, quebra de (pré)conceitos, entre outras. 

Ressalta-se que papéis e funções são, na verdade, faces de uma mesma moeda que ora 

se interpõem, ora se complementam. Estes conceitos, no campo da saúde mental, são 

diretamente influenciados pelos princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira, da 

Política Nacional de Saúde mental, da Lei 10.216 e de suas diversas portarias. 
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Desse modo, os papéis e funções dos profissionais de saúde mental vêm a partir do 

movimento da reforma psiquiátrica, modificando-se continuamente no que se refere ao modo 

de tratamento e às estratégias terapêuticas direcionadas às pessoas com transtornos mentais e 

seus familiares. 

Sabe-se que a atuação profissional no campo da atenção à saúde dos portadores de 

transtornos mentais era estritamente restrita à figura do médico, que direcionava as ações a 

serem realizadas e determinava como deveria ser tratada cada pessoa. A principal estratégia 

utilizada era o isolamento social, considerado como primordial para a reabilitação do 

indivíduo (DIAS; SILVA, 2010). 

Considerando a mudança paradigmática na organização dos serviços e das práticas em 

saúde mental obtidas com o movimento da Reforma Psiquiátrica, Sampaio et al. (2011) 

afirmam que a maneira de atuar dos profissionais de saúde mental desloca-se da lógica 

hospitalocêntrica para uma estrutura de serviços de base territorial, cujas práticas estão 

direcionadas à habilitação social, acolhimento, vínculo, autonomia, responsabilização e à 

defesa dos direitos dos usuários, a partir do estímulo ao desenvolvimento de uma consciência 

cidadã. 

A aquisição de novos saberes e modos de agir em saúde, tendo em vista a adequação 

dos trabalhadores aos novos serviços e à rede, ocasiona uma inversão na lógica de 

organização do processo de trabalho, antes pautada pela rigidez hierárquica, pela atividade 

individualizada e pela separação trabalhador/produto, trabalhador/significado e objeto do 

trabalho, para o desenvolvimento do trabalho em equipe, interdisciplinar, onde se almeja a 

construção coletiva dos processos de trabalho e de um novo modelo de cuidar numa 

perspectiva biopsicossocial (DIAS; SILVA, 2010). 

A Política Nacional de Saúde Mental recomenda o atendimento ao portador de 

transtorno mental efetuado pelas equipes de maneira interdisciplinar, a preparação para a 

reintegração social e a manutenção desse indivíduo na comunidade, a orientação para os 

familiares, o controle da sintomatologia, a adesão ao tratamento, a articulação entre os 

serviços de atendimento, a orientação à sociedade, assim como o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e avaliação de ações e programas (ISHARA, 2007). 

Nesse âmbito, o trabalho em saúde mental passou a ser desenvolvido por profissionais 

de várias especialidades: assistentes sociais, enfermeiros, educadore físicos, psicólogos, 

psiquiatras, terapeutas ocupacionais, pedagogos, técnicos em enfermagem, arteterapeutas, 

entre outros, que assumem uma agenda terapêutica de atividades diversificadas, como oficinas 
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em grupos, arteterapia, música, pintura, teatro, atividades físicas, atendimento clínico-

individual, psicoterapia (PESSOA JUNIOR, 2011).  

Observa-se, dessa forma, a incorporação e a valorização das tecnologias leves 

(MERHY, 2007), tradicionalmente utilizadas sem a devida clareza no cotidiano dos serviços 

de saúde, como ferramentas imprescindíveis à operacionalidade dos processos de trabalho e 

de cuidar em saúde mental, implicando na construção de novo modo de operar as relações dos 

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

Nesse sentido, salienta-se que a atuação do profissional de saúde mental exige 

instrumentos complexos, visto que seu principal instrumento de trabalho é sua própria pessoa, 

através do contato direto e prolongado nos espaços relacionais que oferece em sua atuação. 

Assim, a natureza de seu trabalho engendra um tipo particular de vulnerabilidade em função 

do constante envolvimento afetivo com os usuários e com os outros profissionais (ISHARA, 

2007). Essas relações humanas, permeadas de sentimentos e emoções, podem impedir ou 

ajudar no desempenho do trabalho. 

Peduzzi (2001) esclarece que um melhor desenvolvimento do trabalho em equipe 

requer de cada profissional uma atitude e uma motivação para incorporar uma lógica de 

flexibilidade na divisão do trabalho e exercer a autonomia técnica com interdependência, 

valorizando a produção do cuidado em seus diversos âmbitos: educativo, preventivo, 

psicossocial, comunicacional, que, muitas vezes, aparecem como periféricos ao trabalho 

nuclear da assistência. 

No entanto, destaca-se que a ocorrência dessa mudança paradigmática, por si só, não 

se traduz como suficiente para garantir uma nova lógica na organização do trabalho. Segundo 

Franco; Merhy (2007, p.115-6), faz-se imperativo  

(...) mudar os sujeitos que se colocam como protagonistas do novo modelo de 

assistência. É necessário associar tanto novos conhecimentos técnicos, novas 

configurações tecnológicas do trabalho em saúde, bem como outra micropolítica 

para este trabalho, até mesmo no terreno de uma nova ética que o conduza. E, isto, 

passa também pela construção de novos valores, uma cultura e comportamentos 

pautados pela solidariedade, cidadania e humanização na assistência.  
 

Koda (2003) enfatiza a oposição ao modelo manicomial em comparação ao modelo de 

atenção psicossocial, o qual possibilita significativas modificações nas relações de poder entre 

usuários e profissionais de saúde, pois, enquanto que nos asilos e nos hospitais psiquiátricos 

tradicionais essa lógica era assinalada por meio de uma hierarquia rígida, divisão entre sujeito 

e objeto, uso da violência e controle, nos serviços substitutivos o trabalhador passa a ser um 

facilitador nas negociações dos projetos dos usuários, mediando propostas tanto destes quanto 

da sociedade, em contínuo processo avaliativo. 
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A construção da atenção psicossocial determinou as modificações nos modos de 

organizar os processos de trabalho e de produzir as ações em saúde mental, exigindo a 

ampliação e capacitação das equipes de saúde mental numa perspectiva de atender, de modo 

integral e holístico, às reais necessidades de saúde apresentadas pelos portadores de transtorno 

mental. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 CARACTERIZAÇAO DO ESTUDO 

 

O desenho metodológico do trabalho consistiu numa pesquisa analítica, transversal, 

que encerra dados quantitativos e qualitativos. Conforme Polit, Beck e Hungler (2004), os 

estudos transversais envolvem a coleta de dados em um único ponto de tempo, sendo 

apropriados para descrever a situação do fenômeno num determinado espaço de tempo fixo. 

O enfoque quantitativo permite a coleta sistemática de informações numéricas, de 

forma controlada, analisando-se por meio de processos estatísticos (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). A pesquisa qualitativa, para Minayo (2002), prioriza a compreensão da 

experiência humana como é vivida através de um agrupamento de circunstâncias que dão 

sentido ao fato, e não uma situação isolada, utilizando materiais narrativos e subjetivos 

compostos por um universo de significados, motivos, valores e atitudes.  

  

4.2 LOCAL DE PESQUISA 

  

A política de saúde mental do Município de Natal/RN alicerça-se nas diretrizes da 

reforma psiquiátrica nacional, garantindo dispositivos assistenciais para os portadores de 

transtorno mental através de uma rede de serviços a partir da atenção básica, dos CAPS, das 

residências terapêuticas, dos consultórios de rua, dos ambulatórios e dos leitos em hospital 

geral e psiquiátrico. 

 Realizou-se esta pesquisa nos serviços substitutivos de saúde mental vinculados ao 

Município de Natal/RN, a saber: nos cinco CAPS, sendo dois para atendimento a usuários de 

álcool e drogas (CAPSad II Norte e CAPSad III Leste), dois para atendimento a transtornos 

mentais (CAPS II Oeste e CAPS III Leste) e um para a clientela infanto-juvenil (CAPSi e ad); 

no Ambulatório Especializado em Saúde Mental, localizado no bairro da Ribeira, e no 

Ambulatório de Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Alcoolismo e outras Drogadições 

localizado na zona sul de Natal/RN. 

 Excluíram-se do estudo os consultórios de rua, as residências terapêuticas e os leitos 

psiquiátricos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), por não possuírem uma equipe 

de profissionais de nível superior completa, estruturada e bem consolidada. O hospital 

psiquiátrico Dr. João Machado iria, a priori, fazer parte do estudo, porém foi excluído, 

posteriormente, porque durante o período de coleta de dados neste serviço (meses de julho a 
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agosto) o mesmo declarou, juntamente com a rede de serviços públicos de saúde do Estado do 

RN, estado de greve, dificultando e inviabilizando a realização das entrevistas com os 

profissionais deste serviço. 

 Para a caracterização dos serviços pesquisados, entrou-se em contato com todos os 

coordenadores a fim de pedir autorização para a consulta do Projeto Terapêutico Institucional 

e obter as seguintes informações: objetivo do serviço, quadro de profissionais de nível 

superior, demanda atendida e atividades desenvolvidas. Entretanto, das instituições 

pesquisadas apenas o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) apresentava tal 

projeto. Nos demais serviços essas informações foram obtidas de forma verbal junto aos 

coordenadores. 

 O CAPSad II Norte objetiva tratar pessoas com transtornos mentais severos 

decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas através de triagens (espontâneas ou 

encaminhadas), acolhimento, atividades em grupo (grupo terapêutico), oficinas terapêuticas 

(grupo de conto, oficina de higiene e beleza), passeios, visitas domiciliares (embora estas 

estejam escassas devido à falta de carro para esse serviço), atendimentos individuais e grupo e 

familiares. O serviço atende uma demanda de cerca de 300 usuários residentes na zona norte 

do Município de Natal/RN.   

O CAPSad III Leste busca tratar usuários com uso abusivo de álcool e/ou drogas e 

quadros de dependência, visando a recuperação e (re)inserção social do indivíduo na 

sociedade e na família, bem como a abstinência do álcool e/ou das drogas. Trata-se de um 

CAPS que funcionava em regime de CAPSad II e até o momento ainda tenta adequar-se à 

mudança de estatuto com a aquisição de oito leitos psiquiátricos. Sua clientela é composta por 

cerca de 300 usuários, em sua maioria fazendo uso abusivo de álcool, crack ou ambos. As 

atividades desenvolvidas neste CAPS estão relacionadas a oficinas de leitura, grupo 

terapêutico, seminários, passeios, caminhadas, grupo operativo e de prevenção a recaídas.  

O CAPS II Oeste possui como objetivo promover a reinserção social e autonomia dos 

seus usuários, e atende cerca de 300 portadores de transtorno mental do Município de 

Natal/RN acometidos, em sua maioria, de esquizofrenia e psicoses. Para isso, disponibiliza as 

seguintes atividades: oficina de música, oficina de trabalhos manuais, encontro de ideias, 

oficina de beleza, caminhada, grupo terapêutico, oficina de escrita, cinema no CAPS. 

O CAPS III Leste foi nomeado em novembro de 2010, constituindo-se, na verdade, 

num CAPS que funcionava em regime de CAPS II, e até o momento também busca adequar-

se à mudança para CAPS III. Possui 10 leitos psiquiátricos, sendo cinco femininos e cinco 

masculinos. Visa prestar assistência a pacientes com transtorno mental severo e persistente, 
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acima de 18 anos, que residam nas regiões sul e leste de Natal/RN, servindo também de 

retaguarda na forma de leitos para os usuários do CAPS II Oeste.  Acompanha uma clientela 

com cerca de 900 usuários. 

O CAPSi acolhe crianças e adolescentes com idade menor que 18 anos para 

tratamento de transtornos mentais graves e/ou usuários com problemas decorrentes do uso 

abusivo e/ou dependência do álcool e outras drogas. Além disso, o CAPSi acompanha 

crianças e adolescentes em conflito com a lei até os 25 anos. A demanda é composta por cerca 

de 450 pacientes residentes nos Municípios de Natal/RN e Extremoz/RN, em sua maioria 

crianças e adolescentes com transtorno mental. As ações propostas por este CAPS são: 

oficinas terapêuticas, atendimentos em grupo, atendimentos individuais (como condutas 

médicas, acompanhamento nutricional, psicoterapia, atendimento fonoaudiológico), 

atividades comunitárias voltadas para integração do doente mental na comunidade e sua 

inserção familiar e social, visitas e atendimentos domiciliares e a instituições como escola, 

casas de passagem, conselho tutelar. 

 O ambulatório de saúde mental localizado no bairro da Ribeira, Natal/RN, tem o 

objetivo de evitar a primeira internação e a reinternação de usuários com transtorno mental.  

Atende cerca de 250 usuários de Natal e grande Natal, em sua maioria acometidos de 

depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar. As atividades desenvolvidas no ambulatório são 

terapias em grupo (que acontecem uma vez por semana), oficinas terapêuticas (como 

arteterapia, oficina de alongamento, de artes e de trabalhos manuais), atividades educativas, 

grupo bom dia (três vezes por semana) e atendimentos individuais. 

 O APTAD é um ambulatório de prevenção e tratamento de alcoolismo, tabagismo e 

outras drogadições em funcionamento no Centro de Saúde de Pirangi. Este ambulatório 

contribui com a educação para a prevenção, o tratamento e o controle às recaídas e com a 

redução de danos no uso das drogas. Apresenta uma clientela de 150 pessoas, usuárias de 

álcool, tabaco e outras drogas, com idade a partir de 14 anos, e seus familiares. As atividades 

desenvolvidas neste serviço compreendem atendimento individual, atendimento em grupo, 

atendimento à família, atividades sócio-culturais, atividades comunitárias, ações preventivas e 

educativas. 

  

 

 

 

 



 44 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS E VARIÁVEIS 

 

O instrumento de pesquisa utilizado com os profissionais de nível superior (Anexo I) 

tratou-se de um questionário contendo 20 questões fechadas sobre o perfil socioeconômico 

dos participantes, seguidas de 45 questões fechadas do tipo Sim, Não ou Não se aplica, que 

retratavam a forma de trabalho e as atividades desenvolvidas pelos mesmos nas equipes de 

saúde mental e, por fim, 04 questões semiabertas, com necessidade de justificativa, sobre as 

políticas, as práticas e o tipo de formação dos profissionais para a atuação nos serviços de 

saúde mental. 

 Ressalta-se que este instrumento foi construído e testado por pesquisadores do 

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

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

Para caracterizar o perfil socioeconômico dos participantes, utilizaram-se as seguintes 

variáveis de caracterização sociodemográfica (Quadro 1). 

Variável Tipo de dado 
Plano de 

análise 

Escores/ Categorias de 

verificação 

Idade 
Quantitativa 

discreta 
Independente Anos completos 

Sexo 
Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Feminino 

2. Masculino 

Formação acadêmica 
Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Médico 

2. Enfermeiro 

3. Psicólogo 

4. Fisioterapeuta 

5. Terapeuta Ocupacional 

6. Assistente Social 

7. Outro: 

7.1 Fonoaudiólogo 

7.2 Farmacêutico 

7.3 Educador físico 

7.4 Arteterapeuta 

7.5 Musicoterapeuta 

7.6 Arte cênica 

7.7 Nutricionista 

7.8 Psicopedagogo 

7.9 Ciências sociais 

Ano de conclusão da 

graduação 

Quantitativa 

discreta 
Independente Anos completos 

Curso de 

especialização 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Sim 

2. Não 

Tipo de 

especialização 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Saúde mental 

2. Outra 

3. Não se aplica 
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Variável Tipo de dado 
Plano de 

análise 

Escores/ Categorias de 

verificação 

Tempo de trabalho 

em saúde mental 

Quantitativa 

discreta 
Independente Anos completos 

Ano de início no 

referido serviço 

Quantitativa 

Discreta 
Independente Anos completos 

Carga Horária 

semanal de trabalho 

Quantitativa 

discreta 
Independente Horas completas 

Salário no serviço, 

em reais 

Quantitativa 

Ordinal 
Independente 

1. 0-999 

2. 1000-1999 

3. 2000-2999 

4. 3000-3999 

5. 4000-4999 

Possui outro 

emprego 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Sim 

2. Não 

Área do outro 

emprego 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Saúde Mental 

2. Outro 

3. Não se aplica 

Especializações, 

mestrado, doutorado 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Sim 

2. Não 

 Atualizações 
Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Sim 

2. Não 

Cursos de curta 

duração/treinamentos 

Qualitativa 

nominal 
Independente 

1. Sim 

2. Não 

Se frequentou cursos 

de especialização, 

qual foi o enfoque? 

Qualitativa 

nominal 

Independente 

 

Assistência 

1. Sim 

2. Não 

3. Não se 

aplica 

Discussão 

de casos 

1. Sim 

2. Não 

3. Não se 

aplica 

Somente 

supervisão 

1. Sim 

2. Não 

3. Não se 

aplica 

Teórico 

1. Sim 

2. Não 

3. Não se 

aplica 

Outros 

1. Sim 

2. Não 

3. Não se 

aplica 

 

Quadro 1: Descrição das variáveis referentes ao perfil socioeconômico dos profissionais  
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 Definiu-se que, para este estudo, a variável dependente refere-se à adequabilidade dos 

papéis e funções dos profissionais de nível superior nos serviços substitutivos, influenciada 

pelas variáveis independentes presentes no Quadro 2. 

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

papéis e funções, os quais foram categorizados como adequado (A) e inadequado (I). Para a 

construção operacional dessas variáveis, utilizaram-se os princípios e diretrizes da reforma 

psiquiátrica brasileira, a Política Nacional de Saúde Mental, dados do Ministério da Saúde 

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

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

Variáveis de 

análise 
Categoria da observação 

Curso de 

especialização em 

saúde mental 

Adequado (A): quando o profissional apresentar curso de 

especialização em saúde mental. 

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

Tempo de trabalho 

na saúde mental 

Adequado (A): quando o profissional apresentar pelo menos dois 

anos ou mais de experiência na área da saúde mental. 

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

Tempo de trabalho 

na instituição 

pesquisada 

Adequado (A): quando o profissional apresentar pelo menos dois 

anos ou mais de experiência na instituição pesquisada. 

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

Capacitação 

profissional 

Adequado (A): quando o profissional possuir dois ou mais cursos 

e/ou atualizações no ano anterior à realização do estudo.  

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

Atendimento 

individual 

especializado 

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento individual 

especializado. 

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

Atendimento a 

grupos de portadores 

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento em grupo 

com os usuários. 

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

Atendimento à 

família/familiar 

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento à 

família/familiar. 

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

Atendimento a 

grupos de familiares  

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento em grupo 

com familiares de usuários. 

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

Tipo de abordagem 

utilizada com 

família/familiar 

Adequado (A): quando o profissional utilizar algum tipo de 

abordagem no atendimento à família/familiar. 

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

Auxílio de outro 

profissional no 

atendimento familiar 

Adequado (A): quando o profissional for auxiliado por pelo menos 

dois outros profissionais de nível superior da equipe no atendimento 

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

O Serviço apresenta 

alguma dificuldade 

(política, de pessoal, 

financeira, estrutura 

física e material) 

Adequado (A): quando o profissional citar no máximo duas das 

quatro dificuldades listadas. 

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

Quadro 2: Variáveis de adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de saúde nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN 

 

4.4 POPULAÇAO E AMOSTRA 

 

Para conhecer as atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde mental em 

Natal, foram entrevistados todos os profissionais de nível superior (assistentes sociais, 

enfermeiros, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros profissionais) que 

atuavam nos sete serviços substitutivos municipais de atenção psiquiátrica da cidade de Natal, 

totalizando numa população de 87 profissionais. 

A amostra do tipo conveniência, composta por 65 profissionais, foi definida a partir 

dos critérios de inclusão e de exclusão dos participantes. Definiram-se como critérios de 

inclusão, além do desejo e disponibilidade, a comprovação de vínculo efetivo com a 

instituição através de aprovação em concurso público por, no mínimo, seis meses, além de 

possuir uma carga horária semanal mínima de 20 horas no serviço de saúde mental 

pesquisado. 

Deste modo, excluíram-se do estudo 22 profissionais: 05 profissionais que se negaram 

a participar, 04 profissionais que estavam de férias; 02 que estavam de licença médica; 01 

com afastamento para fins de estudo e 10 psiquiatras conveniados com a prefeitura através da 

Cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Norte (COOPMED), pois não possuíam vínculo 

efetivo com a instituição através de aprovação em concurso público. Ressalta-se, porém, que 

se fez uma exceção no CAPS III Leste, pois o único psiquiatra concursado estava afastado 

para fins de estudo e, para não perder a opinião de um profissional importante na equipe de 

saúde mental, qual seja, o psiquiatra, sorteou-se um dos psiquiatras da COOPMED para 

participar do estudo e representar a classe médica nessa instituição. O mesmo não pôde ser 

feito no APTAD, porque o único médico dessa instituição trabalhava na mesma havia menos 

de seis meses. 
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Categorias 

Profissionais 

Serviços pesquisados 

Total 

C
A

P
S

ad
 I

I 

N
o
rt

e 

C
A

P
S

ad
 

II
I 

L
es

te
 

C
A

P
S

 I
I 

O
es

te
 

C
A

P
S

 I
II

 

L
es

te
 

C
A

P
S

i 
e 

ad
 

A
m

b
. 

S
aú

d
e 

M
en

ta
l 

d
a 

R
ib

ei
ra

 

A
P

T
A

D
 

P T P T P T P T P T P T P T P T 

Arte educador - - - - - - - - 01 02 - - - - 01 02 

Arteterapeuta - - - - - - 01 01 01 01 01 01 - - 03 03 

Assistente social 01 02 01 01 - - - - 01 02 01 01 01 01 05 06 

Educador físico 01 01 - 01 01 01 01 01 01 01 - - - - 04 05 

Enfermeiro 01 01 04 05 03 03 07 09 01 01 - - 01 01 17 20 

Farmacêutico 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 - - - - 05 06 

Filósofo - - - - - - - - - - - 01 - - - 01 

Fonoaudiólogo - - - - - - - - 01 01 - - - - 01 01 

Nutricionista 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 - - 01 01 06 06 

Pedagogo - - - 01 - - - - - - - -   - 01 

Psicólogo 03 03 02 02 01 01 01 02 04 04 02 02 01 01 14 15 

Psiquiatra/ Médico 01 03 01 04 01 02 01 05 01 02 01 01 - 01 06 18 

Licenciado/letras - - - - - - - - - - - - 01 01 01 01 

Terapeuta 

ocupacional 
- - - - 01 01 - - - - - - - - 01 01 

Sociológo - - - - - - - - - - - - 01 01 01 01 

Total 09 12 10 15 09 11 13 20 13 16 05 06 06 07 65 87 

P – participantes da pesquisa                                T- Total de profissionais no serviço 

Quadro 3: Descrição do número total e dos participantes da pesquisa por serviço de saúde 

 

4.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 A coleta foi feita pela própria doutoranda junto aos profissionais de nível superior nos 

serviços de saúde mental de Natal/RN, nos meses de março a agosto de 2013. Inicialmente, 

contactou-se o(a) gerente de cada serviço a fim de coletar algumas informações sobre o 

mesmo, tais como objetivo da instituição, composição do quadro de profissionais por 

categoria profissional e demanda do serviço. 
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 Após essa etapa, agendaram-se as entrevistas com os profissionais de saúde mental de 

nível superior mediante contato prévio com os mesmos, no próprio local de trabalho. 

Explicitaram-se, de maneira sucinta, a todos os participantes, o objetivo da pesquisa, as 

orientações sobre o instrumento utilizado, o anonimato dos mesmos e a forma como os dados 

obtidos seriam analisados e publicados. Após todas as dúvidas serem esclarecidas, solicitou-se 

a cada sujeito que assinasse o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e preenchesse, 

por escrito, o instrumento contido no Anexo I. 

 

4.6 PREPARAÇAO DO CONJUNTO DE DADOS 

 

A preparação do banco de dados seguiu dois passos: 1. Preparo e tratamento dos dados 

das questões fechadas do instrumento de pesquisa relativas à identificação sociodemográfica, 

ao trabalho e às políticas, práticas e formação na psiquiatria dos sujeitos da pesquisa por meio 

do recurso informacional do Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) Statistics 

versão 20.0; 2. Preparo e tratamento do corpus formado pelas respostas às questões abertas 

relativas às políticas, práticas e formação na psiquiatria através do software Analyse Lexicale 

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

  

4.6.1 Considerações sobre o SPSS 

 

O SPSS trata-se de um software estatístico especialmente desenvolvido para a 

utilização por profissionais de ciências humanas e exatas, mas que também é bastante usado 

na área da saúde. Diferentemente de outros pacotes estatísticos existentes no mercado, o SPSS 

apresenta uma interface bastante amigável ao usuário, facilitando suas análises estatísticas. 

Ele possibilita: criar, definir e modificar variáveis; conhecer o número de casos e 

calcular percentuais para cada uma das variáveis existentes em seu banco de dados; calcular 

medidas simples (frequência, medidas de dispersão e tendência central) e múltiplas; realizar 

cruzamentos de variáveis; gerar os mais diversos tipos de gráficos; verificar a existência de 

associações e/ou correlações entre variáveis; executar análises de variância, regressão, cluster, 

séries temporais, survival; realizar testes não paramétricos entre outros (BISQUERRA; 

SARRIERA; MARTINEZ, 2007). 
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4.6.2 Considerações sobre o ALCESTE 

 

 O ALCESTE consiste num software que realiza a análise léxica das palavras de um 

conjunto de textos, reunindo as raízes semânticas por meio de classes, considerando a função 

de cada vocábulo dentro de um determinado texto (CAMARGO, 2005; MIRANDA, 2002). 

 Consoante Miranda (2002), o ALCESTE trabalha com um único arquivo, em formato 

texto (extensão txt), denominado corpus, preparado seguindo critérios previamente 

estabelecidos pelo programa como um modo de garantir uma lógica quantificável em sua 

análise.  

 A organização do material para a formulação do corpus segue determinados padrões. 

O texto deverá conter aproximadamente 20 páginas ou cerca de 70.000 caracteres, com no 

mínimo 1.000 linhas de 70 caracteres cada uma, estar digitado em qualquer versão do Word 

For Windows e utilizar fonte Courier New, tamanho 10, espaçamento simples (CAMARGO, 

2005; THEINGO; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2005).  

 Exige-se que o texto não contenha aspas, apóstrofos, percentagens, cifrões e asteriscos 

(SANTOS, 2010). Miranda (2002) recomenda também não utilizar gírias, pronomes, 

provérbios, verbos auxiliares, advérbios, numerais e locuções exclamativas. Toda essa 

limpeza do texto, na prática, torna-se algo bastante difícil, uma vez que se trata de material 

discursivo, rico em expressões, detalhes e sujeito aos vícios do coloquialismo do cotidiano, 

requerendo do pesquisador atenção e uma leitura árdua do material. 

 Um conjunto de Unidades de Contexto Iniciais (UCIs) constitui um corpus de análise. 

Camargo (2005) e Miranda (2002) afirmam que, em função de algumas características do 

material coletado, tais como entrevistas, respostas e número de participantes em questões 

abertas, cada resposta pode ser considerada uma UCI, ou seja, caso a análise diga respeito às 

respostas de “x” participantes a uma questão aberta, cada resposta será uma UCI e teremos 

“x” UCIs.  

Como exemplo de uma UCI, também chamada de “linha de comando” ou “linha com 

asteriscos”, dispõe-se, a seguir, um modelo das variáveis concebidas no corpus, 

correspondente à resposta obtida na questão 68 da entrevista da primeira enfermeira da 

instituição categorizada como 1, que corresponde ao CAPS III Leste: 

**** *q_68 *ind_1E *serv_1 *resp_3 

 Uma UCI é definida pela individualização do texto a partir da definição das variáveis, 

sendo este o único aspecto que possui a participação do pesquisador, pois as demais etapas do 

ALCESTE são decorrentes de combinações estatísticas. 
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Nesta pesquisa, o “Corpus de Análise” foi representado pelas 250 respostas, ou seja, 

250 UCIs, decorrentes dos 65 participantes que responderam a um total de quatro questões 

semiabertas. A construção e a definição das variáveis organizaram-se conforme o quadro a 

seguir: 

Identificação Variáveis 

Pergunta semiaberta do 

questionário 

*q_68: primeira pergunta semiaberta do questionário;              

*q_75: quarta pergunta semiaberta do questionário. 

Categoria profissional do sujeito 

pesquisado 

*ind_AS: assistentes sociais; 

*ind_AT: arteterapeutas; 

*ind_E: enfermeiros; 

*ind_EF: educadores físicos; 

*ind_F: farmacêuticos; 

*ind_FO: fonaudiólogo;  

*ind_P: psicólogos; 

*ind_M: médicos;  

*ind_N: nutricionistas; 

Instituição de pesquisa 

*serv_1: CAPS III Leste 

*serv_2: CAPSi e ad 

*serv_3: CAPS II Oeste 

*serv_4: CAPSad III Leste 

*serv_5: CAPSad II Norte 

*serv_6: APTAD zona sul 

*serv_7: Ambulatório de Saúde Mental da Ribeira 

Alternativa de resposta às 

questões abertas 

*resp_01: quando o entrevistado marcou a primeira 

alternativa da questão; 

*resp_02: quando o entrevistado marcou a segunda 

alternativa da questão; 

*resp_03: quando o entrevistado marcou a terceira 

alternativa da questão; 

* resp_04: quando o entrevistado soube responder à 

questão. 

Quadro 4: Variáveis atribuídas ao ALCESTE para o estudo sobre os papéis e funções dos 

profissionais  dos serviços e Política de Saúde Mental em Natal/RN 
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O corpus de dados textuais trabalhados no ALCESTE deve ser considerado um 

conjunto de enunciados simples que traduzem os pontos de vista dos indivíduos, e não um 

conjunto de proposições que refletem uma visão generalista do mundo (SOARES, 2005).  

 O ALCESTE realiza, automaticamente, quatro etapas operacionais na análise dos 

dados definidas pelas letras A, B, C e D, cada uma contendo três operações, exceto a última 

(D), que contêm cinco (REINET, 2005; MIRANDA, 2002).  

 Na etapa A, o programa prepara o corpus, através da leitura do texto e cálculo dos 

dicionários, agrupando os vocábulos mediante o cálculo de frequência das raízes semânticas, 

originando as UCIs. A etapa B classifica as Unidades de Contexto Elementares (UCE) através 

do teste de associação do qui-quadrado. As UCEs são segmentos de texto, na maioria das 

vezes, do tamanho de três linhas, dimensionadas pelo ALCESTE de acordo com o tamanho 

do corpus. Nesta etapa, aplica-se o método de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), 

cruzando-se formas reduzidas e UCEs, para obtenção de uma classificação definitiva 

(MIRANDA, 2002). 

 A etapa C apresenta o dendograma da CHD, elucidando as afinidades entre as classes; 

e a etapa D faz o processo inverso ao ilustrar a Classificação Hierárquica Ascendente (CHA) 

para cada classe, permitindo o estudo das relações dos elementos intraclasse (CAMARGO, 

2005).   

 Salienta-se que na etapa C3 são originados os esquemas figurativos por meio de 

combinações estatísticas e informacionais, compostas por eixos, um horizontal e outro 

vertical, linhas x e y, compreendendo quatro partes iguais da mesma figura e uma distribuição 

espacial das variáveis, as quais estão apresentadas em quadrantes superior direito e superior 

esquerdo (QSD e QSE), inferior direito e inferior esquerdo (QID e QIE) (SANTOS, 2010). 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 Para a efetivação do projeto com a posterior coleta dos dados, encaminhou-se um 

ofício à Coordenação de Saúde Mental do Município de Natal (RN) (Apêndice A) com o 

objetivo de informar e esclarecer sobre a pesquisa e solicitar a devida autorização para a 

realização da mesma e utilização do nome das instituições nos resultados parciais e 

conclusivos, em eventos de natureza científica em âmbito nacional e internacional e na 

publicação dos resultados e relatos de experiência em periódicos indexados mediante o 

critério QUALIS/CAPES.  
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 Após a anuência da Coordenação de Saúde Mental do Município de Natal (RN) 

(Anexo II), o projeto de pesquisa foi apreciado pela Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN, 

respeitando-se os princípios éticos, científicos e legais referentes à pesquisa envolvendo seres 

humanos, preconizados na Resolução nº196/1996 (BRASIL, 1996) e pela atual Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2011c), sendo aprovado pelo Parecer nº 

217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537, em 01 de março de 2013.  

 Após explicitação dos objetivos da pesquisa e o desejo manifesto em participar da 

mesma, os sujeitos foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice B). 

  

4.8 ANÁLISE DOS DADOS E TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 As respostas do questionário referentes às questões fechadas foram digitadas e 

tabuladas pela própria doutoranda no Programa SPSS Statistics versão 20.0. Posteriormente, 

analisaram-se os mesmos por meio de estatística descritiva, com a formulação de gráficos e 

tabelas. Para constatar o nível de significância optou-se pela aplicação dos testes qui-quadrado 

e exato de Fisher, no caso de caselas menores que 5. Adotou-se o nível de significância de 5% 

(p<0,05). 

Para a verificação das hipóteses do estudo, utilizaram-se as seguintes hipóteses 

estatísticas:  

 

H0: ∑ Adeq p e f CAPS e amb ≤ ∑ Inadeq p e f CAPS e amb (Teste Qui-

quadrado/Teste de Fisher, p-valor<0,05). 

H1: ∑ Adeq p e f CAPS e amb > ∑ Inadeq p e f CAPS e amb (Teste Qui-

quadrado/Teste de Fisher, p-valor≥0,05). 

 

Em que: 

H0: Hipótese nula; 

H1: Hipótese alternativa; 

∑ Adeq p e f CAPS e amb = somatório das adequações dos papéis e funçoes entre 

CAPS e ambulatórios de saúde mental; 

∑ Inadeq p e f CAPS e amb = somatório das inadequações dos papéis e funçoes entre 

CAPS e ambulatórios de saúde mental. 
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Teste Qui-quadrado/Teste de Fisher = comparar adequações/inadequações entre CAPS 

e ambulatórios de saúde mental. 

 

Os dados obtidos com as questões semiabertas do instrumento foram transcritos e 

analisados, segundo os temas focalizados nos respectivos roteiros, por meio do ALCESTE, 

auxiliado pela análise de conteúdo de Bardin (2004). 

 

4.8.1 Análise de Conteúdo 

 

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

análise das comunicações que tem por finalidade a descrição objetiva e sistemática do 

conteúdo manifesto da comunicação. A análise de conteúdo apresenta três fases 

fundamentais: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

A pré-análise trata-se da fase em que se organiza o material a ser analisado. Tem por 

objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, conduzindo a um plano de análise. 

Essa fase é composta por quatro etapas: escolha dos documentos a seres analisados, 

formulação das hipóteses e objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final (BARDIN, 2004).  

Inicialmente, faz-se uma leitura flutuante de todo o material de análise existente para, 

em seguida, proceder-se à escolha dos documentos que serão realmente analisados, o que 

constituirá o corpus da pesquisa. A formulação das hipóteses e dos objetivos trata-se de uma 

etapa importante, pois nela formular-se-ão uma hipótese, ou seja, uma afirmação provisória 

que deverá ser confirmada ou refutada, e um objetivo, que consiste na finalidade do estudo. 

Quanto à elaboração de indicadores, esta é feita a partir da referenciação dos índices, que 

podem ser, por exemplo, os temas mais repetidos dentro de uma mensagem (BARDIN, 2004). 

Conforme essa autora, a segunda fase refere-se à exploração do material, que se 

constitui numa fase longa onde se procede à definição de categorias através da codificação e 

da categorização. A codificação é a transformação sistemática, através de regras precisas, dos 

dados brutos em unidades representativas do conteúdo. A categorização tem por objetivo 

inicial fornecer uma representação simplificada dos dados brutos através do agrupamento dos 

mesmos em categorias por meio dos elementos comuns presentes nestes dados.  

Por último, a terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, à inferência e à 

interpretação. Ao se descobrir um tema nos dados, é preciso comparar enunciados e ações 
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semelhantes e diferentes entre si e identificar um conceito que os unifique ou os separe. 

Durante a interpretação dos dados, é preciso voltar-se atentamente aos marcos teóricos, pois 

eles darão o embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. As interpretações dos 

dados levam às inferências que revelam o que se esconde sob a aparente realidade (BARDIN, 

2004).   

Desse modo, compreende-se que a análise de conteúdo trabalha com textos a partir de 

uma determinada mensagem, permitindo ao pesquisador identificar comportamentos, valores 

e crenças relacionadas a um fenômeno, além de fazer inferência sobre o mesmo.  
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5 RESULTADOS  

 

 Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em formato de artigos científicos os 

quais, posteriormente, serão encaminhados para revistas científicas a fim de contribuir para o 

crescimento do conhecimento na área da enfermagem. 

 

Título do artigo 
Qualis do Periódico a 

ser enviado 

Link para acesso às normas 

das revistas selecionadas 

Reflexões sobre a reforma 

psiquiátrica brasileira e suas 

dimensões 

Publicado no Journal of 

Nursing UFPE on line, 

n.7, v. especial, de 

novembro de 2013 

http://www.ufpe.br/revistaenfer

magem/diretrizes_autores.pdf 

Paradoxos nas equipes de 

saúde mental nos serviços 

substitutivos: perfil e práticas 

profissionais 

Aguarda ser 

encaminhado à Revista 

Saúde e Sociedade 

http://www.scielo.br/revistas/sa

usoc/pinstruc.htm 

Políticas, práticas e formação 

dos profissionais para a 

atuação nos serviços 

substitutivos de saúde mental 

Aguarda ser 

encaminhado à Revista 

Texto e Contexto de 

Enfermagem  

http://www.textoecontexto.ufsc

.br/preparo-dos-manuscritos/ 

Adequabilidade dos papéis e 

funções dos profissionais da 

rede de atenção psicossocial 

Aguarda ser 

encaminhado aos 

Cadernos de Saúde 

Pública 

http://www.scielo.br/revistas/cs

p/pinstruc.htm 

Quadro 5: Artigos produzidos a partir dos resultados da tese 

 

O primeiro artigo, intitulado “Reflexões sobre a reforma psiquiátrica brasileira e 

suas dimensões”, teve por objetivo compreender, de maneira contextual, as faces da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira por meio de quatro dimensões distintas, porém plenamente 

interligáveis e inter-relacionáveis, que ora se alimentam e ora se contradizem, a saber: 

dimensão teórico-conceitual ou epistemológica, dimensão jurídico-política, dimensão técnico-

assistencial e dimensão sociocultural. 

Observou-se que a dimensão teórico-conceitual da RPB caracteriza-se pelo conjunto 

de conhecimentos sobre o saber/fazer psiquiátrico. A dimensão técnico-assistencial refere-se à 

http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/diretrizes_autores.pdf
http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/diretrizes_autores.pdf
http://www.scielo.br/revistas/sausoc/pinstruc.htm
http://www.scielo.br/revistas/sausoc/pinstruc.htm
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
http://www.scielo.br/revistas/csp/pinstruc.htm
http://www.scielo.br/revistas/csp/pinstruc.htm
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reorganização dos serviços de saúde mental. A dimensão jurídico-política consiste numa 

revisão das legislações civil, penal e sanitária dos conceitos sobre doença mental. A dimensão 

sociocultural corresponde ao conjunto de práticas sociais para transformar a concepção de 

doença mental junto à sociedade. 

No segundo artigo, denominado “Paradoxos nas equipes de saúde mental nos 

serviços substitutivos: perfil e práticas profissionais”, buscou-se retratar, no contexto da 

constante mudança de paradigma e invenção de novas práticas, o perfil e as atividades 

desenvolvidas pelas equipes dos serviços substitutivos da rede de atenção psicossocial de uma 

capital do Nordeste do Brasil. 

De modo geral, o perfil dos indivíduos pesquisados caracterizou-se por maioria do 

sexo feminino (79%), faixa etária de 36 a 55 anos (52%), média de 42 anos, carga horária de 

40 horas semanais (62%), tempo de conclusão da graduação de 6 a 15 anos (57%), que 

trabalhavam na área de saúde mental havia menos de 10 anos (72%) e na instituição 

pesquisada havia 5 anos ou menos (52%).  

Da amostra estudada, 86% referiram atender grupos de usuários, 97% realizavam 

algum atendimento individual, 94% relataram observar o comportamento do paciente, 92% 

afirmaram realizar atendimento familiar, utilizando, principalmente, a abordagem cognitiva 

(28%). 

O terceiro artigo, nominado de Políticas, práticas e formação dos profissionais para 

a atuação nos serviços substitutivos de saúde mental, visou conhecer a opinião dos 

profissionais de nível superior das equipes dos serviços substitutivos em saúde mental de uma 

capital do Nordeste do Brasil quanto à política, às práticas e à formação em saúde mental. 

Os dados obtidos originaram cinco categorias denominadas: Formação acadêmica e 

atuação em saúde mental; Ausência de capacitação e supervisão em saúde mental; 

Dificuldades da prática profissional nos serviços substitutivos de saúde mental; Trabalho em 

equipe: entre acertos e conflitos; Política Nacional de Saúde Mental: uma realidade ainda 

distante. 

O quarto artigo, “Adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais da rede de 

atenção psicossocial”, objetivou verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos 

profissionais de nível superior nos serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal 

(RN). 

Detectou-se adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais quanto ao tempo de 

trabalho na área da saúde mental e na instituição pesquisada; nos atendimentos e atividades 

individuais (observação e registro do comportamento do paciente e das condutas terapêuticas 
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no prontuário); na promoção de ações visando à autonomia do paciente; no atendimento em 

grupo de pacientes; e, em parte, à família/familiar dos portadores de transtorno mental, 

havendo inadequação quanto ao atendimento aos grupos de familiares. 

 A formação especializada em saúde mental e as dificuldades de trabalho nos serviços 

substitutivos apresentaram inadequação, interferindo nos papéis e funções desenvolvidos 

pelos profissionais nos referidos serviços. 
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Resumo  

Objetivo: compreender, de maneira contextual, as faces da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira (RPB) através das dimensões: teórico-conceitual, técnico-assistencial, 

jurídico-política e sociocultural. Método: ensaio teórico, utilizando-se o referencial 

teórico das autoras Hinds, Chaves e Cypress. Resultados: a dimensão teórico-

conceitual da RPB caracteriza-se pelo conjunto de conhecimentos sobre o 

saber/fazer psiquiátrico. A dimensão técnico-assistencial refere-se à reorganização 

dos serviços de saúde mental. A dimensão jurídico-política consiste numa revisão 

das legislações civil, penal e sanitária dos conceitos sobre doença mental. A 

dimensão sociocultural corresponde ao conjunto de práticas sociais para 

transformar a concepção de doença mental junto à sociedade. Conclusão: as 

quatro dimensões da RPB revelam obstáculos e desafios enfrentados na busca pela 

melhoria no atendimento ao portador de transtorno mental através da 

(re)formulação conceitual, legal e operacional do doente e da doença mental. 

Descritores: saúde mental; reforma dos serviços de saúde; prática profissional; 

relações profissional-família. 

Abstract 

Objective: to understand through a contextual mode the aspects of the Brazilian 

Psychiatric Reform (RPB) using the dimensions: theoretical-conceptual, techinal 

assistance, legal-political and sociocultural. Method: theoretical essay, using as a 

theoretical framework the authors Hinds, Chaves and Cypress. Results: 

the theoretical and conceptual dimension of RPB is characterized by a set of 

knowledge about theory and practice in psychiatric. The technical assistance 

dimension refers to the mental health services reorganization. The legal-

political dimension consists on a review of the civil, criminal and sanitary 
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laws about mental illness concepts. The sociocultural dimension is regarded to a 

range of social practices aimed to change the concept of mental illness in 

society. Conclusion: the four dimensions of RPB showed obstacles and challenges 

faced while searching for ways to improve health care delivery for patients 

with mental illness through the conceptual, legal and operational (re) 

formulation of the patient and the mental illness. Descriptors: mental health; 

health care reform; professional practice; professional-family relations. 

Resumen 

 Objetivo: entender, en la manera contextual, los aspectos de 

la Reforma Psiquiátrica Brasileña (RPB) através de las dimensiones: teórico-

conceptual, técnico-asistencial, contexto legal-político y 

socioculturales. Método: ensayo teórico, utilizando 

los autores Hinds Chaves y Cypress. Resultados: la dimensión teórica y conceptual 

de RPB se caracteriza por el cuerpo de conocimiento sobre la teoria/practica 

en psiquiatria. La dimensión técnico-asistencial se refiere a la reorganización de los 

servicios de salud mental. La  dimensión legal-político consiste en una revisión de 

las leyes civiles, penales y sanitarias acerca los conceptos de la 

enfermedad mental. La dimensión sociocultural corresponde a un 

conjunto de prácticas sociales para transformar el concepto de enfermedad 

mental en la sociedad. Conclusión: las dimensiones de RPB revelan los obstáculos y 

desafíos que enfrentan en la búsqueda por mejorar la atención a los pacientes  

através de la (re) formulación conceptual, legal y operativo acerca del paciente y 

de la enfermedad mental. Descriptores: salud mental; reforma de la atención de 

salud; práctica profesional; relaciones profesional-familia. 
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Introdução 

No Brasil, impulsionado pelo processo de redemocratização do país e por 

críticas ao modelo hospitalocêntrico, aos dispositivos terapêuticos e ao aparato 

médico-psiquiátrico, até então hegemônico na abordagem ao transtorno mental, o 

Movimento de Reforma Psiquiátrica organizou-se com base nos pressupostos da 

Reforma Sanitária Brasileira e da Psiquiatria Democrática Italiana, tendo como eixo 

a dimensão desinstitucionalizante desses movimentos. 

A desinstitucionalização da assistência em saúde mental, entendida como 

desconstrução do saber médico constituinte da psiquiatria,1 impulsionou a 

transformação do caráter conferido às internações psiquiátricas, que passaram a 

ser utilizadas no intuito de salvaguardar a integridade de pacientes afetados por 

alguma enfermidade psíquica que pudesse colocar em risco sua vida e a de 

terceiros, ou seja, em condição ou situação de crise e risco, devendo ser 

empregada somente na impossibilidade do acompanhamento comunitário e 

interrompida com a melhora do quadro clínico do indivíduo.2 

Nesse sentido, ressalta-se que a desinstitucionalização, de inspiração 

basagliana, encerra dimensões políticas, econômicas, conceituais, sócio-históricas 

e éticas reconfigurando os espaços verticalizados herdados da tradição psiquiátrica 

e de suas práticas e poderes para uma perspectiva horizontalizada das práticas e 

saberes em saúde mental centrada na pessoa, família e comunidade através dos 

espaços de acolhimento, cuidado, sociabilidade e subjetividades.3 

A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) consiste num processo político de 

transformação social caracterizado pela reestruturação dos serviços e dos processos 

de trabalho na atenção psiquiátrica com vistas a novas formas de cuidado mais 

humanas e voltadas para a melhoria da qualidade de vida através da criação de 
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espaços de produção de relações sociais e afetivas.4 Tal fato implica reformar as 

mentalidades, os hábitos e os costumes cotidianos intolerantes em relação ao 

diferente e ao desconhecido. Ao ser reconfigurada, a RPB trata de uma ruptura 

radical com o modelo asilar predominante através do questionamento de seus 

conceitos, de suas práticas baseadas no positivismo e na racionalidade científica. 

Assim, este artigo tem por objetivo compreender, de maneira contextual, as 

faces da Reforma Psiquiátrica Brasileira por meio de quatro dimensões distintas, 

porém plenamente interligáveis e inter-relacionáveis, que ora se alimentam e ora 

se contradizem, a saber: dimensão teórico-conceitual ou epistemológica, dimensão 

jurídico-política, dimensão técnico-assistencial e dimensão sociocultural. 

Método 

Trata-se de um ensaio teórico no qual se utilizou como referencial teórico as 

autoras Hinds, Chaves e Cypress5 que caracterizam o contexto em quatro camadas 

interativas – o imediato, o específico, o geral e o metacontexto. Tais camadas se 

desdobram desde o significado totalmente individualizado ao significado quase 

universal, nas quais o pesquisador descreve e analisa os aspectos conceituais 

através da interpretação dos resultados do estudo.  

O contexto, nessa perspectiva, pode ser compreendido como a relação entre 

o fenômeno e a situação em que ele ocorre, permitindo uma aproximação do 

pesquisador com o evento a ser estudado. Torna-se imprescindível, assim, para a 

predição, explanação e compreensão do fenômeno.5  

O contexto imediato, como o próprio nome indica, tem como característica 

principal o presente e é representado pelo fenômeno em si5 que, neste estudo 

representa o saber/fazer psiquiátrico, ou seja, a dimensão teórico-conceitual da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira.  
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O contexto específico engloba os elementos que existem no ambiente e que 

influenciam o fenômeno,5 sendo constituído pela forma de organização dos serviços 

de saúde mental observados na dimensão técnico-assistencial da RPB. 

 Os quadros de referência de vida do sujeito, desenvolvidos a partir de suas 

interpretações derivadas das interações passadas e atuais, constituem o contexto 

geral - esta camada explica o porquê do fenômeno ocorrer da forma observada.5 

Neste ensaio, esse contexto configura-se na dimensão jurídico-política da RPB que 

aborda as legislações civil, penal e sanitária dos conceitos e definições relativos ao 

doente e à doença mental. 

 Finalmente, o metacontexto, reflete e incorpora o passado e o presente, 

descrevendo a visão social do fenômeno5 mostrada na dimensão sócio-cultural da 

RPB que trata do conjunto de práticas sociais que visam transformar a concepção 

de doença mental junto ao imaginário social. 

Contexto imediato: a dimensão teórico-conceitual ou epistemológica da RPB 

A dimensão teórico-conceitual ou epistemológica da RPB caracteriza-se pelo 

conjunto de questões centradas no campo da produção de conhecimentos que 

fundamentam o saber/fazer psiquiátrico. Esta dimensão vai desde a reflexão das 

concepções mais fundamentais da psiquiatria, tais como doença mental, 

isolamento, normalidade, anormalidade, alienação, cura, entre outros, até a 

reconstrução de tais conceitos e invenção de um novo marco teórico.6 Trata-se não 

apenas de uma nova maneira de olhar para o mesmo objeto, mas de uma ruptura 

epistemológica que revela um campo subjetivo, abrangente e complexo. 

A formulação do saber psiquiátrico, a maneira como esse saber se 

organiza(ou) diante do real sofrimento dos portadores de transtorno mental e/ou 

comportamental e as propostas de reforma psiquiátrica estão diretamente 
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relacionadas. A maneira como é pensada tais relações definem as posições perante 

aqueles indivíduos, a doença mental e a sua forma de tratamento, gerando 

opiniões divergentes e ate opostas. Assim, pode-se afirmar que as concepções 

pessoais, sociais e culturais sobre o que é e como se construiu o campo teórico 

psiquiátrico definem as estratégias políticas e assistenciais de uma determinada 

sociedade na sua relação com o louco e com a loucura.7 

 Ressalta-se que o caminho histórico percorrido pelo saber psiquiátrico 

recebeu contribuição do conhecimento advindo das ciências naturais e, 

consequentemente, pelo paradigma positivista, estruturante da racionalidade 

científica nascida no século XVI promotora da ruptura entre o divino e o humano, 

marcando a transição do mundo feudal para a modernidade.  A natureza deixava de 

ser vista como um conjunto de forças situado para além da compreensão humana, 

para tornar-se um objeto submetido à dominação do homem através da razão.8  

A partir do século XVIII, o paradigma positivista se impôs como modelo global 

e totalitário, instaurando com ele a concepção exclusivista da ciência como único 

caminho para a obtenção da verdade.  Na passagem do século XVII ao XVIII, o 

hospital se organizou como instrumento e lócus do poder e saber médico, fazendo 

com que a loucura recebesse o estatuto de doença mental instituindo o 

internamento como medida de caráter médico.9 

Neste contexto, a psiquiatria passou a considerar a doença mental como um 

“objeto natural, externo ao homem”, separando-a do indivíduo que a vivencia e da 

sociedade que a permeia. Assim, a psiquiatria ocupou-se unicamente da 

objetividade da doença e seu tratamento médico, orientando ações e práticas 

voltadas para a patologia clínica na busca ininterrupta pela linearidade da relação 
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causa e efeito da doença mental, esquecendo-se da individualidade e subjetividade 

dos sujeitos.10    

As transformações na conjuntura política e social do mundo e do setor saúde 

evidenciaram a insuficiência do paradigma positivista em solucionar ou responder 

os novos problemas advindos de tais mudanças,11 ocasionando o que Kuhn12 

denominou de crise paradigmática. Não menos diferente, embora com certo atraso, 

esse panorama de conflitos epistemológicos e paradigmáticos proporcionou o 

surgimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira promovendo uma ruptura com o 

modelo teórico-conceitual da psiquiatria clássica racionalista, redirecionando seu 

olhar à complexidade da experiência/sofrimento psíquico do sujeito e de sua 

relação com a sociedade através da adoção do pressuposto teórico da Psiquiatria 

Democrática Italiana, inspirado em Franco Basaglia, colocando a doença entre 

parênteses.13 

Tal ideia pode ser compreendida, de um lado, como um modo de produção 

de conhecimento, ou seja, uma atitude epistêmica, uma vez que compreende a 

interrupção de um determinado conceito e resulta na possibilidade de novas 

relações empíricas com o fenômeno em questão, pois “na medida em que a doença 

é posta entre parênteses, aparecem os sujeitos que estavam neutralizados, 

invisíveis, reduzidos a meros sintomas de uma doença abstrata”.10:67 De outro, 

denuncia a exclusão social e política a que são submetidos os portadores de 

transtornos mentais e/ou comportamentais ao longo de sua historicidade. 

Diante dessas transformações conceituais e estruturais, ocorreu uma maior 

visibilidade e valorização da subjetividade e inclusão social do sujeito. A ruptura da 

relação doença-doente mental favoreceu o aparecimento de outro importante 

conceito da Reforma Psiquiátrica. Trata-se do conceito da desinstitucionalização 
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que rompe o isolamento, permitindo o contato do portador de transtorno mental 

e/ou comportamental com a possibilidade do convívio em família e na sociedade 

em geral através de espaços coletivos, tornando-o cidadão.14 

Destarte, a dimensão epistemológica da RPB rompe com o arcabouço 

teórico-prático da psiquiatria clássica, redirecionando-o para novas formas de se 

compreender e experienciar o sofrimento psíquico, embora coexista com a 

persistência da lógica manicomial, estigmatizante e segregadora observável em 

alguns serviços de saúde, em profissionais e na própria sociedade. Ressalta-se que o 

processo de substituição do hospital psiquiátrico por uma rede articulada de 

atenção em saúde mental de natureza psicossocial ultrapassa o simples 

deslocamento dos espaços de cuidar para uma complexa mudança de paradigmas e 

da maneira de ver e fazer saúde mental.15 

Dessa forma, o paradigma da atenção psicossocial, ou também entendido 

como marco teórico, objetiva transformar a lógica organizacional dos serviços de 

saúde mental e criar uma rede de atenção substitutiva ao hospital, pautada na 

atenção territorial, humanizada e inclusiva da pessoa com transtorno mental e/ou 

comportamental.10 

Contexto específico: dimensão técnico-assistencial da RPB 

A dimensão técnico-assistencial refere-se à construção de uma nova 

organização de serviços, articulando uma rede de espaços de produção de 

subjetividades, sociabilidade, cuidados, geração de renda, inclusão social, 

moradia, trabalho, lazer, enfim, de produção e melhoria de vida. Trata-se, 

portanto, de (re)formular lugares e conceitos arraigados presentes na psiquiatria a 

fim de conhecer-se o singular do mundo de cada usuário.6 
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Na história da loucura, são inúmeros os relatos de abandono, violência, 

exclusão e práticas discriminatórias sofridas pelos portadores de transtorno mental 

e/ou comportamental internados em instituições asilares.3 Não houve cuidar, mas 

produção de silêncio, negligência, indiferença. Assim perpetua-se, o modelo 

psiquiátrico centrado no hospital baseado na desumanização, no isolamento, na 

punição, na repressão e na mercantilização da doença mental. Portanto, a RPB 

deve substituir a lógica manicomial por uma lógica de lugares de cuidado, 

acolhimento e troca social. 

Os marcos inaugurais e paradigmáticos da reversão do modelo manicomial 

para uma nova prática de cuidados estiveram associados ao surgimento de serviços 

considerados alternativos aos hospitais psiquiátricos, dentre eles, destacaram-se a 

Casa de Saúde Anchieta e o Centro de Atenção Psicossocial Dr. Luís da Rocha 

Cerqueira (atualmente conhecido como CAPS Itapeva), ambos localizados no Estado 

de São Paulo, e o Centro Comunitário de Saúde Mental São Lourenço do Sul, 

também conhecido como “Nossa Casa”, no Estado do Rio Grande do Sul.1 

Tais experiências exitosas de cuidado extra-hospitalar em saúde mental 

foram consideradas como uma estrutura intermediária entre o hospital e a 

comunidade. Assim, ao produzir práticas e saberes na perspectiva da atuação 

psicossocial, requerendo mudanças no processo de trabalho face ao protagonismo 

que se instalara, contribuíram para a implantação de um modelo substitutivo ao 

manicômio, pautado na não-violência, no acolhimento, na humanização, na 

valorização do indivíduo e dos processos de trabalho de base comunitária. 

Salienta-se que esse processo de substituição do hospital psiquiátrico por 

uma rede de atenção em saúde mental perpassa o simples deslocamento dos 

espaços de cuidado, envolvendo uma complexa mudança de paradigmas e de 
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práticas e saberes no campo da saúde mental. As mudanças organizaram-se a partir 

de ferramentas conceituais consideradas peças indissociáveis do cotidiano dos 

novos serviços, tais como o cuidado, o território, a responsabilização e o 

acolhimento.15   

O cuidar, nesta nova perspectiva, põe em destaque a doença mental, o 

profissional e o familiar cada um em relação com o outro, como um sujeito 

complexo e subjetivo que possui necessidades, sentimentos, desejos e que também 

sofre.13  

Esse processo de cuidado é adensa-se ao conceito de território que é, a seu 

turno, complexo e dinâmico.16 Constitui-se, fundamentalmente, pelas pessoas que 

nele habitam, com seus conflitos, seus interesses, seus amigos, seus vizinhos, sua 

família, suas instituições, seus cenários (igreja, cultos, escola, trabalho, boteco, 

entre outros).14  

O eixo central da nova proposta de atenção psicossocial busca as 

potencialidades do território, ou seja, procura exercer uma prática voltada para a 

conformação de uma rede de serviços que articule os diferentes recursos 

disponíveis no sistema de saúde e na comunidade, de modo a reinserir, cada vez 

mais, o indivíduo em seu contexto social.10 Dessa forma, prescinde da 

responsabilização por parte dos atores e demais instâncias sociais envolvidas em tal 

processo, constituindo-se num dos grandes desafios enfrentados pela RPB.  

Ressalta-se que o encargo pelos cuidados ao portador de transtorno mental 

e/ou comportamental não é responsabilidade exclusiva nem dos familiares, nem 

tampouco dos profissionais de saúde e das instâncias públicas de amparo, mas sim 

algo que exige distribuição, delegação e negociação de responsabilidade entre 

todos esses atores sociais.17   
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 Diante disso, mostra-se a relevância da equipe de saúde mental para a 

interlocução entre as ferramentas conceituais que orientam as práticas 

assistenciais e os atores sociais que vivenciam este processo, requerendo, para tal, 

profissionais com visão holística e capacitados para oportunizar a construção de 

vínculo entre o portador de transtorno mental-família-comunidade-serviços de 

saúde, garantindo a organização do fluxo de responsabilidades entre as diversas 

instâncias envolvidas nesse processo, além de um atendimento humanizado e 

resolutivo.18 

Deve-se salientar que, se por um lado alguns profissionais e serviços 

procuram concretizar as propostas da RPB, por outro, muitos profissionais e 

serviços substitutivos ainda permanecem guiados pela lógica manicomial, 

impedindo a efetivação teórico-prática dessa reforma. 

Frente ao exposto, depreende-se que a compreensão da Reforma 

Psiquiátrica situa-se além de uma mera transformação estrutural dos serviços de 

saúde, pois, na realidade, consiste no estabelecimento de uma diversidade de 

estratégias de cuidados que envolvem o reconhecimento do território e seus 

recursos, a responsabilização dos serviços de saúde e dos profissionais sobre a 

demanda deste território, além de uma estratégia de acolhimento e criação de 

vínculos entre os sujeitos envolvidos no processo de cuidar. 

Contexto geral: dimensão jurídico-política da RPB 

Reordenam-se e discutem-se os marcos políticos mais significativos para a 

implantação e consolidação da RPB que tem sua origem como movimento social no 

final dos anos 1970, organiza-se e fortalece-se nos anos 1980 e transforma-se em 

política pública de saúde nos anos 1990. 
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A dimensão jurídico-política da RPB configura-se como uma revisão das 

legislações civil, penal e sanitária acerca dos conceitos e definições que relacionam 

a doença mental à irracionalidade, incapacidade e periculosidade propondo 

modificações nas relações sociais e civis em termos de cidadania e de direitos 

humanos e sociais dos portadores de transtornos mentais e comportamentais. 

Trata-se de uma luta política para uma transformação social, dando voz a quem 

não possui direito, a quem não é considerado um cidadão, calado e silenciado por 

longos intervalos de tempo.6  

As décadas de 1940 e 1950 foram marcadas pela consolidação da política 

hospitalar pública como principal instrumento terapêutico em psiquiatria, através 

do estímulo à expansão dos leitos psiquiátricos por meio do estabelecimento de 

convênios entre os governos estaduais para a construção de hospitais. Durante essa 

fase a psiquiatria buscava sua consolidação como ciência no Brasil, daí a 

necessidade do hospital e da criação de novas técnicas terapêuticas que 

substituíssem o caráter custodial atribuído, inicialmente, ao hospital psiquiátrico.19 

Após o golpe militar de 1964, iniciou-se a chamada “mercantilização” da 

loucura promovida por convênios firmados com o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS), criado em 1967, transformando a doença mental em um negócio 

bastante rentável e lucrativo. Esse comércio escondia as precárias condições a que 

eram submetidos inúmeros pacientes internados nos hospitais psiquiátricos 

brasileiros.  

Esse quadro originou o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 

(MTSM) tido como o marco histórico da RPB, constituído por trabalhadores 

integrantes da reforma sanitária, sindicalistas, associações de familiares e de 

profissionais, com o propósito de denunciar a violência nos manicômios, a 
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hegemonia da rede privada de assistência e a consequente indústria da loucura, 

bem como a construção coletiva da crítica ao saber psiquiátrico e ao modelo 

hospitalocêntrico.20     

Ressalta-se que esse movimento enfrentou, ao longo de sua história, muitos 

adversários poderosos tais como os proprietários dos hospitais psiquiátricos 

privados que não queriam perder sua valiosa fonte de renda, assim como entidades 

médicas, profissionais e familiares mais conservadores que achavam que lugar de 

“louco” é internado no hospital.21 

Dessa forma, salienta-se que a RPB enquanto movimento social surgiu da 

mobilização e articulação de diversos atores e setores da sociedade civil, no 

cotidiano de suas práticas institucionais e nas universidades, com o objetivo de 

politizar a saúde mental através do intermédio entre a luta contra a forma de 

tratamento oferecida pelos manicômios e a busca por novas estratégias de cuidado 

ao portador de transtorno mental e/ou comportamental. 

A superação do modelo manicomial, essencialmente hospitalocêntrico e 

excludente, buscou resgatar a cidadania do doente mental, encontrando apoio nas 

políticas de saúde do Brasil, suscitadas a partir da VIII Conferência Nacional de 

Saúde em 1986, da I Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM) em 1987, da II 

CNSM em 1992, da III CNSM realizada em 20011 e da IV CNSM-Intersetorial ocorrida 

no ano 2010. 

Na década de 1990, a ocorrência de eventos importantes para a área da 

saúde mental aliada à criação de diversas leis e portarias ministeriais, 

especialmente a Portaria n.º 189/91 e a Portaria n.º 224/92. Ressalta-se a 

articulação entre os novos serviços criados e os diversos atores e segmentos sociais 



 73 

– usuários, familiares, organizações não-governamentais – fez com que o 

movimento da RPB adquirisse visibilidade no aparelho estatal brasileiro.   

Esse contexto propiciou a promulgação, em 2001, da Lei 10.216, resultante 

do Projeto de Lei nº 3.657/89 do deputado Paulo Delgado, também conhecida como 

a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Essa lei dispõe sobre a proteção dos 

direitos dos portadores de transtorno mental e/ou comportamental com 

redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. Salienta-se que ela não 

defende a extinção progressiva dos leitos manicomiais e nem estabelece a 

internação psiquiátrica nos termos definidos no Projeto de Lei original. Prevê 

apenas, entre outros direitos, o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 

de acordo com suas necessidades; a recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; reafirma a indicação da internação, mesmo ao restringi-

la às situações em que os recursos extra-hospitalares se mostrassem insuficientes; 

e estabelece as formas de internação voluntária, involuntária e compulsória, 

reafirmando assim a legislação vigente.22   

Em 2002, como consequência da III CNSM, uma nova portaria foi publicada, a 

336/2002, propondo um novo modelo de assistência centrado nos Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), os quais foram definidos como serviço ambulatorial de 

atenção diária com base na lógica do território; a criação de três diferentes tipos 

de CAPS, a saber: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional.23  

Os CAPS podem ser definidos como articuladores da política de saúde mental 

num determinado território, possuindo como função organizar a rede de atenção às 

pessoas com transtornos mentais e /ou comportamentais através do atendimento 
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diário e da utilização dos recursos comunitários à sua volta para promover a 

(re)inserção social desses sujeitos.24 

Acrescenta-se a estes marcos históricos a IV CNSM-Intersetorial realizada no 

ano de 2010, sendo a primeira das Conferências de Saúde Mental com caráter 

deliberadamente intersetorial. Essa conferência reforçou temas relevantes para o 

campo da saúde mental na perspectiva da intersetorialidade, promovendo 

deliberações acerca dos avanços e desafios para a melhoria dos cuidados em saúde 

mental no território e contemplando a necessidade de ações intersetoriais para o 

fortalecimento das ações em saúde mental no cenário atual da RPB.25   

Assim, resenha-se a dimensão jurídico-política da RPB e mostra-se a 

trajetória da construção e normatização da Política Nacional de Saúde Mental 

(PNSM) através da criação e publicação de diversas leis, portarias, programas, 

estratégias e organização de atores e segmentos sociais com o objetivo de oferecer 

e garantir os direitos para o resgate da cidadania da pessoa com transtorno mental 

e/ou comportamental por meio do redirecionamento comunitário da assistência, 

bem como da inclusão social no mercado de trabalho e na sociedade em geral, 

ocasionando, dessa forma, numa mudança paradigmática na saúde mental 

brasileira. 

Metacontexto: dimensão sociocultural da RPB 

A dimensão sociocultural corresponde ao conjunto de práticas sociais que 

visam transformar a concepção de doença mental junto ao imaginário social, 

modificando as relações entre a sociedade e a loucura. Refere-se à construção de 

um outro lugar social para a doença mental em nossa cultura e em nossos 

costumes.6 É transformar a relação da sociedade com a loucura, convidando-a a 
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refletir sobre sua relação com a diferença, com o preconceito, com o 

desconhecido, ou seja, promover uma verdadeira transformação social. 

A dimensão sociocultural da RPB promove o envolvimento da sociedade nas 

discussões da reforma psiquiátrica com a finalidade de estimular o imaginário 

social a analisar crítica e reflexivamente os temas da loucura, da doença mental, 

da exclusão do portador de transtorno mental e /ou comportamental, dos hospitais 

psiquiátricos, a partir da produção cultural e artística dos diversos atores sociais 

envolvidos sejam eles usuários, familiares ou técnicos dos serviços de saúde.10 

As manifestações populares tais como blocos de carnaval, programas de 

rádio e televisão, grupos teatrais e as diversas produções literárias, musicais e 

artísticas possuem a capacidade de mostrar o cotidiano dos serviços de saúde 

mental e de seus usuários de uma maneira lúdica para a sociedade, desconstruindo 

o arquétipo de incapacidade e periculosidade associado à imagem do portador de 

transtorno mental e/ou comportamental. 

Desse entendimento, ressalta-se que as expressões artísticas além de se 

configurarem como importantes instrumentos de comunicação entre os serviços de 

saúde mental e a sociedade representam uma ferramenta significativa de educação 

em saúde, na medida em que sensibilizam as pessoas para a importância de 

reconhecer, na diferença, as potencialidades e a subjetividade de cada um, 

auxiliando no rompimento de rotulações e conceitos arraigados da psiquiatria 

clássica.17 

Salienta-se que tal rompimento consiste num imenso desafio uma vez que a 

sociedade e alguns profissionais de saúde detém um repertório social sobre a 

loucura e o louco herdado pelo senso comum, como um legado cultural, 
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caracterizado por uma herança manicomial e hospitalocêntrica de medicalização e 

exclusão do portador de transtorno mental e/ou comportamental.26 

Pensando nisso, instituiu-se no dia 18 de maio do calendário nacional 

brasileiro, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, sendo tal data escolhida devido 

à data do Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental ocorrido em 1987. Neste 

dia, ocorrem, em todo o país, atividades culturais, políticas, acadêmicas, 

esportivas, dentre outras, que promovem o debate e instigam a sociedade a 

participar e a discutir sobre a Reforma Psiquiátrica como forma de ampliar a 

consciência da sociedade para o preconceito, o estigma e a exclusão social dos 

portadores de transtornos mentais e/ou comportamentais, demolindo os muros nas 

representações, na memória e no imaginário social. 

A proposta de mudança do modelo assistencial em saúde e em psiquiatria 

também implica, necessariamente, na transformação do processo de formação dos 

profissionais. A construção de um outro lugar social para a loucura mostra a 

necessidade de articulação com o projeto de formação de um outro olhar sobre o  

processo saúde-doença para suas demandas, para suas necessidades, para as 

formas e os modos de resolução.27  

Espera-se da reforma psiquiátrica um protagonismo, pois não é simplesmente 

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

cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte. Busca-se a 

reintegração do sujeito à família e à sociedade através do resgate ou do 

estabelecimento da cidadania do doente mental, do respeito a sua singularidade e 

subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento.28 

A intensa sobrecarga emocional e de trabalho do familiar do portador de 

transtorno mental e/ou comportamental decorrente, principalmente, de uma zona 
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de conflito e tensão gerada na convivência familiar, pode, respeitando-se as 

especificidades de cada caso, gerar o desencadeamento de atitudes de 

incompreensão familiar e até de rejeição, motivadoras de reinternações sucessivas 

ou de internações permanente. Deste modo, faz-se imprescindível recolocar a 

unidade familiar em uma posição de co-partícipe e corresponsável pelo cuidado de 

seus membros, tornando-a agente de transformações nos diversos cenários 

assistenciais.13 

O processo de formação de recursos humanos para a área da saúde mental 

requer das universidades um grande esforço em (re)formular seus olhares e 

discussões sobre as questões mais recentes da saúde mental, construindo uma 

produção teórica considerável sobre a temática. Entretanto, reconhece-se que este 

empenho ainda não é suficiente para suprir a demanda por qualificação específica 

para trabalhar dentro da perspectiva filosófica da Reforma Psiquiátrica.21 

A enfermagem tem revelado em seus diversos trabalhos sobre a loucura, 

novas formas de cuidar na saúde mental e Reforma Psiquiátrica, mostrando um 

comprometimento real com a essência apreendida pelo cuidado enquanto prática 

social, possuindo uma vasta produção científica acerca do conjunto de 

preocupações e desafios para a profissão.29  

A dimensão sociocultural da RPB expõe a relação com o outro na medida em 

que há um compartilhamento de eventos, confraternização e mobilidade humana 

ao se deparar com a questão das sensações de rejeição e/ou tranquilidade e alívio 

experimentados pelo familiar quando da (re)internação de um parente portador de 

transtorno mental e/ou comportamental.  

Portanto, a RPB consiste num processo de desinstitucionalização do social, 

do desapego às formas de vida institucionalizadas e rígidas, mostrando a 
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necessidade e importância da escuta qualificada, do reconhecimento da 

subjetividade, da busca pela emancipação política, pessoal, social e cultural, que 

permita, dentre outras coisas, o não-enclausuramento de tantas formas de 

existência banidas do convívio social, ocasionando, assim, a convivência tolerante 

com a diferença.  

 Neste plano sociocultural, mais do que buscar a aceitação de uma nova 

política assistencial o desafio é fazer da loucura e do sofrimento psíquico uma 

questão que ultrapasse as fronteiras do discurso técnico e do saber psiquiátrico, em 

especial, insistindo na dimensão existencial e humana que facilmente se esconde 

por trás dos jargões e protocolos médico-psicológicos, trazendo para o debate 

público do tema atores de diversos segmentos sociais.  

Conclusão 

A partir deste ensaio teórico discutiram-se as quatro dimensões da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira, revelando os obstáculos e os desafios enfrentados na busca 

por uma melhoria no atendimento ao portador de transtorno mental e/ou 

comportamental através da (re) formulação de diversos conceitos tais como doença 

e doente mental, da revisão das legislações civil, penal e sanitária, da construção 

de uma nova organização de serviços de atendimento ao portador de transtorno 

mental e sua família, e na superação do estigma da doença mental, modificando as 

relações entre a sociedade e a loucura.  

 Alvissareiramente, observam-se, de um lado, os inúmeros avanços obtidos 

pela Reforma Psiquiátrica a partir de uma crescente conscientização da sociedade 

sobre um outro tipo de atenção mais terapêutica, humana e cidadã a ser 

dispensada ao portador de transtorno mental e/ou comportamental, permitindo a 

este uma reinserção no ambiente familiar e na própria sociedade. Do outro, os 
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trabalhadores de saúde também mudaram seu foco de atenção da doença para o 

indivíduo buscando novas estratégias de tratamento e parcerias informais ou 

formais. 

Enfatiza-se que ainda há muitos desafios a serem superados que vão desde a 

melhoria da resolutividade e da articulação na rede de serviços de saúde mental, 

passando pela ampliação dos serviços de atenção psicossocial até as formas de 

integração e articulação da saúde mental com a atenção básica. 
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RESUMO  

Este estudo buscou retratar, no contexto da constante mudança de paradigma e invenção de 

novas práticas, o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes dos serviços substitutivos 

da rede de atenção psicossocial de uma capital do nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo 

descritivo, com abordagem quantitativa, aprovado pelo CEP/UFRN, parecer nº 217.808, 

CAAE: 10650612.8.1001.5537. Coletaram-se os dados, através de um questionário, no 

período de março a agosto de 2013, junto a uma amostra de 65 profissionais que trabalhavam 

nos 05 CAPS e 02 ambulatórios do município de Natal/RN. Analisaram-se os dados através 

mailto:raionara_cristina@yahoo.com.br
mailto:jottajunyor@hotmail.com
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de estatística descritiva, através de gráficos e tabelas, discutidos com literatura científica. O 

perfil dos indivíduos pesquisados caracterizou-se por maioria do sexo feminino (79%), faixa 

etária de 36 a 55 anos (52%), média de 42 anos, tempo de conclusão da graduação de 6 a 15 

anos (57%), trabalhavam na área de saúde mental havia menos de 10 anos (72%) e na 

instituição pesquisada havia 5 anos ou menos (52%). Da amostra estudada, 86% referiram 

atender grupos de usuários, 97% realizavam algum atendimento individual, 94% relataram 

observar o comportamento do paciente e 92% afirmaram realizar atendimento familiar. Os 

principais dados obtidos nesta pesquisa revelaram a necessidade urgente de transformação no 

cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, diante de uma reprodução mecânica, sem 

muita reflexão das ações dos profissionais. Apontam ainda, para a importância de 

investimentos na formação acadêmica e na capacitação de recursos humanos especializados. 

 

Palavras-chave: Saúde mental, serviços de saúde mental, pessoal de saúde, prática 

profissional. 

ABSTRACT 

This study aimed to portray, in the context of the changing paradigm and inventing new 

practices, the profile and the activities developed by teams of psychosocial care substitute 

services in a northeastern capital at Brazil. That is a descriptive study with a quantitative 

approach, approved by Research Ethics Committees/UFRN, ruling N. 217 808, CAAE: 

10650612.8.1001.5537. The data were collected through a questionnaire in the period from 

March to August 2013, with a sample of 65 professionals that work in 05 CAPS and 02 

clinics at Natal city (RN). The data were analyzed The researched individuals' profile was 

characterized by mostly female (79%), 36-55 years-old (52%), average of 42 years-old, 

undergraduate conclusion time of 6-15 years (57%), worked in the mental health field for less 

than 10 years (72%) and research institution for 5 years or less (52%), worked in the mental 

health area less than 10 years (72%) and at research institution during 5 years or less (52%). 

From the study sample, 86% reported that they attend user groups, 97% were receiving 

individual care, 94% reported observing the patient's behavior and 92% reported receiving 

family care. The main data obtained in this study confirm the urgent need of transformation in 

mental health and psychosocial care, facing a mechanical reproduction, without a thought 

about the professionals actions. Also indicate the importance of investment in academic 

education and training of specialized human resources. 

 

Keywords: Mental health, mental health services, health personnel, professional practice. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após mais de quatro décadas do momento seminal do movimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB) até o seu reconhecimento legal, ético, político e conceitual, esta 

se insere como um fragmento resultante das mudanças relativas à redemocratização do 

Estado, às inquietações de segmentos sociais e profissionais e à ineficácia do modelo 

psiquiátrico vigente. 

A RPB propôs uma transformação na assistência à saúde mental e na vida de usuários, 

familiares e profissionais, numa equação assimétrica para (re)construir práticas e saberes em 
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saúde mental. Não menos relevante, discute-se as funções e os papéis dos profissionais 

inseridos na rede de atenção psicossocial como algo ainda em construção, uma nova prática e 

um novo saber de modo compartilhado, negociado e avaliado, respeitando-se as habilidades e 

as competências de cada profissional da equipe multidisciplinar
 
(Martinho e Oliveira, 2012).  

Numa perspectiva extra-hospitalar, os serviços substitutivos, de base comunitária, 

objetivam e propõem atendimento em saúde mental em interface com as equipes de saúde da 

família, como estratégia operacional e doutrinária, sob o eixo da intersetorialidade e da 

integralidade das ações. Nesta dimensão destacam-se, entre outros, os Ambulatórios de Saúde 

Mental (ASM) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) criados, oficialmente, pela 

Portaria GM nº 224/1992 (Brasil, 1992), sendo os CAPS regulamentados pela Portaria GM nº 

336/2002 (Brasil, 2002).  

Conforme Garla e col. (2010), os ambulatórios de saúde mental devem estar presentes 

em municípios maiores e com maior demanda de usuários para que, em conjunto com os 

CAPS, ofereçam suporte na atenção em saúde mental. Em municípios menores e que não 

dispõem de CAPS, os ambulatórios são responsáveis pelo atendimento e acompanhamento de 

todos os indivíduos com transtornos mentais. 

Os CAPS foram estruturados para organizar a rede de atenção à saúde mental, atender 

diariamente a população em seu território, promover a inserção social e familiar dos usuários 

através de ações intersetoriais e prestar acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial 

aos portadores de transtorno mental (Brasil, 2004).   

Para isso, esses serviços contam com uma equipe multidisciplinar que deve prestar 

cuidados aos usuários através de atendimento individual e em grupo, oficinas terapêuticas, 

visitas domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias, entre outras ações, de 

acordo com o tipo de serviço, ambulatório ou CAPS, em suas diversas modalidades.  

Desafia-se, no contexto atual, o modelo de Estado controlador e redutor da 

participação social a deixar que o desejo, a formalização, a ruptura, a mudança, o território e 

as subjetividades envolvidas efetivem a RPB. Vivenciam-se as faces de uma mesma 

moeda/mudança, onde um Estado cada vez mais controlador reduz os espaços de participação 

social. Assim, de um lado, numa perspectiva doutrinária, alguns profissionais e serviços 

procuram concretizar as propostas reformistas da RPB, enquanto que de outro, na perspectiva 

operacional, ainda permanecem guiados pela lógica manicomial, impedindo a sua efetivação 

teórico-prática.  

Como ponto de tensão entre a lógica manicomial e a psicossocial, observa-se o 

profundo distanciamento que ainda existe entre os princípios defendidos pela Reforma 
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Psiquiátrica e o ensino de saúde mental nas universidades, suscitando lacunas no cuidado 

prestado e impedindo, sobremaneira, o desenvolvimento de uma assistência qualificada, 

humanizada e voltada para as reais necessidades do portador de transtorno mental e de sua 

família (Lobosque, 2011).  

Com base no exposto, o presente estudo traçou como problema de pesquisa o seguinte 

questionamento: Qual o perfil e as atividades desenvolvidas pelos profissionais de nível 

superior das equipes de saúde mental nos serviços substitutivos no Município de Natal/RN? 

Ao empreender este estudo, buscou-se retratar, no contexto da constante mudança de 

paradigma e invenção de novas práticas, o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes 

dos serviços substitutivos da rede de atenção psicossocial de uma capital do Nordeste do 

Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, resultante da tese, de 

caráter analítico, intitulada “Papéis e funções dos profissionais dos serviços e Política de 

Saúde Mental em Natal/RN”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2014. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN) com o parecer nº 217.808, CAAE: 

10650612.8.1001.5537, respeitando-se os princípios éticos, científicos e legais referente à 

pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados na Resolução nº 196/1996 (BRASIL, 

1996) e pela atual Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2011). 

Os dados da pesquisa foram coletados no período de março a agosto de 2013, nos 

serviços substitutivos da rede de atenção à saúde mental vinculados ao Município de 

Natal/RN, a saber: nos  cinco CAPS, sendo  dois para atendimento a usuários de álcool e 

drogas (CAPSad II Norte e CAPSad III Leste), dois para atendimento a transtornos mentais 

(CAPS II Oeste e CAPS III Leste) e  um para clientela infanto-juvenil (CAPSi e ad); no 

Ambulatório Especializado em Saúde Mental, localizado no bairro da Ribeira, e no 

Ambulatório de Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Alcoolismo e outras Drogadições 

(APTAD) localizado na zona sul de Natal/RN. 

A população foi composta por 87 profissionais de nível superior que integravam as 

equipes de saúde mental dos referidos serviços substitutivos, sendo a amostra de 65 

profissionais, selecionada a partir dos critérios de inclusão: desejo e disponibilidade; 
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comprovação de vínculo efetivo com a instituição através de aprovação em concurso público; 

lotação de no mínimo seis meses e carga horária semanal mínima de 20 horas no serviço de 

saúde mental pesquisado. Excluíram-se, portanto, 22 profissionais do estudo por não 

responderem aos critérios de inclusão. 

Utilizou-se, como instrumento de pesquisa para os profissionais de nível superior nas 

equipes de saúde mental, um questionário contendo 20 questões fechadas sobre o perfil 

socioeconômico dos participantes e 45 questões fechadas do tipo Sim, Não ou Não se aplica, 

sobre a forma de trabalho e as atividades desenvolvidas pelos mesmos. Instrumento 

construído, testado e validado por Furegato e col. (2010) do Departamento de Enfermagem 

Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade 

de São Paulo (EERP – USP).  

 Digitaram-se, tabularam-se e submeteram-se os dados obtidos com o questionário da 

pesquisa ao recurso informacional do Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) 

versão 20.0. Posteriormente, analisaram-se os mesmos por meio de estatística descritiva, com 

a formulação de gráficos e tabelas, discutidos com dados obtidos na literatura científica. 

 

RESULTADOS  

 

Ao entrevistarem-se os 65 profissionais incluídos no estudo, calcula-se que houve uma 

perda de 25% do número total inicial da população, que era de 87. Destes, justifica-se a 

ausência de acordo com os seguintes fatores: 6% por recusa (01 psiquiatra, 01 educador 

físico, 01 filósofo e 01 assistente social); 5% estavam de férias (01 assistente social, 01 

enfermeiro, 01 farmacêutico, 01 pedagogo); 3%, de licença médica ou para fins de estudo (01 

psiquiatra, 01 enfermeiro, 01 psicólogo); e 11% dos psiquiatras estavam vinculados à 

Cooperativa dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte (COOPMED), sem vínculo 

efetivo com a prefeitura de Natal/RN. Dividem-se, a seguir, os resultados em três tópicos: 

composição das equipes, perfil dos sujeitos e atividades realizadas pelos profissionais. 

Composição das equipes dos serviços substitutivos em saúde mental de Natal (RN) 

Conforme os dados apresentados, tem-se que 83% da amostra pesquisada compôs-se 

por profissionais que atuavam nos CAPS. Destes, 14% no CAPSad II Norte; 14% no CAPS II 

Oeste; 15%  no CAPSad III Leste; 20% no CAPS III Leste;  20% no CAPS i e ad. Ao passo 

que 17% dos participantes atuavam nos ambulatórios, sendo 8% no ambulatório especializado 

em saúde mental da Ribeira e 9% no APTAD.  
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De modo geral, os cenários analisados retratam uma configuração onde 6% dos 

profissionais eram graduados em educação física, 7% em serviço social, 7% em farmácia, 7% 

em nutrição, 17% em psicologia, 21% em medicina, 23% em enfermagem e 12% em outras 

categorias tais como: arteterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ciências socais, entre 

outras. 

Categorias 
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Total 
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Assistente 

Social 
01 02 01 01 - - - - 01 02 01 01 01 01 05 06 

Educador físico 01 01 - 01 01 01 01 01 01 01 - - - - 04 05 

Enfermeiro 01 01 04 05 03 03 07 09 01 01 - - 01 01 17 20 

Farmacêutico 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 - - - - 05 06 

Nutricionista 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 - - 01 01 06 06 

Psicólogo 03 03 02 02 01 01 01 02 04 04 02 02 01 01 14 15 

Psiquiatra/ 

Médico 
01 03 01 04 01 02 01 05 01 02 01 01 - 01 06 18 

Outros - - - 01 01 01 01 01 03 04 01 02 02 02 08 11 

Total 09 12 10 15 09 11 13 20 13 16 05 06 06 07 65 87 

P – participantes da pesquisa                                T- Total de profissionais no serviço 

Quadro 1: Descrição do número total e dos participantes da pesquisa por serviço de saúde 

 

 De acordo com o Quadro 1, observam-se, em maior número nas equipes de saúde 

mental dos serviços substitutivos de Natal/RN três categorias profissionais: a dos enfermeiros, 

dos médicos e dos psicólogos.  

 

Perfil dos profissionais dos serviços substitutivos em saúde mental de Natal (RN) 

O perfil dos indivíduos pesquisados caracterizou-se por maioria do sexo feminino 

(79%), na faixa etária de 36 a 55 anos (52%), com média de 42 anos, e tempo de conclusão da 

graduação de 6 a 15 anos (57%), revelando que os profissionais dos serviços pesquisados 

eram indivíduos mais experientes, pessoal e profissionalmente. 
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Somente 31% possuíam curso de especialização na área de saúde mental, entretanto, 

desse percentual somente 01 era enfermeiro (num total de 14 enfermeiros com curso de 

especialização), 06 eram psicólogos (de um total de 12 psicólogos com especialização), ao 

passo que, dos 06 médicos entrevistados, 05 possuíam especialização em saúde mental, e dos 

04 assistentes sociais com curso de especialização, todos eram na área da saúde mental.  

 

Gráfico 1: Perfil das equipes de saúde mental de Natal/RN de acordo com a formação 

acadêmica e tipo de especialização. 

 

Verificou-se que 72% dos participantes trabalhavam na área de saúde mental havia 

menos de 10 anos e, ao mesmo tempo, 52% trabalhavam na instituição pesquisada havia 5 

anos ou menos. 

 A maioria dos profissionais possuía uma carga horária de 40 horas semanais (62%), 

com renda de R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00 (26%) e R$ 4.000,00 a R$ 4.999,00 (25%). Destaca-

se que 67% dos médicos, 47% dos enfermeiros e 79% dos psicólogos trabalhavam 40 horas 

semanais, porém os enfermeiros e os médicos, geralmente, apresentavam melhores salários 

em relação às demais categorias de profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

n 
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Tabela 1: Salário na instituição, em reais, de acordo com a carga horária semanal de trabalho 

Salário na 

instituição em reais 

Carga horária semanal de trabalho 
Total 

20 horas 30 horas 40 horas 

n % n % n % N % 

1000-1999 3 5 2 3 1 2 6 9 

2000-2999 4 6 10 15 6 9 20 30 

3000-3999 1 2 4 6 17 26 22 34 

4000-4999 0 0 1 2 16 25 17 27 

Total 8 13 17 26 40 62 65 100 

 

Dos sujeitos da amostra, 43 profissionais (66%) declararam outro vínculo de trabalho, 

mas somente 14% tinham este vínculo na área da saúde mental, ou seja, 52% possuíam outro 

vínculo em outra área que não seja da saúde mental. 

Atividades realizadas pelos profissionais nos serviços substitutivos de saúde mental 

 Da amostra estudada, 56 profissionais (86%) referiram atender grupos de usuários, 

enquanto que 63 (97%) realizavam algum atendimento individual, fosse ele de enfermagem 

(26%), psicológico (22%), médico (9%), nutricional (9%), entre outros. Destes, 92% dos 

profissionais registravam suas condutas terapêuticas, na maioria das vezes (74%) após o 

contato com o portador de transtorno mental.  

 

Gráfico 2:  Quantidade de profissionais que atendem em grupo de usuários, de acordo com 

a instituição pesquisada  

Ressalta-se que 61 participantes (94%) relataram observar o comportamento do 

paciente, registrando tais informações no prontuário (88%) e após o contato com o mesmo 

(77%). 

n 
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Do espectro amostral, 60 profissionais (92%) afirmaram realizar atendimento familiar 

nas seguintes circunstâncias: sozinho (11%), acompanhado por outro profissional (17%) ou 

sozinho e com outro profissional (64%), como acontece na maioria dos casos. 

Tabela 2: Perfil dos profissionais quanto ao atendimento familiar nos serviços substitutivos 

de saúde mental em Natal (RN) 

Forma como atende as famílias 

Realiza atendimento familiar 
Total 

Sim Não 

N % n % N % 

Sozinho 7 11 0 0 7 11 

Com outro profissional 11 17 0 0 11 17 

Sozinho e com outro profissional 42 64 0 0 42 64 

Não atendo famílias 0 0 5 8 5 8 

Total 60 92 5 8 65 100 

 

Observa-se, que dentre as categorias profissionais que mais auxiliam no atendimento 

ao familiar, destacavam-se, inicialmente, o psicólogo (72%), seguido do enfermeiro (43%), 

assistente social (39%), médico (26%) e outros (46%). A principal abordagem utilizada nesse 

atendimento foi a abordagem cognitiva (28%), seguida da abordagem sistêmica (19%) e da 

psicanalítica (17%). Porém, cerca de 43% dos entrevistados não utilizavam nenhuma 

abordagem no atendimento à família. 

 

DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, observou-se que 83% da amostra pesquisada eram de profissionais que 

atuavam nos CAPS. Esse percentual justifica-se diante da maior proporção no número destes 

serviços em relação ao número de ambulatórios. No Brasil, em 2010, esta proporção era de 1 

ambulatório de saúde mental para cada 1,8 CAPS (Brasil, 2010).   

Do ponto de vista dos CAPS, a Portaria GM nº 336/2002
 
estabelece que a equipe de 

profissionais de nível superior para a atuação nos CAPS II e CAPSi  deve ser composta por, 

no mínimo, 01 médico psiquiatra, 01 enfermeiro com formação em saúde mental e 04 

profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: assistente social, 

psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao 

projeto terapêutico. No CAPSad, além desses profissionais acrescenta-se 01 médico clínico 

para triagem, avaliação e acompanhamento das intercorrências clínicas. No CAPS III exige-
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se, no mínimo, 02 médicos psiquiatras, 01 enfermeiro com formação em saúde mental e 05 

profissionais de nível superior (Brasil, 2002).  

Todos os CAPS pesquisados atendiam quantitativamente aos requisitos mínimos da 

equipe multiprofissional. Entretanto, dos CAPS analisados somente o CAPS III Leste 

apresentava um único enfermeiro com formação em saúde mental, os demais eram 

enfermeiros generalistas ou com especialização em outra área. Além disso, nos CAPSad II 

Norte e CAPSi e ad registrava-se somente 01 enfermeiro em suas equipes, ambos sem 

formação em saúde mental, ocasionando uma provável sobrecarga do mesmo. 

Com relação ao processo de formação em saúde mental, vale salientar que a 

enfermagem tem revelado, em seus diversos trabalhos sobre a doença mental, preocupação 

com a temática e novas formas de cuidar na saúde mental e Reforma Psiquiátrica, um 

comprometimento real com a essência apreendida pelo cuidado como prática social, 

possuindo uma vasta produção científica acerca do conjunto de avanços e desafios para a 

profissão (Cortes e col., 2010). 

Do ponto de vista dos serviços de ambulatório em saúde mental, a portaria GM nº 

175/2001 define que os mesmos tenham, no mínimo, 01 profissional médico e 02 

profissionais de nível médio com experiência e/ou capacitação para reabilitação psicossocial 

(Brasil, 2001). Nos ambulatórios da pesquisa, respeitou-se o quantitativo mínimo de 

profissionais preconizados ministerialmente, inclusive extrapolando a visão biomédica ao 

preconizar apenas a presença de um médico, ignorando a importância de outras categorias 

profissionais no processo de reabilitação psicossocial e reinserção do portador de transtorno 

mental na família e sociedade.
 

Notou-se, na pesquisa, uma predominância do sexo feminino e de profissionais 

adultos, com média de 42 anos. Nesse sentido, estudos realizados em serviços de saúde 

mental no interior de São Paulo também mostraram uma predominância de mulheres (Garla e 

col., 2010; Furegato e col., 2010)
 
e de profissionais mais experientes nas equipes de saúde 

mental (Garla e col., 2010), considerados como uma realidade nacional, respeitado seu recorte 

temporo-espacial.  

Com relação à capacitação de recursos humanos em saúde mental, 31% declararam 

ter cursado especialização na área de saúde mental, apesar de 57% terem concluído a 

graduação de 6 a 15 anos. Este fato pode ocorrer devido à falta de identificação com a área ou 

pelo pouco tempo de trabalho no serviço de saúde mental, visto que 52% trabalhavam na 

instituição pesquisada havia 5 anos ou menos. 
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A pesquisa de Milhomem e Oliveira (2009) realizada em cinco CAPS de Goiânia 

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

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

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

do modelo manicomial. 

Considera-se o dado como alarmente, haja vista que grande parte dos profissionais 

dos serviços de saúde mental de Natal (RN) não declarou históricos de capacitação para a 

realização de suas atividades nos referidos serviços. A permanência nos mesmos fê-los 

adquirir conhecimentos na área, muitas vezes, com a rotinização da prática diária, no 

“aprender fazendo”, sujeitos aos vícios e aos “achismos” de outros profissionais.  

A pesquisa de Oliveira e col. (2009) sobre as necessidades das equipes técnicas dos 

dispositivos de atenção em saúde mental na grande Londrina/PR identificou a necessidade de 

educação permanente, por meio de seminários, cursos, palestras, supervisão e treinamentos na 

área, abordando questões como a relação profissional-usuário, o desenvolvimento do trabalho 

em equipe, o aprofundamento do conhecimento teórico/técnico em saúde mental e a criação 

de espaços de cuidado para os profissionais. 

Nos velhos e novos desenhos sugeridos pela RPB, suscita-se nos profissionais de 

saúde mental a compreensão dos conceitos de Núcleos e Campos de Competência para 

problematizar a prática frente à necessidade da interação dos saberes. Entende-se como núcleo 

de competência o conjunto de saberes e responsabilidades específicas de cada profissão, 

definindo as atividades exclusivas de cada categoria profissional. E, como campos de 

competências os espaços de saberes e práticas comuns a todos os profissionais, tais como o 

saber básico sobre o processo saúde/doença (Campos, 2006).   

Verificou-se que 62% dos profissionais entrevistados trabalhavam 40 horas semanais, 

apesar de 66% possuírem duplo vínculo de trabalho, talvez como forma de complementar a 

renda familiar, uma vez que 51% apresentavam renda entre R$ 3.000,00 a R$ 4.999,00. Na 

prática, observou-se que os profissionais organizavam seus horários isoladamente, de acordo 

com seus compromissos individuais, tornando os serviços substitutivos um modelo de 

funcionamento voltado para as necessidades da equipe e dos arranjos individualizados para 

atender as demandas e interesses próprios e não para atender as necessidades dos usuários do 

serviço. 

Espera-se que a assistência prestada nos CAPS, inclua atendimento: individual (de 

orientação, medicamentoso, psicoterápico, entre outros), em grupos (grupo operativo, 

psicoterapia, atividades de suporte social), oficinas terapêuticas realizadas por profissional 
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capacitado, visitas e atendimentos domiciliares, atendimento a famílias e atividades 

comunitárias enfocando a integração do portador de transtorno mental na família e na 

sociedade (Brasil, 2002). 

O atendimento em grupos e oficinas trata-se, segundo Azevedo e Miranda (2011), de 

uma estratégia reformista para promover uma nova assistência em saúde mental, alternativa 

ao modelo tradicional de tratamento psiquiátrico. O atendimento grupal em suas diversas 

modalidades objetiva, entre outras finalidades, a troca de experiências, o convívio em grupo e 

a formação de vínculos, fundamentais para a reinserção familiar e social.  

Os profissionais deste estudo, reportando-se à exigência das visitas e atendimentos 

domiciliares no Município de Natal/RN, informaram que estas se encontravam bastante 

prejudicadas por razões operacionais e de logística, entre elas, destacava-se a falta de um 

carro para realizar o transporte da equipe, existindo um único veículo disponível para todas as 

modalidades de CAPS no município em estudo. 

Quanto ao atendimento familiar, 60 profissionais (92%) afirmaram realizá-lo, 

geralmente, sozinhos e com outro profissional (64%). No entanto, observou-se que havia 

pouco incentivo e investimento no atendimento familiar, sendo feito, a mais das vezes, junto a 

apenas um familiar (70%). Constata-se que a existência de grupos de familiares nos CAPS e 

ambulatórios de Natal (RN) mostra-se ineficaz e ineficiente dada a sua irregularidade ou 

inexistência, o que se contrapõe à importância dos mesmos para as famílias e para os 

portadores de transtorno mental.  

Alguns profissionais esboçaram respostas confusas e superficiais sobre o tipo de 

abordagem utilizada no atendimento à família, realizando-a, muitas vezes, de forma empírica 

sem qualquer embasamento, o que pode ser justificado pela falta de especialização em saúde 

mental. Some-se a essa dificuldade as razões históricas e explicativas do modelo higiênico e 

manicomial na medida em que excluiu a família para além dos espaços urbanos, cuja 

acessibilidade geográfica se constituiu numa intenção e numa estratégia de afastamento dos 

familiares de tais instituições (Borba e col., 2011). 

No atual modelo de atenção psicossocial em saúde mental exige-se da família uma 

coparticipação junto ao tratamento do portador de transtorno mental, compreendendo-a como 

ferramenta fundamental para a evolução satisfatória do usuário. Assim, quando as famílias 

recebem apoio e orientação adequados, têm condições de compartilhar seus medos, angústias 

e problemas, tornando-se importantes aliadas no processo de desinstitucionalização, na 

reabilitação social do usuário e na reinserção do mesmo na família e sociedade (Azevedo e 

Miranda, 2011; Borba e col. 2011). 
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Entende-se a ausência de alguns familiares nas atividades dos serviços, como um ônus 

adicional à sua trajetória e experiência de cuidado ao portador de transtorno mental marcado 

pelo sentimento de sobrecarga e desgaste físico, emocional e psicológico, além das 

oportunidades perdidas de natureza econômica, social e afetiva, desencadeadas pela relação 

de cuidado com o mesmo e suas manifestações psicopatológicas. 

A principal abordagem utilizada pelos profissionais com a família/familiar foi a 

cognitiva, a qual afirma que o modo como os indivíduos percebem e processam a realidade 

influenciará a forma como eles se sentem e se comportam. Assim, o objetivo terapêutico desta 

abordagem, desde o seu surgimento, consistiu em reestruturar e corrigir esses pensamentos 

distorcidos e colaborativamente desenvolver soluções pragmáticas para produzir mudança e 

melhorar os transtornos emocionais (Knapp e Beck, 2008). 

Na coleta dos dados foi impossível não observar a precária infraestrutura dos CAPS e 

ambulatórios de saúde mental da capital potiguar, embora não seja objetivo deste trabalho, e 

justifica-se porque afeta o tratamento. Em sua maioria apresentavam-se sucateados; com 

problemas de infiltrações; instalações elétricas e hidráulicas antigas; espaço inadequado para 

o atendimento da demanda, que não é pequena, faltando salas para atendimentos individuais e 

grupais; escassez de material apropriado para as oficinas terapêuticas e atividades de lazer; 

medicamentos, pessoal administrativo e recursos humanos deficientes; além da falta de 

valorização na formação dos profissionais, com a ausência ou pequena oferta de cursos de 

capacitação na área da saúde mental e falta de supervisão, o que interfere na motivação destes 

profissionais em aprimorar e melhorar sua prática profissional.  

Esses problemas nos serviços da rede de atenção psicossocial também foram relatados 

num estudo realizado numa outra capital do Nordeste, Fortaleza (CE), onde os profissionais 

expressaram as péssimas condições de trabalho e insatisfações perante a estrutura física, 

material e de recursos humanos presentes nos dispositivos substitutivos do município em 

questão (Guimarães e col., 2011). 

Chama-se a atenção para este aspecto estrutural, pois tem por obrigatoriedade garantir, 

nos níveis de atenção, uma diversidade de estratégias de cuidados que envolvem o 

reconhecimento do território e seus recursos, a responsabilização dos serviços de saúde e dos 

profissionais sobre a demanda deste território, bem como implica em estabelecer uma 

estratégia de acolhimento e criação de vínculos entre os sujeitos envolvidos no processo de 

cuidar (Mielke e col., 2009). 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se esse estudo sobre o perfil e as atividades desenvolvidas pelos profissionais 

de nível superior das equipes de saúde mental nos serviços substitutivos de Natal (RN), 

revelando-se uma faceta silenciada ou não visualizada no conjunto dos equipamentos sociais e 

dos próprios serviços de saúde que, apesar de ofertar diversas modalidades de atendimento e 

possuir profissionais mais experientes, estes não se encontravam devidamente capacitados 

para promover o atendimento na perspectiva da atenção psicossocial.  

Diante do cenário apresentado pelos profissionais, constata-se que a rede dos CAPS e 

ambulatórios do Município de Natal (RN) atravessa um momento de muitas dificuldades 

relacionadas à falta de apoio, de valorização dos profissionais, de investimento financeiro, e, 

principalmente, de entendimento por parte dos gestores com relação à atenção psicossocial.  

Os principais dados obtidos nesta pesquisa revelam a necessidade premente e urgente 

de transformação no cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, para que, a partir dessa 

compreensão, o município possa dar um salto de qualidade nesse campo, no que concerne à 

efetividade, à eficácia e à eficiência de seus serviços de atenção em saúde mental. Apontam, 

ainda, para a importância de investimentos na formação acadêmica e na capacitação de 

recursos humanos especializados. 

As principais limitações do estudo relacionaram-se a atrasos nas coletas dos dados 

devido às paralisações ocorridas em todo o Brasil e, consequentemente, em Natal, e 

limitações no próprio instrumento de pesquisa quanto a especificidades das atividades 

desenvolvidas pelos profissionais. 
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RESUMO  

Conhecer a opinião dos profissionais das equipes dos serviços substitutivos em saúde mental 

de uma capital do nordeste do Brasil sobre política, práticas e formação em saúde mental. 

Estudo descritivo-exploratório, abordagem qualitativa. Participaram 65 profissionais dos 07 

serviços substitutivos de Natal/RN. Coletaram-se os dados de março a agosto de 2013, através 

de um questionário, os quais foram transcritos e analisados através do ALCESTE e análise de 

conteúdo de Bardin. Os dados originaram cinco categorias: Formação acadêmica e atuação 

em saúde mental; Ausência de capacitação e supervisão em saúde mental; Dificuldades da 

prática profissional nos serviços substitutivos de saúde mental; Trabalho em equipe: entre 

acertos e conflitos; Política Nacional de Saúde Mental: uma realidade ainda distante. Conclui-

se que a assistência prestada nos dispositivos substitutivos em saúde mental da capital 

potiguar apresenta-se deficiente e precária, necessitando urgentemente de investimentos e 

modificações por parte da gestão municipal.  

Descritores: Saúde mental. Serviços de saúde mental. Pessoal de saúde. Política. Ensino. 

 

 

 

 

*Extraído da tese intitulada “Papéis e funções dos profissionais dos serviços e Política de Saúde Mental em Natal 

(RN), Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 
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ABSTRACT 

To know the opinion of the professional staffs in the mental health substitutive services at a 

capital of northeastern Brazil about policy, practice and training in mental health. Study 

descriptive-exploratory, qualitative approach. It was participated 65 professionals from 07 

substitute services at Natal (RN). The data were collected from March to August 2013, using 

a questionnaire, which were transcribed and analyzed through ALCESTE and content analysis 

of Bardin. The data originated five categories: Academic formation and performance in 

mental health; Lack of training and supervision in mental health; Difficulties in professional 

practice in mental health substitute services; Teamwork: between successes and conflicts; 

Mental Health National Policy: a still far from reality. It concluded that the assistance 

provided in substitutive devices in mental health at capital from RN is deficient and 

precarious, requiring urgent investments and modifications by the municipal administration. 

Descriptors: Mental health. Mental health services. Health personnel. Politics. Professional 

practice. Teaching. 

 

RESUMEN 

Conocer la opinión de los equipos de profesionales de los servicios sustitutivos en salud 

mental de una capital del noreste de Brasil acerca de la política, la práctica y la formación en 

el área de salud mental. Estudio exploratorio descriptivo, enfoque cualitativo. Participaron 65 

profesionales asistieron de los 07 servicios sustitutivos en salud mental de Natal (RN). Se 

recogieron los datos de marzo a agosto de 2013, mediante un cuestionario, que fueron 

transcritas y analizadas utilizando ALCESTE y el análisis de contenido de Bardin. Los datos 

arrojaron cinco categorías: Formación académica y el trabajo en salud mental; La falta de 

capacitación y supervisión de la salud mental; Dificultades de la práctica profesional en los 

servicios substitutos de salud mental; Trabajo en equipo: entre éxitos y conflictos; Política 

Nacional de Salud Mental: una realidad distante. Se concluye que la asistencia prestada en los 

dispositivos sustitutivos de la salud mental en el capital de RN se presenta defectuoso y 

precario, lo que requiere inversiones urgentes y modificaciones por parte de la administración 

municipal. 

Descriptores: Salud mental. Servicios de salud mental. Personal de salud. Política. Práctica 

profesional. Enseñanza. 

 

INTRODUÇÃO 

As políticas, as práticas e a formação dos profissionais para a assistência psiquiátrica, 

respeitado sua circunscrição temporo-espacial e histórico-social, estiveram atreladas ao 

tratamento restritivo recomendado por longos e ininterruptos confinamentos em grandes 

hospícios. Nesta perspectiva, as práticas dos profissionais que atuavam na dimensão 

hospitalocêntrica tinham como foco de atenção a doença – e não a pessoa que sofria de 

transtornos mentais – e seu arsenal de medidas consideradas terapêuticas tendo como pano de 

fundo a psicofarmacologia, as medidas de contenção e o controle das crises.
 

No Brasil, essa situação perdurou até o fim dos anos de 1970, quando ocorre o 

redirecionamento da atenção em saúde mental influenciado pelo movimento de Reforma 

Psiquiátrica Brasileira (RPB), reestruturando os serviços e os processos de trabalho através da 
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criação de novos dispositivos de tratamento de base comunitária e novas formas de cuidado 

mais humanas e voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos usuários e seus familiares.
1 

Verificam-se os avanços reformistas ocorridos na década de 90 e na década seguinte 

no Brasil, por ser um dos países signatários da Declaração de Caracas, concentrando esforços 

para garantir a reestruturação da assistência psiquiátrica. Em 2001, é promulgada a Lei 

Federal nº 10.216 que dispõe sobre a proteção dos direitos dos portadores de transtorno 

mental com redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental, portanto embrionária 

para a formulação da Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), com vistas a garantir o 

cuidado ao portador de transtorno mental em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, 

superando a lógica institucionalizante e manicomial.
2
 

Entretanto, para garantir a substituição de práticas profissionais adotadas no passado, 

reconsiderando a singularidade do sujeito que sofre com transtornos mentais e sua inserção 

social, exigiram-se um novo modelo de atenção psicossocial e um processo de ensino-

aprendizagem com visão holística e capacitado para oportunizar a construção de vínculo entre 

o portador de transtorno mental, o profissional, a família, a comunidade e os serviços de 

saúde, garantindo a organização do fluxo de responsabilidades entre as diversas instâncias 

envolvidas nesse processo, além de um atendimento humanizado e resolutivo.
3
   

A construção de um outro lugar social para a doença mental mostra a necessidade de 

articulação com o projeto de formação de um outro olhar sobre o processo saúde-doença 

mental e os modos de resolução.
4-5

 Assim, as matrizes curriculares dos cursos da área de 

saúde devem assentar-se nas políticas públicas de saúde mental e de educação, assim como as 

demandas de saúde local e global da população.
6 

Depreende-se que a compreensão da Reforma Psiquiátrica não se limita apenas a uma 

mera transformação estrutural dos serviços de saúde, mas, da realidade. Trata-se de algo 

muito maior, ou seja, consiste no estabelecimento de uma diversidade de estratégias de 

cuidados que envolve o reconhecimento do território e seus recursos, a responsabilização dos 

serviços de saúde e dos profissionais sobre a demanda deste território, bem como implica 

estabelecer uma estratégia de acolhimento e criação de vínculos entre os sujeitos.  

A realização desta pesquisa justifica-se pelo momento histórico da saúde mental, 

caracterizado por desafios e intensas transformações nas políticas, na formação e capacitação 

dos profissionais e nas práticas de assistência ao portador de transtorno mental e seu familiar. 

Em meio a inúmeras inquietações, questiona-se: O que pensam os profissionais de nível 

superior das equipes de saúde mental do Município de Natal/RN sobre políticas, práticas e 

formação em saúde mental? Desse modo, definiu-se como objetivo deste estudo conhecer a 
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opinião dos profissionais das equipes dos serviços substitutivos em saúde mental de uma 

capital do Nordeste do Brasil sobre política, práticas e formação em saúde mental.  

MÉTODOS 

Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, constituindo-se num 

recorte da tese, de caráter analítico, intitulada “Papéis e funções dos profissionais dos serviços 

e Política de Saúde Mental em Natal (RN), apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 2014. 

O estudo foi aprovado pelo Parecer nº 217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537, em 01 

de março de 2013, pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP-UFRN), cuja coleta dos dados aconteceu no transcurso dos meses de 

março a agosto de 2013, respeitado os preceitos da Res. 466/2012/CNS, no que diz respeito 

ao anonimato, sigilo e esclarecimentos dos objetivos e finalidades da pesquisa e à assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Participaram da pesquisa 65 profissionais de nível superior (assistentes sociais, 

enfermeiros, médicos, psicólogos e outros profissionais) dos 07 serviços substitutivos em 

saúde mental do Município de Natal (RN), quais sejam: os 05 Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) – sendo 02 para atendimento a usuários de álcool e drogas (CAPSad II 

Norte e CAPSad III Leste), 02 para atendimento de transtornos mentais (CAPS II Oeste e 

CAPS III Leste) e 01 para a clientela infanto-juvenil (CAPSi e ad); o Ambulatório 

Especializado em Saúde Mental, localizado no bairro da Ribeira, e o Ambulatório de 

Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Alcoolismo e outras Drogadições, localizado na zona 

sul de Natal (RN). 

Utilizou-se um questionário com perguntas fechadas para identificar o perfil 

socioeconômico dos participantes e quatro questões semi abertas sobre a política, as práticas e 

o tipo de formação dos profissionais para a atuação nos serviços de saúde mental.  

Os dados referentes ao perfil socioeconômico dos participantes foram digitados e 

tabulados no Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) versão 20.0. Os dados 

referentes às políticas, às práticas e à formação na saúde mental foram transcritos e analisados 

com o auxílio do recurso informacional do Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de 

Segments de Texte (ALCESTE) à luz da análise de conteúdo de Bardin.
7 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

De modo geral, o perfil dos indivíduos pesquisados caracterizou-se por maioria do 

sexo feminino, faixa etária de 36 a 55 anos, média de 42 anos, tempo de formado de 6 a 15 

anos, com tempo de trabalho na saúde mental de 1 a 34 anos e de trabalho na instituição 
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pesquisada de 1 a 18 anos, e apenas 20 sujeitos declararam especialização na área de saúde 

mental. Optou-se pela não discriminação do local de trabalho como garantia do anonimato, 

sendo os sujeitos nominados por categoria profissional, seguida do numeral arábico na ordem 

de resposta ao instrumento. 

Os dados, submetidos à análise textual do ALCESTE, a partir de complexos 

cruzamentos estatísticos, geraram cinco classes, as quais foram submetidas à leitura flutuante 

e repetitiva e, com o auxílio da análise de conteúdo de Bardin,
7
 categorizaram-se como: 

Formação acadêmica e atuação em saúde mental; Ausência de capacitação e supervisão em 

saúde mental; Dificuldades da prática profissional nos serviços substitutivos de saúde mental; 

Trabalho em equipe: entre acertos e conflitos; Política Nacional de Saúde Mental: uma 

realidade ainda distante. 

 Formação acadêmica e atuação em saúde mental 

Nesse novo contexto do paradigma psicossocial, a prática profissional deixa de 

centrar-se na doença e no medicamento para alternativas de reabilitação psicossocial e 

reinserção do portador de transtorno mental na família e sociedade,
8
 requerendo, para tal, uma 

formação profissional com um novo olhar sobre a doença mental.  

No entanto, a maioria das categorias de profissionais entrevistadas relatou 

divergências em sua formação acadêmica relacionadas à falta de estágios e aprofundamentos 

na disciplina de saúde mental, observadas nas falas a seguir.  

 

Não tive contato direto com a área durante a graduação. Por exemplo, não tive estágio 

prático na área de saúde mental. (Enfermeira 3) 

O curso de farmácia não prepara os profissionais para a área da saúde mental. Temos aulas 

sobre psicofármacos, poucas aulas, mas nunca ouvi falar de Centro de Atenção Psicossocial 

até o momento em que comecei a trabalhar nesse serviço. (Farmacêutico 4) 

Na minha formação há foco para situações de anorexia, vigorexia, compulsões alimentares, 

mas sem uma abrangência para a saúde pública nem sob a perspectiva da Política de Saúde 

Mental ou reforma psiquiátrica. (Nutricionista 2) 

Na área da educação física não há uma disciplina específica da área de saúde mental. 

Aprendi o que sei praticamente na prática. (Educador físico 2) 

 

Reconhece-se como uma situação preocupante para a lógica e os princípios 

doutrinários e operacionais dos serviços de saúde mental, traduzida na existência de 

profissionais despreparados para o cuidado junto ao portador de transtorno mental, resultante 
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de falhas ou deficiências na sua formação acadêmica, fazendo com que muitos, a exemplo do 

Educador físico 2 e de outros, aprendam com a prática cotidiana ou o chamado “aprender 

fazendo”. 

Concorda-se que o ensino como ferramenta fundamental para a transformação dos 

processos de trabalho em saúde mental favoreça a reorientação dos profissionais para a 

construção do pensamento crítico e reflexivo, para o desenvolvimento de competências e 

habilidades que contemplem os princípios propostos pela Reforma Psiquiátrica, focalizando 

as necessidades de atenção psicossocial às pessoas com transtornos mentais.
4,9

  

Destacam-se, embora mais implicitamente, o preconceito, o estigma e o medo 

expressos por alguns profissionais em relação ao portador de transtorno mental. Atribui-se, 

entre outros motivos, à falta e/ou à inadequada instrumentalização, de um lado por ocasião da 

formação acadêmica, do outro pela ausência de educação permanente. 

Estudos apontam dificuldades na adequação do conteúdo teórico-prático da saúde 

mental à realidade assistencial dos serviços, que, a mais das vezes, ainda apresentam déficit 

de pessoal capacitado e qualificado para a atuação na área, dificuldades de articulação no 

trabalho em equipe, resquícios manicomiais na concepção dos profissionais e escassez ou 

inexistência de serviços extra-hospitalares em saúde mental organizados em sistema de rede 

para o desenvolvimento da prática acadêmica.
10-11 

Observaram-se com relação aos profissionais psicólogos algumas assimetrias quanto 

à formação acadêmica, deficiente para alguns e suficiente para outros, e daí facilitando o bom 

desenvolvimento dos seus papéis e funções na saúde mental.  

 

Minha categoria profissional, às vezes, apresenta um desconhecimento quase total sobre a 

reforma psiquiátrica, o que é um Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil e como deve 

ser o trabalho de um serviço como esse. (Psicólogo 3)  

Ainda falta aos profissionais da psicologia um maior e melhor conhecimento na área de 

saúde mental, dependência química, transtornos mentais, saúde pública, bem como a 

intervenção em grupos. (Psicólogo 9) 

Os alunos estão todos nos serviços. No tempo que fiz psicologia era deficiente, mas hoje tem 

muitos estágios, projetos, pesquisa, que promovem essas interações. (Psicólogo 1) 

Os psicólogos têm em sua formação disciplinas e estágios que contribuem para o 

desempenho nesta área. (Psicólogo 2) 
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Sobre a formação dos psicólogos piauienses para a saúde mental, constatou-se que os 

cursos ora expressam uma perspectiva centrada no paradigma biomédico ou asilar, baseada 

em ações de diagnóstico e tratamento farmacológico/psicoterápico, além de orientações sobre 

o processo de adoecimento para os familiares, ora no paradigma psicossocial, enfocando as 

potencialidades e as dificuldades enfrentadas pelos portadores de transtorno mental e seus 

familiares. Verificou-se também que os currículos pesquisados minimizam os fatores políticos 

e psicossociais como determinantes das ações de cuidado e dos meios básicos como 

dispositivos de reintegração social.
12

  

Quanto à categoria dos médicos, estes consideraram sua formação para a atuação no 

campo da saúde mental como satisfatória, exemplificado a seguir. 

 

A formação profissional é satisfatória, porém o número de profissionais é reduzido. (Médico 

3) 

Temos boas residências médicas no Rio Grande do Norte, que preparam adequadamente o 

médico para atuar no campo de trabalho com pacientes em sofrimento mental. (Médico 6) 

 

Ressalta-se que a “suficiência” referida na formação dos médicos para a atuação na 

saúde mental foi obtida através de residência médica, ou seja, um curso de pós-graduação 

específico e exclusivo para psiquiatria. Espera-se que, pelo menos em tese, prepare-os para 

uma atuação crítica e reflexiva acerca do processo saúde-doença mental, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação psicossocial dos portadores de transtornos mentais. Dessa forma, 

questiona-se sua formação como suficiente, pois não há referência à graduação. 

Ausência de capacitação e supervisão em saúde mental 

O reconhecimento da importância do profissional para o serviço de saúde mental deve-

se ao fato de que, nesta área, diferentemente de outras áreas da saúde, há o predomínio da 

utilização das chamadas tecnologias leves do cuidado, baseadas no acolhimento, na escuta, 

nas terapias em grupo, sendo o profissional a peça chave para o desenvolvimento dessas 

atividades.
4 

Nesta pesquisa, a maioria dos participantes reclamou da ausência de cursos de 

capacitação e de supervisão clínico-institucional, interferindo, sobremaneira, na qualidade da 

assistência prestada. 

 

Não tivemos preparo específico para a saúde mental, além de estarmos sem supervisão. 

(Arteterapeuta 2) 



 107 

A formação precisava ser mais atualizada através de cursos, capacitações e termos um 

Núcleo de Educação Permanente. (Enfermeiro 6)  

Todos nós, profissionais, somos preparados para a atuação como parte de um grupo 

multidisciplinar, mas não interdisciplinar, como é a natureza do Centro de Atenção 

Psicossocial. O que gera dúvidas, receios, ressentimentos, incômodos de vários tipos, que 

poderiam ser minimizados ainda mais com a formação continuada e supervisão. 

(Nutricionista 2) 

Há boa vontade na equipe, mas necessita de supervisão e capacitação. (Médico 4) 

 

Afirma-se que a assistência em saúde mental no Município de Natal (RN) encontra-se 

deficitária, com lacunas na formação acadêmica quanto aos princípios da reforma psiquiátrica, 

insucesso do atendimento das reais necessidades dos portadores de transtornos mentais, não 

dispõem de cursos de capacitação e supervisão clínico-institucional como uma estratégia de 

superação das dificuldades elencadas na área da saúde mental, conforme expresso pelo 

Médico 4.  

De um lado, otimiza-se a competência e o desempenho dos profissionais através de 

cursos de educação permanente em serviço, enfatizando o domínio das técnicas terapêuticas e 

o desenvolvimento de habilidades e estratégias relacionadas ao trabalho em grupo, à 

realização de oficinas terapêuticas, problematização das situações do cotidiano das equipes, 

dentre outros.
10 

Do outro, a supervisão clínico-institucional, em implantação nos serviços substitutivos 

desde 2005, através da Portaria GM nº 1.174/2005,
13

 estrategicamente concebida para a 

formação permanente, capaz de suprir e sustentar a responsabilidade compartilhada da equipe, 

facilitar o diálogo para a resolução de diferentes questões emergentes e expressas pelos 

envolvidos e o enfrentamento das tensões proporcionadas pelas demandas dos usuários na 

perspectiva da atenção psicossocial. Essa proposta objetiva fortalecer e concretizar a política 

de atenção em saúde mental, a partir dos eixos norteadores da Reforma Psiquiátrica e do 

Sistema Único de Saúde (SUS).
8,10,14

  

Desse modo, a presença regular de um supervisor nos serviços auxiliaria a prática 

profissional, conduzindo a uma produção permanente de conhecimento a partir das 

experiências cotidianas, bem como geraria produtos tais como o registro dos impasses e 

dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho, além de proporcionar a troca de 

conhecimentos entre os diversos serviços e suas equipes. Nesta perspectiva, o supervisor 

operaria como facilitador do trabalho das equipes.
15 
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 Assim, o trabalho nos CAPS e ambulatórios de saúde mental pode ser um espaço de 

formação profissional que se constrói na prática cotidiana e que se qualificará, caso se 

revisem e superem as diversas questões institucionais frequentes no cotidiano do trabalho 

coletivo.  

Dificuldades no atendimento ao portador de transtorno mental nos serviços substitutivos  

Os serviços substitutivos em saúde mental têm como finalidade o acolhimento e a 

promoção da reinserção social dos portadores de transtorno mental no meio familiar e social, 

permitindo que os mesmos sejam ouvidos e que expressem suas expectativas, anseios, 

dificuldades e sentimentos.  

Numa perspectiva global, observa-se um significativo aumento da acessibilidade ao 

cuidado em saúde mental após a aprovação da Lei 10.216/2001, que define o 

redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental.
16

 Entretanto, apesar desses 

avanços, os serviços substitutivos e seus profissionais ainda não dispõem de um patamar 

satisfatório de recursos assistenciais no país. 
 

Evidenciaram-se diversas dificuldades encontradas pelos profissionais dos CAPS e 

ambulatórios de saúde mental de Natal/RN relacionadas, principalmente, à falta de 

capacitação das equipes, à ausência de uma rede de saúde mental estruturada e capacitada 

para oferecer suporte para esses serviços, agravada pela carência de recursos humanos e de 

infraestrutura, entre outros. 

 

As dificuldades são provocadas pelos entraves burocráticos. No caso dos recursos 

financeiros, a própria instituição não tem acesso ao que é repassado pelo Ministério. Há uma 

escassez de pessoal em alguns serviços, o que prejudica bastante o trabalho. (Assistente 

social 1) 

Não possuímos uma rede de saúde mental estruturada, principalmente, articulada com a 

atenção básica, o que dificulta bastante o processo de referência e contrarreferência, 

impossibilitando o avanço na qualidade do nosso atendimento. (Farmacêutico 1) 

A carência de profissionais somada à pouca qualificação dos existentes (principalmente a 

nível técnico/profissionalizante) não permitem que essa assistência seja totalmente 

satisfatória. Soma-se ainda a falta de condições mínimas para o trabalho técnico desses 

profissionais. (Enfermeiro 16) 

Não temos autonomia financeira, o que dificulta a compra de materiais básicos e até 

medicação para o paciente. Além disso, temos déficit de vários profissionais e dificuldades 

em realizar atividades devido ao espaço físico. (Enfermeiro 2) 
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Atualmente, o Estado do Rio Grande do Norte vivencia uma expansão quantitativa dos 

serviços substitutivos, mesmo com os desafios e as dificuldades mencionadas anteriormente, 

evoluindo de uma cobertura de 0,62 e 0,69 CAPS para cada cem mil habitantes, nos anos de 

2007 e 2008, respectivamente, para uma abrangência de 0,84 CAPS por cem mil habitantes 

em 2011.
17

 Porém, esse aumento na cobertura dos serviços não é acompanhado por melhorias 

na qualidade dos mesmos, conforme percebido nos relatos dos profissionais. 

A situação de prazer-sofrimento não constitui uma realidade exclusiva dos CAPS e 

ambulatórios de saúde mental de Natal. Outros estudos realizados em Fortaleza e no Rio de 

Janeiro também revelaram a insatisfação dos trabalhadores quanto às condições de trabalho 

nos serviços de saúde mental, com escassez de materiais e equipamentos, espaços pequenos 

e/ou inadequados para o desenvolvimento das atividades, carência de recursos humanos, 

ocasionando a formação de equipes pequenas e sobrecarregadas, desvalorização dos 

profissionais através de baixos salários e vínculos empregatícios precarizados e ausência de 

formação continuada em serviço.
18-19 

A ausência de uma rede de saúde mental estruturada no município em estudo, citada 

pelo Farmacêutico 1, consiste num grande desafio que requer estudos e planejamento por 

parte dos órgãos gestores, a fim de criar uma articulação entre os serviços substitutivos, a 

atenção básica, os hospitais gerais e demais órgãos sociais, visto que os portadores de 

transtorno mental não frequenta apenas os CAPS e os ambulatórios, eles também são 

acometidos por outras doenças, também precisam de atendimento primário nas unidades de 

saúde e também precisam ser reinseridos na sociedade, e para tal, necessita-se de parceiros.   

Reforça-se a inclusão da atenção básica na rede de cuidados em saúde mental, uma vez 

que ela representa o espaço mais próximo do usuário no âmbito do território, devendo-se 

assegurar o direito do portador de transtorno mental ao acolhimento, ao vínculo e à 

responsabilização do cuidado com sua equipe da unidade básica.
4 

Assim, para a construção dessa rede todos os recursos afetivos, sociais, econômicos, 

sanitários, religiosos, culturais e de lazer devem ser considerados a fim de potencializar os 

esforços das equipes de saúde em relação ao cuidado e reabilitação psicossocial.  

Trabalho em equipe: entre acertos e conflitos  

A mudança paradigmática na organização dos serviços e das práticas em saúde mental 

obtida com o movimento da Reforma Psiquiátrica ocasionou uma transformação nos papéis e 

funções dos profissionais de saúde mental, deslocando-se da lógica hospitalocêntrica para 
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uma estrutura de serviços de base territorial, cujas práticas estão direcionadas ao acolhimento, 

vínculo, autonomia, responsabilização e defesa dos direitos dos usuários e seus familiares.  

O processo de trabalho em saúde mental, como qualquer trabalho vivo em ato, sujeita-

se aos desígnios do trabalhador em seu espaço particular, autônomo e de concretização da 

prática,
11

 sendo permeado por diversos conflitos, choque de opiniões, dificuldades de 

conviver em equipe, como também relações de afeto, responsabilidade e coletividade. 

Nesta pesquisa, as falas dos participantes descrevem bem as relações existentes na 

prática do trabalho em equipe que ora apresentam-se harmoniosas e integradas, ora 

divergentes e conflituosas.   

 

A equipe multiprofissional é totalmente integrada, discute os casos e toma as decisões em 

grupo para melhor atender o paciente. A falta de profissionais e de investimento na área 

dificulta a melhoria do trabalho. (Farmacêutico 2) 

A equipe é integrada e procuramos trabalhar em equipe e pactuando as ações de forma a 

todos os membros participarem das atividades. (Nutricionista 3) 

Há uma boa interação entre a equipe, mas precisa melhorar a comunicação. Faz-se 

necessário também mais recursos humanos e capacitação para os profissionais que já fazem 

parte do Centro de Atenção Psicossocial. (Médico 1) 

Falta a essa equipe uma maior integração, seja pelo número de profissionais, ou pela carga 

horária, já que alguns profissionais têm vinte horas, outros trinta horas, outros quarenta 

horas, e por vezes mais disponibilidade/implicação para um trabalho em equipe. (Psicólogo 

9) 

Existem conflitos intraequipes que dificultam o relacionamento no trabalho. (Psicólogo 5) 

 

Constata-se que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelas equipes, 

relacionadas a problemas técnicos, de comunicação e de gestão, estes profissionais tentavam 

se manter coesos e comprometidos com o portador de transtorno mental, trabalhando de 

forma interdisciplinar e tomando as decisões em conjunto. Tal postura, per si, representa um 

avanço na articulação das demandas e dos processos de trabalho na saúde mental, 

distanciando-se da forma hierarquizada do modelo centrado no médico.  

Ressalta-se a relevância da equipe de saúde mental para a interlocução entre as 

ferramentas conceituais que orientam as práticas assistenciais e os atores sociais que 

vivenciam este processo com visão holística, hábeis e competentes para oportunizar a 

construção de vínculo entre o portador de transtorno mental, a família, a comunidade e os 
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serviços, garantindo a organização do fluxo de responsabilidades entre as diversas instâncias 

envolvidas nesse processo, além de um atendimento humanizado e resolutivo.
3 

A aquisição de novos saberes e modos de agir em saúde, tendo em vista a adequação 

dos trabalhadores aos novos serviços, ocasiona uma inversão na lógica de organização do 

processo de trabalho, antes pautada pela rigidez hierárquica, pela atividade individualizada e 

pela separação trabalhador/produto, para o desenvolvimento do trabalho em equipe, 

interdisciplinar, que impede cada trabalhador de saber tudo e instrumentaliza as saídas dos 

impasses e das fragmentações por meio de um corpo coletivo de trabalho atuando sob a lógica 

de cuidar numa perspectiva biopsicossocial.
20 

Política Nacional de Saúde Mental: uma realidade ainda distante 

A Política Nacional de Saúde Mental, originada a partir da promulgação da Lei n. 

10.216/2001, garante e assegura a estruturação de uma rede de atenção em saúde mental 

extra-hospitalar, de base comunitária, constituída por vários dispositivos que possibilitem a 

atenção psicossocial aos portadores de transtorno mental e seus familiares. Observa-se um 

aumento progressivo da cobertura, porém distribuída desigualmente no território nacional e 

com qualidade inferior à idealizada na formulação da referida proposta.
21 

 

Segue parcialmente (a política), devido à nossa realidade: falta de recursos humanos, 

materiais, insumos e medicamentos. (Enfermeiro 14) 

Porque para seguir as portarias determinadas pela Política Nacional de Saúde Mental seria 

necessário um nível de organização da rede de assistência muito mais eficiente e suficiente 

do que podemos contar hoje. (Psicólogo 7) 

As condições oferecidas (estruturais e materiais) não permitem a efetivação da política de 

saúde mental, conforme está estabelecida. (Assistente Social 3) 

A instituição tenta seguir a Política Nacional de Saúde Mental, entretanto, apresentamos 

diversas dificuldades de pessoal, infraestrutura, falta de materiais e medicamentos, apoio 

matricial, que dificultam o trabalho dos profissionais, prejudicando o melhor atendimento na 

instituição. (Médico 1) 

 

Verifica-se que a estratégia utilizada pelo município para responder minimamente à 

Política Nacional de Saúde Mental tem sido a garantia da constituição da equipe 

multiprofissional e a criação dos CAPS III que funcionam 24 horas, com leitos de 

internamento em saúde mental, além da oferta de dois CAPS III, um para atendimento aos 

portadores de transtornos mentais e outro aos usuários de álcool e drogas. 
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Observa-se que os serviços apresentam alguns desafios que comprometem a qualidade 

desejada e esperada no contexto da PNSM em função da falta de materiais, de pessoal 

qualificado, de infraestrutura e da não existência de uma rede de serviço de referência e 

contrarreferência para pacientes egressos de hospitais psiquiátricos e de outros serviços de 

urgência. A PNSM chama a atenção para a direcionalidade do processo político, o que não 

significa a adoção de padrões e modelos uniformes em todo o territorial nacional. Dessa 

forma, respeitam-se as especificidades locorregionais.
8 

Registrem-se os inúmeros desafios a serem superados pela PNSM, tais como: 

fortalecer políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais de alta 

prevalência e baixa cobertura assistencial; desenvolver estratégias de combate ao crack e 

outras drogas; consolidar e ampliar uma rede de atenção de base comunitária e territorial; 

assegurar o cuidado das crises psicóticas; implementar uma política de saúde mental eficaz no 

atendimento às pessoas que sofrem com a crise social, o desemprego, a violência, o uso e 

abuso de álcool e drogas; aumentar recursos do orçamento anual do SUS para a Saúde 

Mental; e formar gestores e profissionais de saúde aptos a prestar uma assistência humanizada 

e condizente com os princípios da Reforma Psiquiátrica.
5 

Assim, confirmam-se alguns avanços obtidos com a Reforma Psiquiátrica e a 

Política Nacional de Saúde Mental, e algumas dificuldades quanto à realidade dos serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico, considerado muito aquém do preconizado pelas 

mesmas.   

CONCLUSAO 

Considerando-se os achados obtidos, conclui-se que a assistência prestada nos 

dispositivos substitutivos da rede de atenção em saúde mental no município estudado, a partir 

da opinião dos profissionais da rede, apresenta-se deficiente e precária, necessitando 

urgentemente de investimentos e modificações por parte da gestão municipal. 

Uma das principais questões identificadas diz respeito à qualificação dos 

profissionais das equipes de saúde mental. Some-se a precariedade das condições de trabalho 

e sua resolutividade, mesmo em consonância com a Reforma Psiquiátrica e Política Nacional 

de Saúde Mental. 

 Reconhecem-se as lacunas do estudo, todavia isso não o torna menos relevante, pois 

espera-se que estes achados contribuam com a realização de outras pesquisas que visem 

soluções para a situação em que se encontram os serviços de saúde mental de Natal/RN, bem 

como sirvam de sinalizadores para que a Secretária Municipal de Saúde tome ciência de tal 
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realidade e disponibilize-se a transformá-la, impedindo que anos de luta contra os manicômios 

não sejam perdidos e esquecidos.  
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RESUMO  

Verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de nível superior nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN. Estudo analítico, transversal, 

abordagem quantitativa, realizado em sete serviços substitutivos de saúde mental, após 

aprovação pelo CEP/UFRN. A amostra foi de 65 profissionais, selecionada a partir dos 

critérios de inclusão e exclusão. Utilizou-se um questionário com perguntas fechadas e 

semiabertas. Submeteram-se os dados ao SPSS versão 20.0, analisando-os através de 

estatística descritiva, com formulação de gráficos e tabelas. Para verificar o nível de 

significância optou-se pela aplicação dos testes qui-quadrado e exato de Fisher. Adotou-se 

nível de significância de 5% (p<0,05). Detectou-se inadequação quanto ao atendimento aos 

grupos de familiares (52.3%), à formação especializada em saúde mental (69.2%; p=0,02) e às 

dificuldades de trabalho nos serviços (87.7%). Evidenciou-se que os papéis e as funções 

mailto:raionara_cristina@yahoo.com.br
mailto:farnoldo@gmail.com
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desenvolvidas pelos profissionais nos serviços pesquisados estão adequados, embora 

convivendo com inúmeras dificuldades. 

 

Descritores: Saúde mental; Serviços de saúde mental; recursos humanos em saúde; Papel 

profissional.  

ABSTRACT 

Verify the suitability of the roles and functions of higher education professionals in 

substitutive services of mental health in Natal (RN). Analytical study, cross-sectional 

quantitative approach, performed in seven substitutive mental health services, after approval 

by the CEP/UFRN. The sample of 65 professionals selected from the criteria for inclusion and 

exclusion. Was used a questionnaire with closed and semi open questions. Submitted the data 

to SPSS version 20.0, analyzing them through descriptive statistics, with formulation of 

graphs and tables. To check the significance level it was opted for chi-square test and the 

Fisher's exact test application. Was adopted a significance level of 5 % (p<0,05). Was 

detected inadequacy regarding the care of family groups (52,3%) , specialist training in 

mental health (69.2%, p=0.02) and working dificults in services (87.7%). It was evident that 

the roles and functions carried out by professionals in the services surveyed are adequate, 

although coexisting with numerous difficulties. 

 

Descriptors: Mental health; Mental health services; Health manpower; Professional role. 

RESUMEN 

Verificar la adecuácion de los roles y funciones de los profesionales de la educación superior 

en los servicios sustitutivos del salud mental en Natal (RN). Estudio analítico, de corte 

transversal, cuantitativo, realizado en siete servicios de salud mental, después de su 

aprobación por el CEP/UFRN. La muestra de 65 profesionales seleccionados a partir de los 

criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y 

semiabiertas. Los datos fueron sometidos a SPSS versión 20.0, analizando a través de la 

estadística descriptiva, con la formulación de gráficos y tablas. Para comprobar el nivel de 

significación se optó por la aplicación de chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Hemos 

adoptado un nivel de significación del 5% (p< 0,05). Se detectó deficiencias en cuanto a la 

atención de los grupos familiares (52.3 %), la formación de especialistas en salud mental 

(69.2%, p=0,02) y las dificultades de trabajo en los servicios (87.7%). Era evidente que lós 

roles y las funciones llevadas a cabo por profesionales de los servicios encuestados son 

adecuadas, aunque coexiste con numerosas dificultades. 

 

Descriptores: Salud mental; Servicios de salud mental; Recursos humanos em salud; Rol 

profesional 

. 

INTRODUÇÃO 

 Estudos epidemiológicos realizados pela World Health Organization (WHO) 

mostraram que os transtornos mentais e o uso e abuso de álcool e drogas constituem o 

principal motivo de incapacidade e uma das principais causas de morbidade nas sociedades 

atuais. Estima-se que existam, na população mundial, cerca de 95 milhões de pessoas que 

sofrem de depressão e que, de cada quatro pessoas, uma apresente propensão de desenvolver 
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algum transtorno mental ao longo de sua vida. No entanto, apesar dessa realidade, tem-se que, 

na maioria dos países, menos de 2% dos recursos destinados à saúde são gastos na saúde 

mental, agravando esse quadro.
1
  

O agravamento dessa situação implica na construção, implementação e avaliação do 

processo de reforma psiquiátrica e da rede de atenção psicossocial, através do surgimento dos 

dispositivos substitutivos ao hospital psiquiátrico, determinando mudanças nos modelos de 

atenção e de gestão das práticas de saúde mental, bem como nos modos de organizar os 

processos de trabalho e de produzir as ações nesta área, exigindo dessas equipes de saúde uma 

reorganização de seus papéis e funções a partir de suas competências e habilidades 

específicas.  

Esse novo modelo implica, ainda, no desfio de redirecionar as práticas e saberes na 

prestação de serviços e na formação de profissionais, considerando-se como porta de entrada 

os dispositivos estratégicos na atenção psicossocial, ou seja, os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) e os ambulatórios de saúde mental. Ambos os serviços foram 

estruturados para organizar a rede de atenção à saúde mental, atender diariamente a população 

em seu território, promover a inserção social e familiar dos usuários através de ações integrais 

e intersetoriais e prestar acompanhamento clínico e reabilitação psicossocial aos portadores de 

transtorno mental.
2
  

Nesse cenário, a formação e o desenvolvimento de recursos humanos para a saúde 

mental, também demandam uma mudança no perfil. De um lado, os “papéis” são 

resignificados, mesmo apresentando aderência às práticas profissionais específicas de cada 

categoria, regulamentadas pelas leis do exercício profissional, conselhos de classe, entre 

outros, na medida em que cada profissional possui atribuições específicas dentro da equipe de 

saúde mental, estando sujeitos a normas, direitos e deveres.
3
  

Do outro, as “funções”, que dizem respeito às ações sociais e processos diversos 

desenvolvidos pelos profissionais, a fim de reinserir o portador de transtorno mental na 

família e sociedade, também são resignificadas e modificadas. As ações, nesta perspectiva, 

extrapolam as competências e habilidades apreendidas no cotidiano das universidades, 

compreendendo atividades relacionadas a problemas sociais, geração de renda, quebra de 

(pré)conceitos, entre outras.
3
  

A partir dessa compreensão, os papéis e as funções são entendidos como faces de uma 

mesma moeda que ora se interpõem, ora se complementam, mas que jamais podem ser 

separados ou superados em si mesmo no campo da saúde mental, os quais são diretamente 
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influenciados pelos princípios e diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira, pela Política 

Nacional de Saúde mental, pela Lei 10.216 e por suas diversas portarias. 

No Brasil, em diversas regiões, foram realizadas pesquisas sobre o trabalho nos CAPS 

e ambulatórios de saúde mental,
4-7

 mostrando que existe uma grande preocupação por parte 

das universidades com o trabalho executado nos mesmos, o que favorece o desenvolvimento e 

o aprimoramento da qualidade da atenção à saúde mental em nosso país.  

A relevância explicitada e os resultados obtidos nesses estudos incitou o desejo de 

investigar especificamente os CAPS e ambulatórios de Natal, capital do Rio Grande do Norte, 

estado que, a exemplo de outros estados federativos, antecipa-se à reforma psiquiátrica 

brasileira, na construção da rede de atenção à saúde mental. Pensou-se, ao empreender este 

estudo, que existe, no contexto dessa construção continuada, um exercício constante de 

mudança de paradigma e emersão de novas práticas e saberes, ora específicos de cada 

categoria profissional, ora compartilhados, resultando numa busca incessante para impedir a 

perpetuação do pensamento institucionalizante do portador de transtorno mental. O modelo 

emergente ousa e assevera o resgate da cidadania da pessoa que sofre com o transtorno mental 

e seus familiares, um modelo capaz de garantir os direitos humanos na dimensão da atenção 

psicossocial. 

Frente à previsibilidade e à facticidade do novo modelo, surgiu a inquietação em 

conhecer o trabalho nos CAPS e nos ambulatórios, e o questionamento: Qual a 

adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de nível superior nos serviços 

substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN? Assim, traçou-se como objetivo: 

verificar a adequabilidade dos papéis e das funções dos profissionais de nível superior nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal/RN.  

 

MÉTODOS 

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

nos serviços substitutivos da rede de atenção à saúde mental vinculados ao Município de 

Natal/RN, a saber: nos  cinco CAPS, sendo  dois para atendimento a usuários de álcool e 

drogas (CAPSad II Norte e CAPSad III Leste), dois para atendimento a transtornos mentais 

(CAPS II Oeste e CAPS III Leste) e  um para a clientela infanto-juvenil (CAPSi e ad); no 

Ambulatório Especializado em Saúde Mental, localizado no bairro da Ribeira, e no 

Ambulatório de Prevenção e Tratamento do Tabagismo, Alcoolismo e outras Drogadições 

(APTAD) localizado na zona sul de Natal/RN. 
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A população foi composta por 87 profissionais de nível superior que integravam as 

equipes de saúde mental dos referidos serviços substitutivos, sendo a amostra, de 

conveniência, formada por 65 profissionais, selecionada a partir dos critérios de inclusão: 

desejo e disponibilidade; graduação na área da saúde e afins/de outra área de conhecimento; 

comprovação de vínculo efetivo com a instituição através de aprovação em concurso público; 

lotação de no mínimo seis meses e carga horária semanal mínima de 20 horas no serviço de 

saúde mental pesquisado. Excluíram-se, portanto, 22 profissionais do estudo por não 

responderem aos critérios de inclusão. 

A coleta dos dados ocorreu no período de março a agosto de 2013 após aprovação 

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

(CEP-UFRN) com o Parecer nº 217.808, CAAE: 10650612.8.1001.5537, respeitando-se os 

princípios éticos, científicos e legais referente à pesquisa envolvendo seres humanos, 

preconizados na Resolução nº 196/1996
8
 e pela atual Resolução nº 466/2012

9
 do Conselho 

Nacional de Saúde.
9
 Além disso, solicitou-se a todos os participantes a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, nesta pesquisa com os profissionais 

de nível superior nas equipes de saúde mental, um questionário único subdividido em três 

partes. A primeira contendo 20 questões fechadas sobre o perfil socioeconômico dos 

participantes. A segunda, de 45 questões fechadas do tipo Sim, Não ou Não se aplica, que 

retratavam a forma de trabalho e as atividades desenvolvidas pelos mesmos. A terceira, com 

04 questões semiabertas relacionadas a políticas, práticas e tipo de formação dos profissionais 

para a atuação nos serviços de saúde mental.  

Salienta-se que tal instrumento foi construído, testado e validado por pesquisadores do 

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

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo (EERP – USP).
10 

 

Para verificar a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de saúde nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal (RN), formularam-se as seguintes 

hipóteses de pesquisa: Hipótese nula (H0): Os papéis e as funções desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde mental não se apresentam adequados nos Centros de Atenção 

Psicossocial e nos ambulatórios de saúde mental de Natal; Hipótese alternativa (H1): Os 

papéis e as funções desenvolvidas pelos profissionais de saúde mental apresentam-se 

adequados nos Centros de Atenção Psicossocial e nos ambulatórios de saúde mental de Natal. 
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Definiu-se que, para este estudo, a variável dependente refere-se à adequabilidade dos 

papéis e funções dos profissionais de nível superior nos serviços substitutivos, influenciada 

pelas variáveis independentes presentes no Quadro 1. 

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

papéis e funções, os quais foram categorizados como adequado (A) e inadequado (I). Para a 

construção operacional dessas variáveis, utilizaram-se os princípios e diretrizes da reforma 

psiquiátrica brasileira, a Política Nacional de Saúde Mental, dados do Ministério da Saúde,
 11

 

a Portaria GM nº 336/2002,
 12

 a Lei 10.216/2001
13

 e a Portaria nº 175/2001.
 14

 

Quadro 1: Variáveis de adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de saúde nos 

serviços substitutivos de atenção em saúde mental de Natal (RN) 

Variáveis de 

análise 
Categoria da observação 

Curso de 

especialização em 

saúde mental 

Adequado (A): quando o profissional apresentar curso de 

especialização em saúde mental. 

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

Tempo de trabalho 

na saúde mental 

Adequado (A): quando o profissional apresentar pelo menos dois 

anos ou mais de experiência na área da saúde mental. 

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

Tempo de trabalho 

na instituição 

pesquisada 

Adequado (A): quando o profissional apresentar pelo menos dois 

anos ou mais de experiência na instituição pesquisada. 

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

Capacitação 

profissional 

Adequado (A): quando o profissional possuir dois ou mais cursos 

e/ou atualizações no ano anterior à realização do estudo.  

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

Atendimento 

individual 

especializado 

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento individual 

especializado. 

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

Atendimento a 

grupos de portadores 

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento em grupo 

com os usuários. 

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

Atendimento à 

família/familiar 

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento à 

família/familiar. 

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

Atendimento a 

grupos de familiares  

Adequado (A): quando o profissional realizar atendimento em grupo 

com familiares de usuários. 

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

Tipo de abordagem 

utilizada com 

família/familiar 

Adequado (A): quando o profissional utilizar algum tipo de 

abordagem no atendimento à família/familiar. 

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

Auxílio de outro Adequado (A): quando o profissional for auxiliado por pelo menos 
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profissional no 

atendimento familiar 

 

dois outros profissionais de nível superior da equipe no atendimento 

familiar. 

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

O Serviço apresenta 

alguma dificuldade 

(política, de pessoal, 

financeira, estrutura 

física e material) 

Adequado (A): quando o profissional citar no máximo duas das 

quatro dificuldades listadas. 

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

 

 Digitaram-se, tabularam-se e submeteram-se os dados obtidos com o questionário da 

pesquisa ao recurso informacional do Statistical Package for the Social Scienses (SPSS) 

versão 20.0. Posteriormente, analisaram-se os mesmos por meio de estatística descritiva, com 

a formulação de gráficos e tabelas. Para verificar o nível de significância optou-se pela 

aplicação dos testes qui-quadrado e exato de Fisher, quando existissem caselas menores que 5. 

Adotou-se o nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

De modo geral, o perfil dos indivíduos pesquisados caracterizou-se por maioria do 

sexo feminino (79%), faixa etária de 36 a 55 anos (52%), média de 42 anos, carga horária de 

40 horas semanais (62%), tempo de conclusão da graduação de 6 a 15 anos (57%), que 

trabalhavam na área de saúde mental havia menos de 10 anos (72%) e na instituição 

pesquisada havia 5 anos ou menos (52%).  

Observou-se que 83% da amostra pesquisada compôs-se por profissionais que 

atuavam nos CAPS, enquanto que 17% atuavam nos ambulatórios. Houve a predominância, 

nas equipes de saúde mental, de três categorias profissionais: a dos enfermeiros (23%), dos 

médicos (21%) e dos psicólogos (17%). 

 Apresentam-se, a seguir, em ordem decrescente, os resultados referentes à 

adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de saúde nos serviços substitutivos de 

atenção em saúde mental de Natal (RN) conforme o tipo de serviço pesquisado e o tipo de 

profissional (da área da saúde ou de outra área do conhecimento).  

Análise da adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de acordo com o tipo 

de serviço pesquisado  

 Na Tabela 1 apresentam-se os dados relacionados à adequabilidade dos papéis e 

funções dos profissionais conforme o tipo de serviço pesquisado, CAPS ou ambulatório de 

saúde mental. 
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Tabela 1: Análise da adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de acordo com o 

tipo de serviço pesquisado, Natal, RN, Brasil, 2014 

Variáveis de análise 
Instituição pesquisada 

Total 
CAPS Ambulatórios 

 n % N % N % P 

Atendimento 

especializado 

Adequado 54 83,1 11 16,9 65 100 - 

 Inadequado - - - - - - 

Observação do 

comportamento do 

paciente 

Adequado 50 76,9 11 16,9 61 93,8 

1,00 
Inadequado 4 6,2 - - 4 6,2 

Atendimento à família/ 

familiar 

Adequado 50 76,9 10 15,4 60 92,3 
1,00 

Inadequado 4 6,2 1 1,5 5 7,7 

Tempo de trabalho na 

saúde mental 

Adequado 47 72,3 11 16,9 58 89,2 
0,59* 

Inadequado 7 10,8 - - 7 10,8 

Registro da observação 

do paciente no 

prontuário 

Adequado 48 73,8 9 13,8 57 87,7 

0,61 Inadequado 6 9,2 2 3,1 8 12,3 

Atendimento em grupo 

de usuários 

Adequado 46 70,8 10 15,4 56 86,2 
1,00 

Inadequado 8 12,3 1 1,5 9 13,8 

Registro da conduta 

terapêutica no prontuário 

Adequado 48 73,8 7 10,8 55 84,6 
0,05 

Inadequado 6 9,2 4 6,2 10 15,4 

Promoção de ações para 

autonomia do paciente 

Adequado 46 70,8 9 13,8 55 84,6 
0,67 

Inadequado 8 12,3 2 3,1 10 15,4 

Tempo de trabalho na 

instituição pesquisada 

Adequado 43 66,2 10 15,4 53 81,5 0,67 

 Inadequado 11 16,9 1 1,5 12 18,5 

Auxílio de outro 

profissional no 

atendimento familiar 

Adequado 36 55,4 7 10,8 43 66,2 

1,00 
Inadequado 18 27,7 4 6,2 22 33,8 

Capacitação profissional Adequado 35 53,8 7 10,8 42 64,6 
1,00 

Inadequado 19 29,2 4 6,2 23 35,4 

Tipo de abordagem 

utilizada com 

família/familiar 

Adequado 29 44,6 8 12,3 37 56,9 

0,32 Inadequado 25 38,5 3 4,6 28 43,1 

Atendimento a grupos de 

familiares 

Adequado 27 41,5 4 6,2 31 47,7 
0,51 

Inadequado 27 41,5 7 10,8 34 52,3 

Curso de especialização 

em saúde mental 

Adequado 13 20 7 10,8 20 30,8 
0,02 

Inadequado 41 63,1 4 6,2 45 69,2 

O serviço apresenta 

alguma dificuldade 

Adequado 6 9,2 2 3,1 8 12,3 
0,61 

Inadequado 48 73,8 9 13,8 57 87,7 

Nota: * Teste qui-quadrado. 

 

 Observa-se adequação nas variáveis relacionadas ao tempo de trabalho dos 

profissionais na área da saúde mental (89,2%) e nos serviços pesquisados (81,5%). Apesar 

desses anos de experiência na área em estudo, revela-se uma inadequação de 35,4% referente 

à capacitação profissional e de 69,2% na formação específica em saúde mental destes 

profissionais, em ambos os serviços. Esse último achado mostrou diferença estatisticamente 
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significante (p=0,02) com a adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais nas equipes 

de saúde mental.  

  Os papéis dos profissionais, relacionados às suas atribuições específicas, 

apresentaram-se adequados tanto nos CAPS quanto nos ambulatórios de saúde mental, 

observados pelas porcentagens de adequabilidade das seguintes variáveis: atendimento 

individual especializado (100%) e com grupos de paciente (86,2%), observação do 

comportamento do paciente (93,8%), registro da observação do paciente no prontuário 

(87,7%) e registro da conduta terapêutica no prontuário (84,6%). 

 No tocante ao atendimento às famílias, que se insere tanto como papel quanto como 

função dos profissionais que trabalham nas equipes de saúde mental, este também se 

apresentou como adequado, conforme os seguintes índices: 92,3% de adequabilidade 

relacionada ao atendimento dispensado a um familiar e/ou uma família; 66,2% relacionada ao 

auxílio de outro profissional no atendimento familiar; 56,9% quanto ao tipo de abordagem 

utilizada com as famílias; mostrando-se inadequado somente quanto ao atendimento com 

grupos de familiares (52,3%). 

 Com relação às funções, destacam-se, principalmente, na variável acerca da promoção 

de ações visando à autonomia do usuário com uma adequação, ou seja, com índice de 84,6%. 

 Uma variável deste estudo que pode interferir sobremaneira na adequabilidade dos 

papéis e funções dos profissionais das equipes referidas anteriormente trata-se das 

dificuldades de trabalho encontradas nos serviços de saúde mental que, de acordo com os 

dados encontrados, apresentam índice de inadequação de 87,7%. 

Análise da adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de acordo com o tipo 

de profissional pesquisado  

 A tabela 2 demonstra os dados relacionados à adequabilidade dos papéis e funções dos 

profissionais conforme o tipo de profissional pesquisado, da área da saúde ou de outra área do 

conhecimento, onde estão incluídos: arte educador (01), assistente social (05) arteterapeuta 

(03), licenciado em letras (01), sociólogo (01), totalizando, coincidentemente, 11 

profissionais, o que equivale ao número de profissionais presentes nos ambulatórios de saúde 

mental pesquisados. 
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Tabela 2: Análise da adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais de acordo com o 

tipo de área de atuação profissional, Natal, RN, Brasil, 2014 

Variáveis de análise 

Tipo de profissional 

Total 
Saúde 

Outras 

áreas 

    

 n % n % N % P 

Atendimento especializado 
Adequado 54 83,1 11 16,9 65 100 - 

 Inadequado - - - - - - 

Observação do comportamento do 

paciente 

Adequado 50 76,9 11 16,9 61 93,8 
1,00  

Inadequado 4 6,2 - - 4 6,2 

Atendimento à família/ familiar 
Adequado 49 75,4 11 16,9 60 92,3 

0,57* 
Inadequado 5 7,7 - - 5 7,7 

Tempo de trabalho na saúde 

mental 

Adequado  47 72,3 11 16,9 58 89,2 
0,59* 

Inadequado 7 10,8 - - 7 10,8 

Registro da observação do 

paciente no prontuário 

Adequado 48 73,8 9 13,8 57 87,7 
0,61 

Inadequado 6 9,2 2 3,1 8 12,3 

Atendimento em grupo de 

usuários 

Adequado 45 69,2 11 16,9 56 86,2 
0,33* 

Inadequado 9 13,8 - - 9 13,8 

Registro de conduta terapêutica no 

prontuário 

Adequado 47 72,3 8 12,3 55 84,6 
0,35 

Inadequado 7 10,8 3 4,6 10 15,4 

Promoção de ações para 

autonomia do paciente 

Adequado 47 72,3 8 12,3 55 84,6 
0,35 

Inadequado 7 10,8 3 4,6 10 15,4 

Tempo de trabalho na instituição 

pesquisada 

Adequado 43 66,2 10 15,4 53 81,5 0,67 

 Inadequado 11 16,9 1 1,5 12 18,5 

Auxílio de outro profissional no 

atendimento familiar 

Adequado 38 58,5 5 7,7 43 66,2 
0,16* 

Inadequado 16 24,6 6 9,2 22 33,8 

Capacitação profissional 
Adequado 34 52,3 8 12,3 42 64,6 

0,29 
Inadequado 20 30,8 3 4,6 23 35,4 

Tipo de abordagem utilizada com 

família/familiar 

Adequado 31 47,7 6 9,2 37 56,9 
1,00*  

Inadequado 23 35,4 5 7,7 28 43,1 

Atendimento em grupo de 

familiares 

Adequado 26 40 5 7,7 31 47,7 
1,00*  

Inadequado 28 43,1 6 9,2 34 52,3 

Curso de especialização em saúde 

mental 

Adequado 15 23,1 5 7,7 20 30,8 
0,29* 

Inadequado 39 60 6 9,2 45 69,2 

O serviço apresenta alguma 

dificuldade 

Adequado 7 10,8 1 1,5 8 12,3 1,00 

 Inadequado 47 72,3 10 15,4 57 87,7 

Nota: * Teste qui-quadrado. 

Diante dos dados descritos na tabela 2, observa-se não haver muitas diferenças de 

valores com relação às variáveis mostradas na tabela 1, permanecendo a adequabilidade 

quanto ao tempo de trabalho dos profissionais na área da saúde mental e nos serviços 

pesquisados, ao atendimento individual especializado, com grupos de paciente e à 

família/familiar em ambas as categorias de profissionais, da saúde e de outras áreas do 

conhecimento, além da observação do comportamento do paciente, registro dessa observação 
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e da conduta terapêutica no prontuário, promoção de ações para autonomia do paciente, 

auxílio de outro profissional no atendimento familiar e capacitação profissional. 

Constatou-se a inadequabilidade dos papéis e funções dos profissionais diante do 

atendimento em grupos de familiares (52,3%) e com relação à formação específica para 

atuação em saúde mental (69,2%), porém, nesta análise, essa última variável não apresentou 

significância estatística.  

Reafirmam-se os resultados referentes às dificuldades de trabalho existentes nos 

serviços substitutivos de saúde mental, as quais se mostram inadequadas (87,7%), tanto pelos 

profissionais da saúde (72,3%) quanto por profissionais de outras áreas (15,4%) por ser um 

fator decisivo para o melhor/pior desempenho dos papéis e funções dos profissionais. 

DISCUSSÃO 

 O perfil de profissionais da rede de atenção em saúde mental encontrado nessa 

pesquisa foi semelhante ao de outros estudos, onde se observou a predominância de 

profissionais mais experientes
15-16

, do sexo feminino
15-18

, com carga horária semanal de 

trabalho de 40 horas
16

 e tempo de atuação na instituição de cerca de 5 anos.
17

 

No trabalho em saúde mental, são muitos os obstáculos e desafios enfrentados no 

cotidiano laboral, sejam eles pela grande demanda, pelas necessidades reais e subjetivas dos 

sujeitos implicados, pelas limitações do trabalho em equipe, pelo desconhecimento e 

fragilidade da rede de saúde mental e das relações com os gestores, dentre outros.
6,19-20

  

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os ambulatórios de saúde mental são 

espelhos dessas realidades e mostram que as teorias e modelos prescritos de atendimento são 

insuficientes frente às demandas das relações diárias dos trabalhadores com a singularidade da 

doença mental. Práticas e conceitos que pareciam sustentar o trabalho em saúde mental, a 

partir da formação acadêmica e de experiências no cotidiano laboral, precisam ser revistas 

antes de se tornarem estratégia terapêutica.
21-22

  

Espera-se que a assistência prestada nos CAPS inclua atendimento: individual (de 

orientação, medicamentoso, psicoterápico, entre outros), em grupos (grupo operativo, 

psicoterapia, atividades de suporte social), oficinas terapêuticas realizadas por profissional 

capacitado, visitas e atendimentos domiciliares, atendimento a famílias e atividades 

comunitárias enfocando a integração do portador de transtorno mental na família e na 

sociedade.
23

  

Os achados encontrados nesta pesquisa revelaram uma adequabilidade dos papéis e 

funções dos profissionais nos atendimentos e atividades individuais (observação e registro do 

comportamento do paciente e das condutas terapêuticas no prontuário), em grupo de pacientes 
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e, em parte, à família/familiar dos portadores de transtorno mental. No atendimento às 

famílias encontrou-se um nível de inadequação de 52,3% referente aos grupos de familiares, 

demonstrando uma deficiência, portanto, uma fragilidade dos CAPS e ambulatórios de saúde 

mental de Natal/RN.   

Apesar da adequação dos papéis e funções dos profissionais quanto ao tipo de 

abordagem utilizada no atendimento à família (56,9%), ressalta-se que alguns profissionais 

esboçaram respostas confusas e superficiais sobre o tipo de abordagem utilizada, mostrando, 

às vezes, desconhecimento e realizando-a de forma empírica sem qualquer embasamento 

científico, algo meio que intuitivo. 

No atual modelo de atenção psicossocial, compreende-se a necessidade e a 

importância da participação da família no tratamento e reabilitação do portador de transtorno 

mental, entendendo-a como ferramenta fundamental para a evolução satisfatória do usuário.
24

  

Assim, os grupos de familiares oportunizam a troca de experiências e a formação de 

vínculos, proporcionando apoio e orientação adequados aos familiares, fazendo com que estes 

consigam transpor o ônus presente na trajetória e experiência do cuidado a um portador de 

transtorno mental, marcado pelo sentimento de sobrecarga e desgaste físico, emocional e 

psicológico.
25,26

  

O tempo de trabalho dos profissionais na área da saúde mental e nos serviços 

pesquisados foi considerado adequado, porém essa experiência na área em estudo não foi 

acompanhada por melhorias na capacitação e formação profissional, com índices de 

inadequação de 35,4% e 69,2%, respectivamente. A variável especialização dos profissionais 

em saúde mental foi estatisticamente significante (p=0,02) na adequabilidade dos papéis e 

funções dos profissionais nas equipes de saúde mental, de acordo com o tipo de serviço 

pesquisado. 

Considera-se essa evidência como alarmante e perigosa para a o avanço da atenção 

psicossocial, visto que a ausência de conhecimentos científicos atualizados e especialização 

técnico-profissional adequada na área da saúde mental faz com que muitos profissionais 

perpetuem as práticas adquiridas no cotidiano laboral, na rotinização da prática diária, sujeita 

aos vícios e aos “achismos”, e muitas vezes permeadas pelo modelo manicomial.
18

  

No entanto, esse fato não se constitui numa particularidade de Natal (RN), estando 

presente em diversos outros estados brasileiros
6,18,20,24 

 e revelando que, apesar dos avanços 

obtidos com a reforma psiquiátrica e a Política Nacional de Saúde Mental, ainda existem 

muitos desafios para a concretização do modelo de atenção psicossocial. 
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Os profissionais das equipes de saúde, não somente da área da saúde mental, mas de 

toda a saúde, precisam de ações de capacitação e educação permanente, por meio de 

seminários, cursos, palestras, supervisão e treinamentos na área, abordando questões como a 

relação profissional-usuário, o desenvolvimento do trabalho em equipe, o aprofundamento do 

conhecimento teórico/técnico e a criação de espaços de cuidado para os profissionais, enfim, 

trata-se da valorização do trabalhador.
27

  

Entende-se que, somente dessa maneira, conseguir-se-á uma transformação dos 

processos de trabalho em saúde mental, com a formação de profissionais críticos e reflexivos 

acerca de seus papéis e funções na equipe e no serviço, a fim de consolidar os princípios 

propostos pela Reforma Psiquiátrica, enfocando as reais necessidades do portador de 

transtorno mental e seus familiares.
28,29 

 

 Chama-se particular atenção para uma variável identificada neste estudo que pode 

interferir sobremaneira na adequabilidade dos papéis e das funções dos profissionais das 

equipes dos serviços substitutivos de Natal/RN. Refere-se às condições de trabalho nestes 

serviços que se apresentam permeadas por diversas dificuldades financeiras, materiais e 

insumo, de recursos humanos, infraestrutura, dentre outras, possuindo índice de inadequação 

de 87,7%. 

 Os resultados sobre dificuldades no cenário dos CAPS e Ambulatório apresentam-se 

análogos aos de outras pesquisas brasileiras que detectaram a insatisfação das equipes de 

saúde mental, relacionadas à escassez de materiais e equipamentos, espaços pequenos e/ou 

inadequados para o desenvolvimento das atividades, carência de recursos financeiros e 

humanos, com equipes reduzidas e sobrecarregadas, desvalorização dos profissionais através 

de baixos salários, ausência de formação continuada em serviço, rede de atenção psicossocial 

insuficiente para a grande demanda de usuários, desarticulação com a atenção básica e 

ausência/pouco diálogo com os gestores.
6,18,20,24 

  

CONCLUSÃO 

 Dentre as variáveis estudadas, verificou-se que apenas o atendimento a grupos de 

familiares, a formação especializada em saúde mental e as condições de trabalho nos serviços 

substitutivos apresentavam-se inadequadas aos papéis e funções desenvolvidos pelos 

profissionais nos referidos serviços. 

 Destarte, conclui-se pela rejeição da hipótese nula (H0) e aceitação da hipótese 

alternativa (H1), onde se evidenciou adequação nos papéis e nas funções desenvolvidos pelos 

profissionais nos serviços substitutivos em saúde mental, embora convivendo em seu 



 129 

cotidiano com inúmeras dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas práticas 

profissionais frente às condições de trabalho. 

Espera-se que este estudo ofereça contribuições no modus operandi dos profissionais 

atuantes nos CAPS e Ambulatórios; subsídios para a formação acadêmica dos futuros 

profissionais e que, atraídos pela área, possam desenvolver habilidades e competências 

direcionadas a atenção psicossocial; aos gestores municipais e estaduais do referido estado 

federativo; e, ainda, contribuir na produção do conhecimento apresentando indicadores para o 

fortalecimento da PNSM. Deste modo, chama-se a atenção para a precarização dos processos 

de trabalhos no campo da saúde mental quanto às condições de trabalho e a resolutividade dos 

serviços de saúde mental. 

Destacaram-se como limitações à realização desta pesquisa: a negativa de uma 

pequena parcela em participar da pesquisa ou a ausência de entrega do questionário, mesmo 

após muitas e repetitivas solicitações, facultando meios de recolha dos questionários, 

incluindo seu domicílio; as paralisações ocorridas em todo o Brasil e, consequentemente, em 

Natal, que atrasaram o processo de coleta dos dados; e limitações no próprio instrumento de 

pesquisa quanto a especificidades das atividades desenvolvidas pelos profissionais, 

exemplificadas na promoção de ações visando à autonomia do paciente autodeclarada pelos 

profissionais sujeitos da presente pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES 

Os profissionais de nível superior dos serviços substitutivos de atenção em saúde 

mental que participaram deste estudo eram, em sua maioria, mulheres, adultos, com média de 

42 anos, experientes profissionalmente, com tempo de atuação na área da saúde mental de 1 a 

34 anos e, na instituição pesquisada, de 1 a 18 anos.  

Quanto aos papéis e às funções desempenhados pelos profissionais pesquisados, 

destacaram-se: atendimento individual especializado, com observação do comportamento e 

registro do mesmo e da conduta terapêutica no prontuário; atendimento em grupos de 

usuários; atendimento à família/familiar, geralmente, acompanhado por outro profissional de 

nível superior, utilizando, principalmente, a abordagem cognitiva; e promoção de ações 

visando à autonomia do portador de transtorno mental.  

Quanto às políticas e à formação em saúde, evidenciaram-se diversas dificuldades 

encontradas pelos profissionais dos CAPS e ambulatórios de saúde mental de Natal (RN) 

referentes, principalmente, à falta de capacitação das equipes, à ausência de uma rede de 

saúde mental estruturada para oferecer suporte para esses serviços, agravada pela carência de 

recursos humanos, materiais e de infraestrutura, entre outros. No tocante aos recursos 

humanos, observou-se déficit na formação acadêmica da maioria dos profissionais 

relacionado à falta de estágios e aprofundamentos na disciplina de saúde mental, com exceção 

dos médicos, que consideraram sua formação como satisfatória, embora alerte-se que os 

mesmos fizeram referência à residência médica e não à graduação, bem como ausência de 

cursos de capacitação e de supervisão clínico-institucional, comprometendo, sobremaneira, a 

qualidade da assistência prestada.  

No entanto, constatou-se que, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelas 

equipes, relacionadas a problemas técnicos, de comunicação e de gestão, estes profissionais 

assumiam o compromisso da reforma psiquiátrica brasileira, mesmo com lacunas na sua 

compreensão, assim, utilizando-se de recursos próprios herdados da experiência na área e da 

possível troca de informações entre eles. Desse modo, tentavam manterem-se coesos e 

comprometidos com os processos de cuidar do portador de transtorno mental, trabalhando de 

forma multidisciplinar, porém na perspectiva da interdisciplinarmente, na medida em que 

tomavam as decisões em conjunto. 

Quanto à adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais aos serviços 

substitutivos de saúde mental, constatou-se adequação em relação ao tempo de trabalho na 

área e nos serviços de saúde mental pesquisados; nos atendimentos e atividades individuais 

(observação e registro do comportamento do paciente e das condutas terapêuticas no 
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prontuário); na promoção de ações visando à autonomia do paciente; no atendimento em 

grupo de pacientes; e, em parte, à família/familiar dos portadores de transtorno mental. No 

que diz respeito à inadequabilidade dos papéis e funções, registram-se aquelas sobre o 

atendimento aos grupos de familiares, a formação especializada em saúde mental e as 

condições de trabalho nos serviços substitutivos. 

Concluiu-se pela rejeição da hipótese nula (H0) e aceitação da hipótese alternativa 

(H1), onde se evidenciou adequação nos papéis e nas funções desenvolvidas pelos 

profissionais tanto nos CAPS quanto nos ambulatórios de saúde mental, embora convivendo 

em seu cotidiano com inúmeras dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas práticas 

profissionais frente às condições de trabalho. 

Considerando-se os achados obtidos concluiu-se também que a assistência prestada 

nos dispositivos substitutivos da rede de atenção em saúde mental no Município de Natal/RN, 

apesar dos avanços obtidos anteriormente e da adequabilidade nos papéis e nas funções dos 

profissionais dos serviços, ainda se apresenta muito aquém ao idealizado pela Reforma 

Psiquiátrica Brasileira e pela Política Nacional de Saúde Mental, necessitando, urgentemente, 

de investimentos e modificações por parte dos serviços, profissionais e gestão municipal. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 A realização deste estudo ocorreu logo após uma das piores gestões municipais de 

Natal (RN), de ampla repercussão nas mídias de massa e redes sociais em todas as áreas, com 

efeito deletério na educação, na saúde, na segurança pública, entre outros segmentos e, 

mesmo assim, manteve-se a pesquisa que objetivou analisar o processo de reforma 

psiquiátrica e a política de saúde mental do Município de Natal/RN a partir dos papéis e 

funções dos profissionais dos serviços substitutivos em saúde mental. 

 Os resultados obtidos revelaram a carência dos serviços e da rede de atenção 

psicossocial presentes na capital do Rio Grande do Norte. Tal achado remete e suscita uma 

reflexão sobre a situação da rede de serviços de saúde mental nos municípios do interior do 

estado, onde se verificam, a olhos vistos, os resquícios de um modelo tradicional de política 

partidária, afetando as agendas pactuadas pelo estado frente aos programas ministeriais. 

Diante da premente situação calamitosa que o Estado enfrentou, e tenta, atualmente, contornar 

o atraso no progresso e desenvolvimento do mesmo, detecta-se que, apesar dos avanços da 

reforma psiquiátrica, a saúde mental continua esquecida pelos gestores, fazendo com que 

muitos serviços mantenham-se funcionando devido à boa vontade e compromisso dos 

profissionais e familiares dos portadores de transtorno mental, algo meio filantrópico e 

caritativo. 

 Ressalta-se que, apesar da adequabilidade dos papéis e funções dos profissionais aos 

serviços substitutivos em saúde mental, fazem-se necessárias maior capacitação e qualificação 

dos mesmos, com novas estratégias de cuidado ao portador de transtorno mental e seu 

familiar, maior conhecimento dos preceitos da reforma psiquiátrica e da Política Nacional de 

Saúde Mental, a fim de garantir o avanço e a consolidação das mesmas, bem como a melhoria 

da assistência prestada, além de impulsionar os profissionais na maior compreensão e luta por 

garantias estruturais para adequar os serviços e os processos de trabalho às condições da 

dignidade social e humana, portanto, fortalecendo os direitos humanos.  

Desse modo, espera-se que este estudo ofereça: contribuições no modus operandi dos 

profissionais atuantes nos CAPS e Ambulatórios; subsídios para a formação acadêmica dos 

futuros profissionais e que, atraídos pela área, possam desenvolver habilidades e 

competências direcionadas à atenção psicossocial a partir da realidade de cada serviço; aos 

gestores municipais e estaduais do referido estado federativo; e, ainda, contribuir na produção 

do conhecimento e sua publicização, apresentando indicadores adequados para o 

fortalecimento da estrutura local e da própria PNSM.  
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Destacam-se como limitações à realização desta pesquisa: as paralisações ocorridas 

em todo o Brasil e, consequentemente, em Natal, que atrasaram o processo de coleta dos 

dados; as greves ocorridas nos serviços de saúde do estado, inviabilizando a realização da 

pesquisa no Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado; a negativa de uma pequena parcela em 

participar da pesquisa ou a ausência de entrega do questionário, mesmo após muitas e 

repetitivas solicitações, facultando meios de recolha dos questionários, incluindo seu 

domicílio; e limitações no próprio instrumento de pesquisa quanto a especificidades das 

atividades desenvolvidas pelos profissionais, exemplificadas na promoção de ações visando à 

autonomia do paciente autodeclarada pelos profissionais sujeitos da presente pesquisa. 

 Ao se considerar a importância dos resultados dessa pesquisa, sugere-se a expansão da 

mesma para as outras cidades do estado, a partir das unidades regionais de saúde, e também a 

inclusão dos profissionais de nível técnico e médio, a fim de traçar um perfil da atenção 

psicossocial no Rio Grande do Norte. Ao mesmo tempo, elencaram-se algumas ações e 

medidas essenciais para a melhora da assistência em saúde mental, tais como: 

 Do ponto de vista dos profissionais - Realização de reuniões mensais entre a 

coordenação de saúde mental e os profissionais dos serviços substitutivos; 

 Do ponto de vista da gestão - Contratação de um supervisor clínico-institucional para 

supervisionar e escutar as necessidades e problemas das equipes, ajudando-as a 

solucioná-los a partir da realidade vivenciada em cada serviço, respeitada suas 

particularidades e as singularidades dos sujeitos envolvidos; 

 Do ponto de vista da pactuação - Realização de parcerias com universidades e 

instituições de ensino para ofertar cursos de capacitação e especialização em saúde 

mental para os profissionais; 

 Do ponto de vista da inserção familiar do portador de transtornos mentais - Incentivo à 

formulação dos grupos de familiares nos CAPS e ambulatórios considerando o 

adensamento das crises situacionais e recidivas dos quadros graves, acompanhamento 

do tratamento e apoio ao familiar que sofre com a doença mental, além de estimular a 

economia solidária, como forma de autonomia e independência econômico-financeira 

dos mesmos. 

Por fim, com a consolidação dos dados deste estudo, pretende-se divulgar os 

resultados através da publicação dos artigos científicos em periódicos indexados nacionais e 

internacionais, apresentados na discussão, bem como asseverar o compromisso na 

apresentação do relatório final junto aos serviços pesquisados e aos órgãos gestores, tornando-
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o um documento de consulta sobre o perfil e as atividades desenvolvidas pelas equipes nos 

serviços substitutivos de saúde mental em Natal/RN, inexistente até o momento na 

Coordenação Municipal de Saúde Mental. E, assim, buscar-se-á traçar-se um plano de ação 

para mudar a realidade constatada e garantir aos usuários os princípios operacionais e 

doutrinários da Reforma Psiquiátrica Brasileira e do Sistema Único de Saúde. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  

 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

                                               .  

Ao Coordenador de Saúde Mental de Natal (RN)                  Natal, _____de _________ de 2011 
 

O Departamento de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da UFRN através do seu Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem está estruturado em 06 Linhas de Pesquisa, entre elas a Linha 

“Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva”. Vinculada à mesma, 

a discente de Doutorado do mencionado programa, Ms. Raionara Cristina de Araújo Santos, sob a orientação do 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, desenvolverá a pesquisa intitulada “Papéis e funções dos 

profissionais dos serviços e políticas de saúde mental em Natal (RN)”. 

O estudo tem por objetivo: Diagnosticar a política de saúde mental do município de Natal (RN) a partir 

dos papéis e funções dos profissionais de saúde que compõem tais equipes. 

Os sujeitos do estudo serão o Coordenador de Saúde Mental do município de Natal e profissionais 

(médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e demais profissionais de nível 

superior e técnico) da saúde mental de 08 serviços de atenção psiquiátrica da cidade de Natal (RN), a saber: os 

05 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo 02 para atendimento a usuários de álcool e outras drogas 

(CAPSad II Norte e CAPSad III Leste), 02 para atendimento a transtornos mentais e/ou comportamentais (CAPS 

II Oeste e CAPS III Leste) e 01 para clientela infanto-juvenil (CAPSi e ad); no Ambulatório Especializado em 

Saúde Mental, localizado no bairro da Ribeira; no APTAD localizado na zona Sul; e no Hospital Psiquiátrico Dr. 

João Machado (HJM) que, apesar de estar vinculado à esfera administrativa estadual, possui gestão municipal. 

Estima-se que serão entrevistados cerca de 200 profissionais no conjunto destes serviços. 

 A entrevista com o Coordenador de Saúde Mental do município de Natal (RN) será realizada através de 

um roteiro de entrevista, e as entrevistas com os profissionais de nível superior e técnico de saúde mental serão 

feitas mediante contato prévio com os mesmos, sendo as mesmas agendadas previamente no próprio local de 

trabalho. Salienta-se que as entrevistas serão respondidas manualmente e/ou gravadas em aparelho de MP4. 

Outrossim, reitera-se que os dados serão mantidos em sigilo de acordo com a Resolução do Ministério 

da Saúde 196/1996 que trata da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos cujos resultados serão utilizados como 

objeto de pesquisa tão somente para esta finalidade. 

Na certeza de contar com a colaboração e empenho agradece-se antecipadamente e coloca-se à 

disposição para eventuais esclarecimentos.  

_____________________________________                        ________________________________ 

Coordenador(a) de Saúde Mental de Natal (RN)                      Francisco Arnoldo Nunes de Miranda                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 Coordenador da Pesquisa 

(   ) Autorizo a Realização do Estudo 

 

 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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APÊNDICE B 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Prezado (a) Sr. (a) 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Papéis e funções dos profissionais dos 

serviços e políticas de saúde mental em Natal (RN)”. Desenvolvida pela doutoranda Raionara Cristina de 

Araújo Santos, sob orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, coordenador da Linha de 

Pesquisa “Ações promocionais e de atenção a grupos humanos em Saúde Mental e Saúde Coletiva”, Professor 

Adjunto do Departamento de Enfermagem da UFRN e responsável por esta pesquisa. 

 Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo, represália ou penalidade. 

O estudo tem por objetivo geral: Diagnosticar a política de saúde mental do município de Natal (RN) a 

partir dos papéis e funções dos profissionais de saúde que compõem tais equipes. Como objetivos específicos 
tem-se: Caracterizar o cenário dos serviços públicos de saúde mental no município de Natal; Retratar as 

atividades desenvolvidas pelas equipes de saúde mental nos serviços públicos de atenção em saúde mental de 

Natal (RN); Identificar os papéis e funções das diferentes categorias profissionais nas equipes de saúde mental.

 Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) a uma entrevista a partir de um roteiro de 

entrevista previamente elaborado de acordo com a categoria profissional, sendo a mesma preencida 

manualmente pelo entrevistado e/ou gravada por meio de um aparelho de MP4. 

 A presente pesquisa oferece risco ou desconforto mínimos ao participante, pois não envolve 

experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. Não haverá ressarcimento por 

sua participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e voluntária mediante os esclarecimentos sobre 

objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões e divulgação. No entanto, na ocorrência, em 

qualquer momento, de algum dano causado pela pesquisa ao mesmo, seja ele de origem física ou moral, o 
participante terá direito a indenização, desde que se comprove legalmente esta necessidade, segundo as leis 

brasileiras. Os benefícios ao participante serão da ordem de promoção do conhecimento acerca da política de 

saúde mental do município de Natal (RN).  

  Ressalta-se que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido, caso solicite. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa ou de 

sua ética, poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes responsáveis: 

Pesquisador responsável: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. End.: Av. Ayrton Senna, 16, Residencial 

Santa Clara, Apto. 22. Capim Macio, Natal (RN), Brasil. CEP: 59.080-100. Fone: 9141-4448. E-mail: 

farnoldo@gmail.com.  
Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-

970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135. Home-page: www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada “Papéis e funções dos profissionais 

dos serviços e políticas de saúde mental em Natal (RN)”. 

 

________________________________            _________________________________ 

Pesquisador (Assinatura)                                  Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 
Natal/RN, ______ de________________ de ________. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.   

 
pgenf@pgenf.ufrn.br 
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http://www.etica.ufrn.br/
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ANEXO A 

  
 

 

Roteiro para entrevista com profissionais de saúde mental 

                 Esse estudo visa caracterizar os serviços de saúde mental de sua comunidade. Por favor, responda a 

TODAS as questões, assinalando, com sinceridade, sua opção.   Não deixe nenhuma questão  sem  resposta.      

                 Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. 

 

PARTE I – PESQUISADOR 

  1 Código da instituição (letras)  Número de identificação da instituição (seqüencial)  

  2 Código do sujeito (iniciais)  Número de identificação do sujeito  

 

PARTE II – ENTREVISTADOS 

(OBS.: Nas questões de assinalar, apenas marque um número ou palavra) 

 

I - CONTEXTUALIZAÇÃO 

  3 Data do seu nascimento:            Idade em anos completos  = 

  4 Qual seu sexo?  1 = feminino 2 = masculino 

  5       Qual sua formação acadêmica?                        1 = Medico 

 2 = Enfermeiro 

 3 = Psicólogo 

 4 = Fisioterapeuta 

 5 = Terapeuta Ocupacional 
 6 = Assistente Social 

 7 = Outro: a – Fonoaudiólogo;            b – Farmacêutico; 

                   c – Educador físico;           d – Arteterapeuta; 

                   e – Musicoterapeuta;         f – Arte cênica; 

                   g – Nutricionista;                h – Psicopedadogo 

                   i – Ciencias sociais                                                                                             

  6 Ano de conclusão da sua graduação =                                                                                                 Anos completos = 

  7 Frequentou curso de especialização?                                              1 = sim                                  2= Não 

  8 Que tipo de especialização? 1= Saúde mental 2= Outra  3= Não se aplica 

  9 Desde quando você  trabalha na saúde mental ?                                   Anos completos = 

10 Em que ano você começou a trabalhar neste serviço?                                         Anos completos = 

11 Qual é a sua carga horária semanal de trabalho, neste serviço?                               

12    Qual é o seu salário neste serviço, em reais: (1) = 0-999);           (2) = 1000-1999;        (3) = 2000-2999;   

                                                                          (4) = 3000-3999 ;    (5) = 4000-4999 

13 Tem outro emprego ou trabalho?                                                                      1= Sim                                                      2= Não 

14 Qual é a área do outro emprego? 1= saúde mental 2= outro   3= Não se aplica 

15 Outros programas educacionais frequentados  

(Especializações com + de 360 hs;mestrado;doutorado)                                             

 1= Sim 

Especifique:_________  

2= Não 

16                          Outros programas educacionais frequentados 

(Atualizações - de 360 horas)    

1= Sim Especifique:___________ 

 

2 = Não  

17 Outros programas educacionais frequentados  

 Cursos de curta duração – Treinamentos                                                

1= Sim Especifique:___________ 

 

2 = Não 

 

Se freqüentou cursos de especialização, qual  foi o enfoque? 

18 Assistência  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

19 Discussão de casos  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

20 Somente supervisão  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

21 Teórico  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

22 Outros  1=Sim.Especifique

_______________ 

2= Não 3= Não se aplica 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196.   

 
pgenf@pgenf.ufrn.br 
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II – O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAL 
23 Que tipo de atendimento individual você realiza neste serviço? (1) Médico;    (2) Psicológico; 

 (3) Enfermagem;  (4) Terapia Ocupacional;  (5) Serviço Social   (6) Outro. Especifique:_________ 

24 Você atende em grupos?                 1= Sim                                                 2= Não 

25 Que tipo de prescrição você faz?   (1) médica;    (2) de Enfermagem   (3) de Psicologia 

 (4) Outra. Especifique_______________________                                (5) Não faço 

Que tipo de cuidados de enfermagem você faz? (Para enfermeiros e outros profissionais que por acaso 

realizem essas atividades) 

26 Administração de medicamentos 1= Sim 2= Não 

27 Cuidados físicos /higiene 1= Sim 2= Não 

28 Conforto  1= Sim 2= Não 

29 Sinais vitais  1= Sim 2= Não 

30 Sono  1= Sim 2= Não 

31 Recreação  1= Sim 2= Não 

32 Observação  1= Sim 2= Não 

33 Anotação  1= Sim 2= Não 

34 Interações terapêuticas  1= Sim 2= Não 

35 Você faz atendimento familiar? 1= Sim 2= Não 

36 Como você atende famílias?  1= Sozinho 2= Com outro 

profissional 

3= Sozinho e com 

outro profissional 

4=Não 

atendo 

Qual profissional que o auxilia no atendimento familiar? 

37 Médico  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

38 Enfermeiro  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

39 Psicólogo  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

40 Terapeuta ocupacional  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

41 Assistente social  1= Sim 2= Não 3 = Não se aplica 

42 Outros  1= Sim 

Especifique_____________ 

2= Não 3= Não se aplica 

Como você realiza o atendimento a famílias ? 

43 Grupos de famíliares 1= Sim 2= Não 3= Não  se aplica 

44 Uma família  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

45 Um familiar  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

Que tipo de abordagem você utiliza no atendimento à família? 

46 Cognitiva  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

47 Psicanalítica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

48 Sistêmica  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

49 Pichon  1= Sim 2= Não 3= Não se aplica 

50 Outra  1=Sim.Especifique________

_________________ 

2= Não 3= Não se aplica 

51 Você faz observação do comportamento do paciente? 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro rotineiro das observações sobre os pacientes? 

52 Durante a interação 1= Sim 2= Não 

53 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

54 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

55 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

56 No prontuário do paciente 1= Sim 2= Não 

Quando você faz registro de suas condutas terapêuticas? 

57 Durante a internação 1= Sim 2= Não 

58 Após contato com o paciente 1= Sim 2= Não 

59 Apenas no final do plantão 1= Sim 2= Não 

60 Somente no livro de anotações gerais 1= Sim 2= Não 

61 Não faço nenhuma anotação 1= Sim 2= Não 

62 

 

Você faz preparo do paciente internado para a 

alta? (OBS.: Para unidades de agudos e de 

emergência) 

1= Após alta 

médica 

 

2= Durante toda a 

permanência dele na 

instituição 

3= Não 

faço 
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63 

 

Você promove ações visando autonomia para o 

paciente? (OBS.: Para unidades de 

ambulatório, CAPS, hospitais-dia, residências) 

1= Após alta 
médica 

 

2= Durante toda a 
permanência dele na 

instituição 

3= Não 
faço 

 

64 Você exerce (ou exerceu) cargo de gerente em 

alguma unidade de saúde mental? 

1= Não 2= Sim 

Onde:______________________ 

65 Você exerce (ou exerceu) atividades de 

gerenciamento da equipe de enfermagem? 

1= Sim 2= Não 

66 Você faz supervisão de equipe? 1=  Sim 2= Não 

67 Quem faz parte da 

equipe que você faz 

supervisiona? 

1=Enfermagem 2=Terapia 

ocupacion

al 

3=Serviç

o Social 

4=Psicolog

ia 

5=Outros 

Especifique 

________ 

6= Não 

faz 

 

III – POLÍTICAS, PRÁTICAS E FORMAÇÃO NA PSIQUIATRIA 

          (As questões dessa parte também serão respondidas em entrevista oral) 

68 Você considera que sua 

instituição segue a política 

nacional de saúde mental? 

1= Não segue 2= Segue parcialmente 3= Segue totalmente 

Justifique:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Quais são as principais dificuldades encontradas no seu serviço de saúde mental? 

69 Financeiras 1= sim 2= não 

70 De pessoal 1= sim 2= não 

71 Políticas  1= sim 2= não 

72 Outras: estrutura fisica e materiais 1= sim                                 2= não 

73 A estrutura de relações de trabalho 

da equipe de saúde mental no seu 

serviço é adequada? 

1= Totalmente 2= Pouco 3= Inexistente 

Descreva sua percepção sobre essa estrutura: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

74 A atuação da enfermagem em saúde 

mental no seu serviço é satisfatória? 

1=Sim 2=Parcialmente 3=Não 

Explique:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

75 A formação profissional de sua 

categoria é deficiente para exercer o 

trabalho na saúde mental? 

1= sim 2= parcialmente 3= não 

Justifique:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

76 Estado da União onde se situa seu serviço  

77 Cidade   
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